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Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka

Wstêp

Ar ty ku³ 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii z dnia 29 li pca 2005 ro -
ku1 (da lej: UPN), mówi¹cy o ka ra niu za po sia da nie ja kiej ko l wiek ilo œci nie le -
ga l nej sub stan cji psy choa kty w nej, od pocz¹tku by³ – i jest na dal – Ÿród³em
wie lu kon tro we r sji. W 2008 roku prze stê p stwa z UPN sta no wi³y oko³o 5,3%
(57 382) wszy stkich prze stêpstw stwier dzo nych w tym roku w Pol sce
(1 082 067), a prze stê p stwa z art. 62 – oko³o 2,8% (30 548) tych prze stêpstw,
przy czym prze stê p stwa z art. 62 sta no wi³y ponad po³owê (53,2%) prze stêpstw 
stwier dzo nych z usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.

Kszta³t obe cnej usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii zna cz nie od bie ga
od usta wy na rko ty ko wej z 1985 roku (usta wa o za po bie ga niu na rko ma nii
z dnia 31 sty cz nia 1985 roku2), któ ra – stwo rzo na na fali ru chów wol no œcio -
wych lat osiem dzie si¹tych – li be ra l nie pod cho dzi³a do po sia da nia na rko ty -
ków. Pre zen to wa ne w tym cza sie po dej œcie prze isto czy³o siê w ci¹gu dwu dzie -
stu lat w jed no z naj bar dziej re stry kcy j nych roz wi¹zañ w Eu ro pie. Na mocy
obe cnej usta wy mo ¿ na uka raæ ka ¿ de go, kto po sia da cho æ by nie znaczn¹ iloœæ
sub stan cji psy choa kty w nej lub œro d ka odu rzaj¹cego. Ar ty ku³ 62 UPN mówi:

1. Kto, wbrew prze pi som usta wy, po sia da œro d ki odu rzaj¹ce lub sub stan -

cje psy cho tro po we, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no œci do lat 3.
2. Je ¿e li przed mio tem czy nu, o któ rym mowa w ust. 1, jest zna cz na iloœæ œrod -
ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji psy cho tro po wych, spra w ca pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no œci od 6 mie siê cy do lat 8.
3. W wy pa d ku mnie j szej wagi, spra w ca pod le ga grzy w nie, ka rze ogra ni cze -
nia wol no œci albo po zba wie nia wol no œci do roku.

1  Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485.
2  Dz.U. z 1985 r. nr 4, poz. 15.
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Pe na li za cjê po sia da nia na rko ty ków za czê to sto so waæ w la tach dzie wiê æ -
dzie si¹tych. Jej przy pie czêto wa niem by³o wpro wa dze nie ka ra nia za po sia da -
nie sub stan cji psy choa kty w nej (z wyj¹tkiem nie zna cz nych ilo œci na w³asny
u¿y tek) do usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii z dnia 24 kwie t nia 1997
roku3. Czê œcio wo by³o to po dy kto wa ne po trzeb¹ har mo ni za cji pol skie go pra -
wa z pod pi san¹ w 1994 roku kon wencj¹ Na ro dów Zjed no czo nych o zwa l cza -
niu nie lega l ne go ob ro tu œro d ka mi odu rzaj¹cymi i sub stan cja mi psy cho tro -
powy mi, sporz¹dzon¹ w Wied niu 20 grud nia 1988 roku4 (kon we n cja
wie de ñ ska). Za wa r ty w niej art. 3 ust. 2 do ty czy kry mina li za cji po sia da nia nie -
wie l kich ilo œci na rko ty ku na w³asny u¿y tek. Mimo ¿e kon we n cja ja s no wska -
zu je kie ru nek, w ja kim kra je ra ty fi kuj¹ce ten do ku ment po win ny usta na wiaæ
pra wo wzglê dem po sia da nia, nie przes¹dza jed nak za kre su, w ja kim wo bec
spra w ców tego typu czy nów s¹ rze czy wi œcie sto so wa ne san kcje ka r ne5. In ny -
mi s³owy, kon we n cja po zo sta wia pe wien ma r gi nes swo bo dy inter preta cy j nej,
któ ry przez po szcze gó l ne kra je jest tra kto wa ny w ró ¿ nym za kre sie. Do ty czy to 
miê dzy in ny mi sto so wa nia tzw. opo rtu ni z mu œci ga nia, czy li za sa dy, wed³ug
któ rej mo ¿ na roz wa ¿yæ re zy g na cjê ze œci ga nia w ra zie ist nie nia od po wied nich
pod staw, na przyk³ad czy nów kwa lifi ko wa nych jako maj¹ce nisk¹ szko d li -
woœæ spo³eczn¹. Oz na cza to, ¿e po sia da nie nie le ga l nej sub stan cji psy cho a k -
tyw nej na dal jest za ka za ne (zgod nie z ra ty fi ko wan¹ kon wencj¹), nie jest jed -
nak jed noz na cz ne z wy to cze niem oso bie za trzy ma nej pro ce su s¹do we go
i u ka ra niem jej (tzw. przy pa dek mnie j szej wagi, je œli nie za chodz¹ inne do da t -
ko we przes³anki).

Rów no le gle z roz wo jem za pi sów pra wnych w za kre sie po sia da nia sub stan -
cji psy choa kty w nych i œro d ków odu rzaj¹cych od przesz³o dwu dzie stu lat to -
czy siê na ten te mat de ba ta z udzia³em przed sta wi cie li ró ¿ nych œro do wisk (na -
uki, po li ty ki, me diów, or ga ni za cji po zarz¹do wych), w któ rej ra mach s¹
pre zen to wa ne ar gu men ty „za” i „prze ciw”. Prze ciw ni cy ka ra nia za po sia da nie
mówi¹ o nie œcis³oœci obe cnych za pi sów (przy wo³uj¹c prze de wszy stkim nie -
pre cyzy j ne sfo r mu³owa nia „zna cz na iloœæ” i „nie zna cz na iloœæ”), ko szto w nej
pro ce du rze oraz bra ku efe kty w no œci w ogra ni cza niu za rów no po py tu, jak i po -
da ¿y na rko ty ków. Wie lu odwo³uje siê ta k ¿e do ar gu men ta cji na tu ry ety cz nej,
twierdz¹c, ¿e nie po win no siê in ge ro waæ tak da le ce w indy widu a l ne wy bo ry
jed no stki i do pu sz czaæ do tego, aby w kon se k wen cji ogra ni czaæ jej swo bo dy
oby wa te l skie. Zwo len ni cy ka ra nia za po sia da nie, od rzu caj¹c po wy ¿sze ar gu -
men ty, twierdz¹, ¿e obe c ne roz wi¹za nie – mimo swo ich ogra ni czeñ – po zwa la

8 Wstêp

3  Dz.U. z 1997 r. nr 75, poz. 468.
4  Dz.U. z 1995 r. nr 15, poz. 69.
5  K. Kra je wski, G. Œwi¹tkie wicz, Pro ble my na rko ty ków i na rko ma nii w usta wo da wstwie

pol skim, Pro gram Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo ju (Uni ted Na tions De ve lo p ment
Pro gram me), Wa r sza wa 2004.
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pro wa dziæ wa l kê z han d lem na rko ty ka mi, a ta k ¿e umo ¿ li wia oso bom uza le ¿ -
nio nym pod jê cie le cze nia. Oba te sta no wi ska wo bec dy le ma tu „ka raæ czy nie
ka raæ za po sia da nie ja kiej ko l wiek ilo œci œro d ków odu rzaj¹cych i sub stan cji
psy choa kty w nych” œcie raj¹ siê ze sob¹ od da w na. Po ja wiaj¹ce siê w de ba cie
ar gu men ty mo ¿ na przy porz¹dko waæ ki l ku ró ¿ nym per spe kty wom, z ja kich
jest oce nia na obe c na usta wa i za wa r ty w niej art. 62, miê dzy in ny mi zdro wia
pub li cz ne go, eko no mii, pra wa czy ety ki. Ró ¿ ni s¹ ta k ¿e ucze st ni cy de ba ty:
spo³ecze ñ stwo, po li ty cy, na uko w cy, dzien ni ka rze. Kwe stia „ka ra nia za po sia -
da nie” (art. 62 UPN) do ty ka wie lu sfer ¿y cia pub li cz ne go i pry wa t ne go, sta no -
wi¹c dia le ktyczn¹ ma te riê wza je mnych powi¹zañ.

Z po wy ¿sze go omó wie nia wy ni ka, ¿e za rów no ucze st ni ków dys ku sji, jak
i per spe ktyw, z któ rych mo ¿ na siê przygl¹daæ kwe stii „ka ra nia za po sia da nie”,
czy li fun kcjo no wa nia art. 62 UPN w pra kty ce, jest rze czy wi œcie du¿o. Do tych -
cza so we ba da nia, a ta k ¿e me dia, do sta r czaj¹ bo ga te go ma te ria³u ana li zuj¹cego 
ten pro blem z pun ktu wi dze nia jed no stki (czê sto oso by uza le ¿ nio nej), po li ty ki
spo³ecz nej pro wa dzo nej przez pa ñ stwo (zmia ny w re gu la cjach pra wnych) czy
zdro wia pub li cz ne go (ba da nia epide miolo gi cz ne, pro fi la kty ka i ogra ni cza nie
szkód zdro wo t nych spo wo do wa nych szko d li wym u¿y wa niem na rko ty ków).
Ma³o siê jed nak mówi i pi sze o per spe kty wie insty tucjo na l nej. G³os in sty tu -
cji, na któ re usta wo da w ca na³o¿y³ obo wi¹zek re a li za cji usta wy, a wiêc po li -
cji, pro ku ra tu ry, s¹do wni c twa i wiê zien ni c twa, wy da je siê sto sun ko wo ma³o
zna ny.

Au to rzy ni nie j szej pu b li ka cji – w wy ni ku roz mów z eks per ta mi za j -
muj¹cymi siê pro ble ma tyk¹ na rko ty kow¹ (przed sta wi cie le œro do wisk na uko -
wych i or ga ni za cji po zarz¹do wych oraz po li ty cy), któ rzy wska zy wa li na brak
da nych w za kre sie ko sztów i spo so bu fun kcjo no wa nia art. 62 UPN – zde cy do -
wa li siê za pro je kto waæ ba da nie, uka zuj¹ce, jak za pis ten dzia³a w pra kty ce
insty tucjo na l nej. Po wsta niu ra po r tu przy œwie ca³a za tem chêæ zna le zie nia od -
po wie dzi na dwa pod sta wo we py ta nia:
� Jak wygl¹da spo sób re a li za cji art. 62 UPN w pra kty ce insty tucjo na l nej 

(tzw. law in ac tion)?

� Ja kie s¹ ko szty (czas i nak³ady fi nan so we) zwi¹zane z re a li zacj¹ art. 62

UPN w pra kty ce insty tucjo na l nej?

Py ta nia te sta³y siê pun ktem wyj œcia pro je ktu ba da nia, któ re go ce lem by³a
re kon stru k cja œcie ¿ ki proce dural no-pra w nej i osza co wa nie ko sztów zwi¹za -
nych z re a li zacj¹ art. 62 UPN w pra kty ce.

Ba da niem, któ re mia³o cha ra kter jako œciowo -ilo œcio wy (dok³adny opis ba -
da nia zna j du je siê w roz dzia le dru gim), ob jê to przed sta wi cie li na stê puj¹cych
in sty tu cji: po li cji, pro ku ra tu ry, s¹do wni c twa i ku ra to rów s¹do wych. Pro ces
ba da w czy wzbo ga co no o ana li zê ma te ria³ów za sta nych, re pe r to riów s¹do -
wych i po stów in ter ne to wych, ja kie zgro ma dzo no w ra mach de ba ty po œwiê co -

Wstêp 9
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nej ka ra niu za po sia da nie nie le ga l nych sub stan cji psy choa kty w nych. Ba da nie
zo sta³o prze pro wa dzo ne przez ze spó³ eks per tów In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych
w ra mach pro je ktu „Oce na ko sztów fun kcjo no wa nia usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii”, sfi nan sowa ne go przez Miê dzy naro do wy Pro gram Po -
li ty ki Na rko ty ko wej Open So cie ty In sti tu te.

Za³o¿e niem, ja kie to wa rzy szy³o sfo r mu³owa niu pro ble mów ba da w czych,
by³o ze bra nie, a na stê p nie ana li za da nych, któ rych – w na szym prze ko na niu
– bra ku je w de ba cie nad kszta³tem po li ty ki na rko ty ko wej i pro ble mem „ka ra -
nia za po sia da nie”. Kwe stie te bo wiem nie by³y do ty ch czas po dej mo wa ne
ca³oœcio wo w li te ra tu rze przed mio tu.

Oczy wi stym za gad nie niem, ja kie po ja wia siê przy oka zji ana li zy ko sztów
oraz pra kty ki insty tucjo na l nej fun kcjo no wa nia art. 62 UPN, jest py ta nie o sku -
te cz noœæ i efe kty w noœæ obe cne go roz wi¹za nia, czy li „ka ra nia za po sia da nie”.
Mo ¿ na bo wiem roz wa ¿aæ, czy nak³ady po nie sio ne w zwi¹zku z jego re a li zacj¹ 
s¹ pro po rcjo nal ne do uzy ska nych re zu l ta tów. Kwe stia ta jest nie zwy kle wa ¿ na 
z pun ktu wi dze nia oce ny efe kty w no œci pro wa dzo nej po li ty ki prze ciw dzia³ania 
na rko ma nii. Mu si my jed nak roz cza ro waæ tych, któ rzy chcie li by od na leŸæ od -
po wiedŸ na to py ta nie w ni nie j szym ra po r cie – ba da nie, któ re go wy ni ki przed -
sta wia my, do ty czy je dy nie fra g men tu (za wê ¿e nie do art. 62 UPN) wiê kszej
ca³oœci, zre kon struo wa nej z per spe kty wy in sty tu cji re a li zuj¹cych usta wê. Ce -
lem au to rów nie by³o za tem roz strzy g niê cie, czy obe c na usta wa (szcze gó l nie
art. 62) po zwa la sku te cz nie i efe kty w nie prze ciw dzia³aæ na rko ma nii, gdy¿ wy -
ma ga³oby to sy ste maty cz nych ba dañ, uw z glêd niaj¹cych rów nie¿ inne pers-
pe kty wy ni¿ in sty tu cjo nalna (na przyk³ad osób za trzy my wa nych i ska zy wa -
nych z art. 62 UPN czy le cz ni c twa), a ta k ¿e sze r sze go t³a – po py tu i po da ¿y nar -
ko ty ków. Prze pro wa dzo ne ba da nie do sta r czy³o jed nak ar gu men tów, któ -

re wa r to, na szym zda niem, uw z glêd niæ w de ba cie nad „ka ra niem za po -

sia da nie”, uka za³o ono bo wiem, w jaki spo sób art. 62 UPN jest rea li zo wa -

ny w pra kty ce, ja kie ko szty z tego tytu³u po no si bu d¿et pa ñ stwa i co na ten 

te mat myœl¹ przed sta wi cie le in sty tu cji bez po œred nio zaan ga ¿o wa nych

w je go re a li za cjê.

Ni nie j szy ra port sk³ada siê z czte rech g³ów nych roz dzia³ów: wpro wa dze -
nia do pro ble ma ty ki (roz dzia³ pie r wszy), cha ra kte ry styki pro ce su i me to do lo -
gii ba da nia (roz dzia³ dru gi), opi su in sty tu cji i ich roli w re a li za cji art. 62 UPN
(roz dzia³ trze ci), opi su i wy li cze nia ko sztów zwi¹za nych z re a li zacj¹ art. 62
UPN przez po szcze gó l ne in sty tu cje (roz dzia³ czwa r ty), a ta k ¿e pod su mo wa nia 
i wnio sków (roz dzia³ pi¹ty) oraz re ko men da cji (roz dzia³ szó sty).

Roz dzia³ pie r wszy – „Ka ra nie za po sia da nie” – wpro wa dze nie do pro ble -
ma ty ki – obe j mu je trzy pod roz dzia³y. Pie r wszy z nich do ty czy ge ne zy obe cnej
usta wy oraz pro ce su zmian, jaki do ko ny wa³ siê przez lata w za kre sie post rze -
ga nia na rko ty ków, a pó Ÿ niej – po li ty ki na rko ty ko wej. W dru gim pod roz dzia le

10 Wstêp
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za ry so wa no ogó l ny kszta³t dys ku r su na rko tyko we go, jaki roz win¹³ siê wsku -
tek tocz¹cej siê de ba ty spo³ecz nej. Œcie raj¹ siê w niej sta no wi ska zwo len ni ków 
oraz prze ciw ni ków ka ra nia za po sia da nie sub stan cji psy choa kty w nych i œro d -
ków odu rzaj¹cych. Trze ci pod roz dzia³ za wie ra opis œcie ¿ ki pro cedu ra l no-
-pra w nej wy ni kaj¹cej z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.

W roz dzia le dru gim – Kon stru k cja pro je ktu ba da w cze go – za pre zen towa -
no kon stru kcjê i prze bieg ba da nia, szcze gó³owo opi suj¹c pro ces ba da w czy,
two rze nie pró by oraz za sto so wa ne me to dy i na rzê dzia ba da w cze.

W roz dzia le trze cim – Ar ty ku³ 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii
w pra kty ce insty tucjo na l nej – opi nie przed sta wi cie li in sty tu cji – na pod sta wie
prze prowa dzo ne go ba da nia opi sa no spo sób fun kcjo no wa nia po li cji, pro ku ra -
tu ry, s¹do wni c twa, ku ra te li s¹do wej i wiê zien ni c twa z pun ktu wi dze nia re a li -
za cji art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. W roz dzia le tym za pre -
zen towa no za da nia, ja kie usta wa nak³ada na po szcze gó l ne in sty tu cje,
i spo so by ich re a li za cji, a ta k ¿e opi nie przed sta wi cie li tych in sty tu cji na te mat
efe kty w no œci za sto so wa nia art. 62 UPN w dzia³aniach zwi¹za nych z le cze -
niem uza le ¿ nie nia oraz za po bie ga niem i ogra ni cza niem han d lu na rko ty ka mi.

W roz dzia le czwa r tym – Ko szty i czas pra cy zwi¹zany z re a li zacj¹ ar ty ku³u
62 usta wy o za po bie ga niu na rko ma nii – opi sa no spo sób sza co wa nia ko sztów
i wy li czo no nak³ady fi nan so we z bu d¿e tu pa ñ stwa, ja kie s¹ zwi¹zane z re a li -
zacj¹ art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Wa r to w tym mie j s cu
nad mie niæ, ¿e wy li czo ne ko szty od zwie rcie d laj¹ ra czej do l ny pu³ap rze czy wi -
s tych ko sztów po no szo nych z tego tytu³u przez pa ñ stwo.

Ra port za my kaj¹ dwa roz dzia³y: Pod su mo wa nie i wnio ski oraz Re ko men -
da cje. W czê œci tej – obok wska za nia naj wa¿ nie j szych wnio sków z ba da nia
– za pre zen towa no kie run ki zmian, któ re wy ma gaj¹ je sz cze do da t ko wych ana -
liz. Nie s¹ to re ko men da cje sen su stri c to, mimo ¿e taki tytu³ nosi roz dzia³
szó sty, ale ra czej ob sza ry wy ma gaj¹ce da l szych roz wa ¿añ, ja kie na le ¿y
podj¹æ, bior¹c pod uwa gê wy ni ki ba da nia oraz wnio ski na te mat ko sztów
i spo so bu fun kcjo no wa nia in sty tu cji zaan ga ¿o wa nych do re a li za cji art. 62
usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.

Ni nie j szy ra port uka zu je ko szty i spo so by re a li za cji art. 62 UPN oraz opi -
nie na te mat efe kty w no œci dzia³añ insty tucjo na l nych z pun ktu wi dze nia osób,
któ re za j muj¹ siê kwe sti¹ „ka ra nia za po sia da nie” w co dzien nej pra kty ce za -
wo do wej. Mamy nad zie jê, ¿e przed sta wio na przez nas per spe kty wa wzbo ga ci
do ty ch cza sow¹ de ba tê pu b liczn¹ o nowe ar gu men ty, a ta k ¿e sk³oni do re fle ksji 
nad ra cjo nal no œci¹ fun kcjo no wa nia in sty tu cji w ujê ciu ge ne ro wa nych przez
nie ko sztów, prio ry te tów w³as nych czy uta r tych stra te gii dzia³ania.

Wstêp 11
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Roz dzia³ 1

„Ka ra nie za po sia da nie”

– wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki

Jê drzej Sta sio wski (wspó³pra ca Ma te usz Kli no wski)

1.1. Ge ne za obe cnej usta wy o prze ciw dzia³aniu
na rko ma nii

Wyko rzy sty wa ne w ma gi cz nych ry tua³ach i ob rzê dach re li gi j nych, sto so -
wa ne jako u¿y w ka, œro dek le cz ni czy lub prze ciw bó lo wy – sub stan cje psy cho -
a kty w ne, nie pre cyzy j nie na zy wa ne „na rko ty ka mi”, to wa rzysz¹ lu dz ko œci od za -
ra nia dzie jów. Hi sto ry cy wska zuj¹, ¿e naj pra wdopo dob niej sub stan cje te by³y
ju¿ u¿y wa ne 4 tysi¹ce lat przed nasz¹ er¹1. Bar dzo d³ugo fakt ich sto so wa nia
i kon su m pcji po zo sta wa³ w sfe rze pry wa t nej. Do pie ro pod ko niec XIX wie ku
„zmie nia siê spo³ecz na kon ce p cja na rko ma nii: ze spra wy indy widu a l nej, tra k -
to wa nej jako cho ro ba lub kon se k wen cja cho ro by, na rko ma nia na sku tek
dzia³ania splo tu roz ma i tych czyn ni ków [...] za czy na byæ roze zna wa na jako z³o 
spo³ecz ne, jako zja wi sko sprzê ¿o ne z roz ma i ty mi po sta cia mi wy stê p ku”2.
W Po l s ce je den z pie r wszych ar ty ku³ów na uko wych po œwiê co nych temu zja -
wi sku opub li ko wa no w 1878 roku.

Do pod jê cia dzia³añ legi sla cy j nych s³u¿¹cych ure gu lo wa niu pro ble mu na r -
ko ty ków nie sk³oni³y jed nak pol skich w³adz ani ska la pro ble mu na rko ma nii,
któ ra na pocz¹tku XX wie ku by³a w Pol sce zja wi skiem mar gi na l nym, ani te¿
na ci ski œro do wisk na uko wych czy opi nie przed sta wi cie li za wo dów me dy cz -
nych. Przy czy ny uchwa le nia hi sto ry cz nie pie r wszej usta wy re gu luj¹cej sta tus
sub stan cji psy choa kty w nych mia³y cha ra kter po li ty cz ny3, by³y bo wiem kon -
se k wencj¹ raty fi ko wa nia przez Pol skê tra kta tu wer sa l skie go, co oz na cza³o
przyst¹pie nie Pol ski do pod pi sa nej ki l ka lat wcze œ niej Miê dzy naro do wej Kon -
we ncji Opiu mo wej w Ha dze. Kon we n cja wy ma ga³a usta no wie nia przez pañ -
stwa- sygna tariu szy kon tro li nad pro dukcj¹ i ob ro tem œro d ka mi odu rzaj¹cymi

1  Has³o „drug ad di c tion and drug abu se” [w:] The Co lu m bia Ency c lo pe dia 2008
– http://www.ency c lo pe dia.com/doc/1E1 - dru gad di.html [do stêp: 30 paŸ dzie r ni ka 2009 roku].

2  K. Frie ske, R. So biech, Na rko ma nia – in ter pre ta cje pro ble mu spo³ecz ne go, In sty tut Wy -
da w ni czy Zwi¹zków Za wo do wych, Wa r sza wa 1987, s. 105.

3  M. Abu ce wicz, Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie kon stru k -
cjoni stycz nej. Czêœæ pie r wsza: okres miê dzy wo jen ny, „Al ko ho lizm i Na rko ma nia” 2006, t. 18,
nr 3, s. 97–98.

e book isp.org.pl



(zw³aszcza opium i jego po chod ny mi oraz ko ka in¹)4. Usta wa z 22 cze r w ca
1923 roku mia³a wiêc za za da nie prze de wszy stkim ogra ni czyæ i utrud niæ nie -
kon tro lo wan¹ po da¿ na rko ty ków. Usta wa za bra nia³a „wy twa rza nia, prze ró b -
ki, przy wo zu i wy wo zu, prze cho wy wa nia, han d lu oraz wsze l kie go obie gu”
sub stan cji odu rzaj¹cych (art. 1). Sku t kiem ubo cz nym usta wy by³o zwró ce nie
uwa gi spo³ecze ñ stwa na kwe stie zwi¹zane z na rko ty ka mi: „Ma te ria³y
œwiadcz¹ce o sze r szej spo³ecz nej re fle ksji nad przy czy na mi zja wi ska, sku t ka -
mi i spo so ba mi te ra pii po chodz¹ z lat 30. Do pie ro wte dy za czê³a siê roz wi jaæ
dys ku sja nad roz mia ra mi na rko ma nii w na szym kra ju i nad za sad no œci¹ uz na -
nia jej za pro blem spo³ecz ny”5.

W la tach piê æ dzie si¹tych XX wie ku Sejm PRL mar gi na l nie po tra kto wa³
kwe stiê sub stan cji odu rzaj¹cych, za my kaj¹c spra wê w ki l ku ar ty ku³ach usta -
wy o œro d kach farma ceu ty cz nych i odu rzaj¹cych oraz w prze pi sach sa ni ta r -
nych. Uchwa lo na w 1951 roku usta wa sta no wi³a ele ment pa kie tu aktów pra w -
nych, któ rych naj wa¿ nie j szym ce lem mia³o byæ „za pe w nie nie ma som
pra cuj¹cym za opa trze nia w leki i ma te ria³y sa ni ta r ne”6. Wed³ug ów cze s ne go
pra wa, ka rze do piê ciu lat wiê zie nia oraz grzy w nie pod le ga³y oso by, któ re bez
ze z wo le nia w³adz ucze st ni czy³y w pro du kcji i trans po rcie albo prze cho wy -
wa³y lub wpro wa dza³y do ob ro tu œro d ki odu rzaj¹ce (art. 29). W tej ma te rii nie -
wie le siê zmie ni³o w sto sun ku do sta nu pra wne go z okre su dwu dzie sto le cia
miê dzy wo jen nego. No vum w usta wie z 1951 roku sta no wi³a pe na li za cja u¿y -
wa nia œro d ków odu rzaj¹cych w to wa rzy stwie in nej oso by (art. 30). Czyn ten
by³ za gro ¿o ny kar¹ grzy w ny oraz kar¹ pozbawienia wolnoœci do roku.

Zak³adaj¹c pe w ne upro sz cze nie, mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e nie mal do ko ñ ca lat 
sze œ æ dzie si¹tych XX wie ku zja wi sko na rko ma nii by³o w Pol sce mar gina lizo -
wa ne. Nie tra kto wa no go jako pro ble mu spo³ecz ne go, uwa ¿aj¹c ra czej za spra -
wê in dy wi du aln¹. Wska zy wa no na przyk³ad, ¿e pe w nym pro ble mem jest tzw.
ma³a na rko ma nia, czy li le ko ma nia ob ja wiaj¹ca siê na du ¿y wa niem le ków na -
sen nych i uspo ka jaj¹cych7. W³adze zwle ka³y rów nie¿ z ob jê ciem kon trol¹ ro -
dzi mych upraw maku, gdy¿ naj pra wdopo dob niej go dzi³oby to w in te res eko -
no mi cz ny kra ju – na pocz¹tku lat piê æ dzie si¹tych „Zak³ady Far mace uty cz ne
Pol fa [...] przy j mo wa³y ka¿d¹ iloœæ s³omy ma ko wej, a zapo trze bo wa nie na ten
su ro wiec sy ste maty cz nie ros³o”8. Twier dzo no jed no cze œ nie, ¿e z pol skie go maku

14 Roz dzia³ 1

4  Ibi dem, s. 98.
5  Ibi dem, s. 97.
6  Ea dem, Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie kon stru kcjoni -

stycz nej. Czêœæ dru ga: okres po wo jen ny do 1968/1969, „Al ko ho lizm i Na rko ma nia” 2006, t. 19,
nr 1, s. 72.

7  Ibi dem, s. 74–75.
8  F. £aza ro wicz, Kon tra kta cja maku w Pol sce, [w:] Ra port o maku (Pa pa ver so mni fe -

rum L.), red. T.L. Chru œciel, Ko mi sja Za po bie ga nia Na rko ma nii, Ze spó³ Eks per ty zy Ma ko wej,
Wa r sza wa 1992, s. 28–33 (za: ibi dem, s. 76).
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nie mo ¿ na otrzy maæ na rko ty ku me to da mi nie prze mys³owy mi. Po wo ³uj¹c siê
na sta ty sty ki, wska zy wa no co pra wda na pe ry fe ryj ne zna cze nie zja wi ska na r -
ko ma nii, wa r to jed nak pa miê taæ, ¿e do pe w ne go sto p nia by³ to rów nie¿ do wód
bra ku zain tere so wa nia tym zja wi skiem ze stro ny or ga nów œci ga nia9.

Nowy etap w roz pa try wa niu kwe stii na rko ma nii roz pocz¹³ siê wraz z roz -
wo jem po 1968 roku ru chu hi pi so wskie go w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo -
nych, któ ry – mimo od mien no œci ustro jo wej i sy tu a cji po li ty cz nej – nie omin¹³ 
Pol ski. W tym okre sie mo ¿ na zaob se r wo waæ wzrost li cz by prze stêpstw na rko -
ty ko wych i osób uza le ¿ nio nych tra fiaj¹cych do oœro d ków le cz ni czych. Choæ
zain tere so wa nie œro do wisk me dy cz nych czy na uko wych tym zja wi skiem by³o 
nik³e, ruch hi pi so wski wywo³ywa³ ne r wo we re a kcje w³adz. Pod kre œla no ob -
coœæ ku l tu ry hi pi sów w Polsce: „Lan so wa no pogl¹d, ¿e ruch hi pi sów roz wi ja³
siê u nas w okre œlo nych œro do wi skach spo³ecz nych – sk¹din¹d ob cych kla som
pra cuj¹cym, ta kim jak kla sa ch³op ska czy ro bo t ni cza, sta no wi¹cym fi lar socja -
listy cz ne go spo³ecze ñ stwa”10. Zwra ca no ta k ¿e uwa gê na jego kry mi no gen -
noœæ. W³adze pró bo wa³y wiêc ulo ko waæ pro blem na rko ma nii w w¹skim krêgu 
„bananowej m³odzie¿y”.

Do po³owy lat sie dem dzie si¹tych XX wie ku zja wi sko na rko ma nii i zain tere -
so wa nie ni¹ przy bie ra³o na sile, z cza sem jed nak sy tu a cja siê usta bi li zo wa³a.
W³adze po dej mo wa³y wie le dzia³añ maj¹cych na celu zmnie j sze nie po da ¿y na r -
ko ty ków. Mi li cja zin ten syfi ko wa³a czyn no œci ope ra cy j ne, w³adze zaœ ogra ni -
czy³y do stêp do le ków uza le ¿ niaj¹cych. Jed no cze œ nie „pie r wsza po³owa lat sie -
dem dzie si¹tych to okres wy ga sa nia m³od zie ¿o wych ru chów kon te sta cyj nych.
Jest to czas wzglêd ne go spo ko ju spo³ecz ne go za rów no w Pol sce, jak i w in nych kra -
jach. W zwi¹zku z tym na rko ma nia tra ci szersz¹ bazê spo³ecz no- kul tu row¹”11.

Pun ktem zwro t nym w hi sto rii na rko ma nii w Pol sce by³o roz po wszech nie -
nie siê w po³owie lat sie dem dzie si¹tych cha³up ni czej me to dy pro du kcji na rko -
ty ku ze s³omy ma ko wej (tzw. ko m po tu lub he ro i ny). Mimo nie po koj¹cych sta -
ty styk do tycz¹cych wzro stu li cz by osób uza le ¿ nio nych i u¿y waj¹cych
opia tów, w cze r w cu 1980 roku w³adze og³osi³y, ¿e w Pol sce nie ma „pla gi na -
rko ma nii, któ ra zw³asz cza w kra jach kapi tali stycz ne go Za cho du na bra³a roz -
mia rów nie zwy kle gro Ÿ ne go zja wi ska”12. Po od su niê ciu je sz cze w tym sa mym 
roku Ed war da Gier ka nowe kie row ni c two pa r tii prze fo r mu³owa³o jed nak

„Ka ra nie za po sia da nie” – wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki 15

9  M. Abu ce wicz, Na rko ma nia w Pol sce..., op. cit., t. 19, nr 1, s. 78–79.
10  Ibi dem, s. 80.
11  A. Bie le wicz, Na rko ma nia – roz mia ry za gro ¿e nia, „Trze Ÿwy mi b¹dŸcie” 1984, nr 4 (za:

ea dem, Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie kon stru kcjoni stycz nej.
Czêœæ trze cia: ko niec lat 60. i lata 70., „Al ko ho lizm i Na rko ma nia” 2006, t. 19, nr 2, s. 193).

12  J. Sie ros³awski, T. Szy ma no wski, A. Zie li ñ ski, Spo³ecz ne zna cze nie na rko ma nii, [w:] Pa -
to lo gia spo³ecz na. Wy bra ne pro ble my, red. T. Szy ma no wski, Wy ¿sza Szko³a Pe da go gi ki Spe -
cja l nej im. Ma rii Grze go rze wskiej, Wa r sza wa 1991 (za: M. Abu ce wicz, Na rko ma nia w Pol -
sce..., op. cit., t. 19, nr 2, s. 194).
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doty ch cza so wy prze kaz na te mat na rko ma nii – nie ocze ki wa nie sta³a siê ona
pal¹cym pro ble mem, za któ re go wyst¹pie nie ob wi nia no po prze d ni¹ eki pê
rz¹dz¹c¹. Na rko ma nia sta no wi³a jed no cze œ nie wy god ny te mat, od wra caj¹cy
uwa gê od bie¿¹cej sy tu a cji po li ty cz nej w kra ju: „W ci¹gu ki l ku na stu mie siê cy
opi nia pu b li cz na po z na³a ca³e piek³o na rko ma nii, ca³e nie szczê œcie lu dzi ni¹
opê ta nych, ca³y ból po zo staj¹cy, kie dy dwu dzie sto lat ki musz¹ z tego œwia ta
od cho dziæ za spraw¹ strzy ka w ki wype³nia nej dzieñ w dzieñ, co ki l ka go dzin
bru natn¹ ciecz¹”13.

Choæ cel tej ka m pa nii by³ bez w¹tpie nia po li ty cz ny – ob li czo ny na we wnê -
trz ne roz li cze nia w Pol skiej Zjed no czo nej Pa r tii Ro bo t ni czej i wy mie rzo ny
w po przed ni¹ eki pê rz¹dz¹c¹14 – jej sku t kiem ubo cz nym sta³o siê uchwa le nie
pie r wszej usta wy ukie run ko wa nej nie ty l ko na re gu la cjê po da ¿y na rko ty ków,
ale ta k ¿e, a na wet prze de wszy stkim, na dzia³ania pro fila kty cz ne i le cz ni c two.
In ten cje usta wo da w cy do brze od da je treœæ pie r wsze go ar ty ku³u usta wy: „Or -
ga ny pa ñ stwo we s¹ obo wi¹zane po dej mo waæ wszech stron ne dzia³ania zmie -
rzaj¹ce do za po bie ga nia na rko ma nii i do two rze nia wa run ków le cze nia, reha -
bi li ta cji, rea da p ta cji lub reso cja li za cji osób uza le ¿ nio nych od œro d ków
odu rzaj¹cych i psy cho tro po wych, wspie raæ w tym za kre sie dzia³al noœæ or ga -
ni za cji spo³ecz nych, ko œcio³a i in nych zwi¹zków wy zna nio wych”15.

Usta wa z 1985 roku, po do b nie jak po prze d nie roz wi¹za nia pra w ne, nie
prze wi dy wa³a kary za po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych, jed no cze œ nie jed nak
pe na li zo wa³a wszy stkie czyn no œci zwi¹zane z ucze st ni c twem w nie le ga l nym
ob ro cie tymi œro d ka mi. Pod sta wow¹ ró ¿ nic¹ w sto sun ku do po prze dnich
ustaw by³o wy ra Ÿ ne po³o¿e nie akcen tu na pro blem na rko ma nii i stra te gie jego
roz wi¹zy wa nia. By³a to ta k ¿e pie r wsza usta wa, w któ rej de fi nio wa no po jê cia
uza le ¿ nie nia i oso by uza le ¿ nio nej lub za gro ¿o nej uza le ¿ nie niem. Na le ¿y pod -
kre œliæ, ¿e usta wa z 1985 roku by³a w swo im brzmie niu li be ra l na.

Lata dzie wiê æ dzie si¹te przy nios³y isto t ne zmia ny w cha ra kte rze zja wi ska
na rko ma nii w Pol sce. Na rko ty ki tra fia³y do kon su men tów ju¿ nie ty l ko dziê ki
krajo wym pro du cen tom „ko m po tu”, gdy¿ otwa r cie gra nic przy nios³o za rów no 
roz wój ryn ku „pra wdzi wych na rko ty ków”, jak i zwi¹zane z nimi nowe sty le
¿y cia i wzo ry za cho wañ. Nie po zo sta³o to bez kon se k wen cji dla zmian w pra -
wie. Z jed nej stro ny, „po wo l ne kszta³to wa nie siê w la tach 90. nie lega l ne go
ryn ku na rko ty ków, po do bne go do tego wy stê puj¹cego w in nych kra jach eu ro -
pe j skich spo wo do wa³o, i¿ za czê to pod no siæ tezê, ¿e ów cze s ne pol skie usta wo -
daw stwo jest ca³ko wi cie nie adek wa t ne w sto sun ku do zmie nio nej sy tu a cji, nie

16 Roz dzia³ 1

13  K.W. Frie ske, R. So biech, op. cit.; M. Abu ce wicz, Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem
spo³ecz ny w per spe kty wie kon stru kcjoni stycz nej. Czêœæ czwa r ta: pie r wsza po³owa lat 80., „Al -
ko ho lizm i Na rko ma nia” 2006, t. 19, nr 3, s. 288.

14  M. Abu ce wicz, Na rko ma nia w Pol sce..., op. cit., t. 19, nr 3, s. 293–294.
15  Usta wa z dnia 31 sty cz nia 1985 roku o za po bie ga niu na rko ma nii (Dz.U. z 1985 r. nr 4,

poz. 15, art. 1).
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jest bo wiem przy go to wa ne do w³aœci wej re a kcji na roz wi jaj¹ce siê zja wi sko
nie lega l ne go han d lu na rko ty ka mi, szcze gó l nie tych jego form powi¹za nych
z roz bu do wuj¹cymi siê stru ktu ra mi zor gani zo wa nych grup prze stê pczych”16.
Z dru giej jed nak stro ny, do da t ko wym bo dŸ cem do pod jê cia prac nad now¹
ustaw¹ by³a wie de ñ ska kon we n cja Na ro dów Zjed no czo nych o zwa l cza niu
nie lega l ne go ob ro tu œro d ka mi odu rzaj¹cymi i sub stan cja mi psy cho tro powy mi
z 1988 roku, któ r¹ Pre zy dent Rze czypo spo li tej Pol skiej ra ty fi ko wa³ w kwie t -
niu 1994 roku17.

Pod czas prac nad now¹ ustaw¹ w de ba cie pu b li cz nej po raz pie r wszy za ist -
nia³ spór o ka ra nie u¿yt ko w ni ków na rko ty ków za samo po sia da nie sub stan cji
odu rzaj¹cych. Do tej pory w Pol sce nie sto so wa no ta kie go roz wi¹za nia, nie na -
rzu ca³y go rów nie¿ raty fi ko wa ne umo wy miê dzy naro do we. W de ba cie pod no -
szo no ar gu men ty, któ re w spo rach o kszta³t usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko -
ma nii pa daj¹ do dziœ, dla te go zo stan¹ one przy po mnia ne w na stê p nej czê œci
ni nie j sze go roz dzia³u.

Osta te cz nie w 1997 roku wy pra co wa no roz wi¹za nie18, w któ rym za ka za no
po sia da nia sub stan cji odu rzaj¹cych (art. 48 pkt 1), ale jed no cze œ nie odst¹pio -
no od ka ra nia dro b nych u¿yt ko w ni ków tych sub stan cji, je œli po sia da li nie wie l -
kie ilo œci na rko ty ku prze zna czo ne wy³¹cz nie na w³asny u¿y tek (art. 48 pkt 4).
Taki stan pra w ny mo ¿ na okre œliæ mia nem kry mina li za cji (uz na nie za czyn za -
bro nio ny) po sia da nia na rko ty ków, przy jed no cze s nej depe na li za cji (odst¹pie -
nie od ka ra nia) po sia da nia o cha ra kte rze kon su men c kim19. Roz wi¹za nie to sta -
no wi³o przyk³ad za sto so wa nia „szcze gó l ne go typu opo rtu ni z mu œci ga nia przy
wy ko rzy sta niu in sty tu cji pra wa ka r ne go mate ria l ne go”20. Usta wo da w ca uzna³
za tem, wbrew po ja wiaj¹cym siê opi niom, ¿e depe na li za cja po sia da nia nie jest
z za sa dy po gwa³ce niem raty fi ko wa nej w 1994 roku kon we ncji Na ro dów Zjed -
no czo nych21. Ar ty ku³ 3 tej kon we ncji brzmi: „[...] ka ¿ da Stro na po dej mie
œrod ki nie zbêd ne do tego, aby po sia da nie, na by wa nie upra wa œro d ków odu -
rzaj¹cych lub sub stan cji psy cho tro po wych dla oso bi ste go u¿y t ku [...] zo sta³y
uz na ne zgod nie z jej usta wo da wstwem, je ¿e li zo sta³y do ko na ne umy œl nie, za
prze stê p stwa pod le gaj¹ce ka rze”22. Argu men to wa no, ¿e po sia da nie na rko ty -
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16  K. Kra je wski, Spra wy o po sia da nie na rko ty ków w pra kty ce s¹dów kra ko wskich. Ra port
z ba dañ, Kra ków 2008, s. 2–3.

17  £. Do ma ñ ski, Odpo wie dzia l noœæ ka r na za pro du kcjê, po sia da nie i ob rót œro d ka mi odu -
rzaj¹cymi, „Pro ku ra tu ra i Pra wo” 2006, nr 2, s. 44.

18  Usta wa z dnia 24 kwie t nia 1997 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (Dz.U. z 1997 r.
nr 75, poz. 468).

19  K. Kra je wski, op. cit., s. 4–5.
20  Idem, Pro ble my na rko ty ków i na rko ma nii w usta wo da wstwie pol skim, Wa r sza wa 2004, s. 19.
21  Ibi dem, s. 19–20.
22  Art. 3 ust. 2 kon we ncji Na ro dów Zjed no czo nych o zwa l cza niu nie lega l ne go ob ro tu œro d -

ka mi odu rzaj¹cymi i sub stan cja mi psy cho tro powy mi, sporz¹dzo na w Wied niu dnia 20 grud nia
1988 roku (Dz.U. z 1995 r. nr 15, poz. 69).
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ków jest w pol skim usta wo da wstwie prze stê p stwem pod le gaj¹cym ka rze, od
któ rej wy mie rze nia mo ¿ na jed nak w pe w nych wy pa d kach odst¹piæ.

Po do b ne roz wi¹za nia – po le gaj¹ce na okre œle niu w usta wie oko li cz no œci
wy³¹czaj¹cych ka ra l noœæ tzw. przy pa d ków mnie j szej wagi – zna laz³y za sto so-
wa nie ta k ¿e w in nych pa ñ stwach eu ro pe j skich. Dla po rów na nia, w Ho lan dii
fun kcjo nu je depe na li za cja sprze da ¿y de ta li cz nej na rko ty ków, z ko lei w Hi sz -
pa nii „ca³ko wi cie zde krymi nali zowa no czyn no œci o cha ra kte rze kon su men c -
kim”23.

W 2000 roku zno weli zo wa no usta wê o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii24,
skre œlaj¹c wspo mnia ny wy ¿ej pkt 4 art. 48. W pra kty ce wpro wa dzo no wiêc
pe na li za cjê wsze l kich form po sia da nia sub stan cji odu rzaj¹cych i œro d ków
psy cho tro po wych (zgod nie z wy stê puj¹c¹ w pra wie ka r nym za sad¹ le ga li z mu
œci ga nia, oz na czaj¹c¹ wszczy na nie po stê po wa nia ka r ne go wo bec ka ¿ de go,
kto wbrew usta wie po sia da œro d ki odu rzaj¹ce lub sub stan cje psy cho tro po we).

Opi sa ny stan pra w ny fun kcjo nu je w ogó l nych za ry sach do dziœ. W obo -
wi¹zuj¹cej usta wie o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii z dnia 29 li pca 2005 roku25

(da lej: UPN) za pis do tycz¹cy pe na li za cji po sia da nia na rko ty ków zna j du je siê
w art. 62 (a nie w art. 48, jak w usta wie z 2000 roku). Oso ba za trzy ma na
z art. 62 UPN jest za gro ¿o na kar¹ po zba wie nia wol no œci do lat trzech (tzw. typ
pod sta wo wy – art. 62 pkt 1). Usta wo da w ca stwo rzy³ jed no cze œ nie mo ¿ li woœæ
wy mie rze nia mniej lub bar dziej su ro wej kary w za le ¿ no œci od cha ra kte ru na ru -
sze nia usta wy, gdy¿ w tzw. przy pa d kach mnie j szej wagi (typ uprzy wile jo wa -
ny – art. 62 pkt 3) pro ku ra tor mo¿e wnio sko waæ o karê do roku po zba wie nia
wol no œci albo grzy w ny, a w spra wach do tycz¹cych zna cz nych ilo œci na rko ty -
ków – do piê ciu lat (typ kwa lifi ko wa ny – art. 62 pkt 2). Usta wo da w ca nie okreœ -
li³ jed nak, czym jest „zna cz na iloœæ” ta kich œro d ków, po do b nie w pra kty ce
orze cz ni czej mo ¿ na spo t kaæ roz ma i te in ter pre ta cje „przy pa d ku mnie j szej
wagi”.

Od 2005 roku UPN by³a je sz cze kil ka kro t nie nowe li zo wa na. W no we li za -
cji z kwie t nia 2006 roku26 pod nie sio no górn¹ gra ni cê odpo wie dzial no œci ka r -
nej za po sia da nie zna cz nej ilo œci na rko ty ków do oœmiu lat, wci¹¿ jed nak nie
de fi niuj¹c jed noz na cz nie, jak¹ iloœæ sub stan cji na le ¿y uz naæ za „znaczn¹”.

Obe c nie prze stê p stwa z art. 62 UPN sta no wi¹ naj li cz niejsz¹ ka te go riê
w po li cy j nych sta ty sty kach prze stêpstw na rko ty ko wych. W 2008 roku po li cja

18 Roz dzia³ 1

23  J. So be y ko, Szpi tal czy wiê zie nie? Pra wo i po li ty ka na rko ty ko wa – Pol ska, Eu ro pa,
œwiat, „Po li ty ka na rko ty ko wa. Prze wod nik Kry ty ki Po li ty cz nej”, t. 7, Wa r sza wa 2009, s. 109.

24  Usta wa z dnia 26 paŸ dzie r ni ka 2000 roku o zmia nie usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma -
nii (Dz.U. z 2000 r. nr 103, poz. 1097).

25  Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485.
26  Usta wa z dnia 27 kwie t nia 2006 roku o zmia nie usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii

oraz o odpo wie dzial no œci pod mio tów zbio ro wych za czy ny za bro nio ne pod groŸb¹ kary (Dz.U.
z 2006 r. nr 120, poz. 826).
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wy kry³a 57 382 prze stêpstwa prze ciw usta wie o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.
Do ty czy³y one miê dzy in ny mi pro du kcji i prze twa rza nia œro d ków odu rza -
j¹cych (art. 53 UPN), a ta k ¿e po sia da nia i kon stru o wa nia apa ra tu ry s³u¿¹cej do 
tego celu (art. 54 UPN), prze my tu na rko ty ków (art. 55 UPN), han d lu i u dzia³u
w ich ob ro cie (art. 56 i art. 59 UPN), udzie la nia sub stan cji odu rzaj¹cych oso -
bom trze cim (art. 58 UPN), ob ro tu pre kur so ra mi œro d ków odu rzaj¹cych
(art. 61 UPN), nie le ga l nych upraw maku, ko no pi czy krze wów koki. Ale to
w³aœ nie po sia da nie na rko ty ków (art. 62 UPN) sta no wi³o w 2008 roku ponad
po³owê wszy stkich prze stêpstw stwier dzo nych z UPN (dla po rów na nia, prze -
stê p stwa stwier dzo ne z art. 59 UPN, po le gaj¹ce na udzie la niu in nej oso bie œro -
d ka odu rzaj¹cego w celu osi¹gniê cia ko rzy œci maj¹tko wej lub oso bi stej, sta no -
wi³y nie ca³e 24% prze stêpstw prze ciw UPN wy kry tych w 2008 roku)27.

Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka

1.2. Dys kurs na rko ty ko wy w Pol sce: „za” i „prze ciw”

Spo j rze nie na na rko ma niê jako „pro blem spo³ecz ny” zmie nia³o siê przez
lata. Ina czej post rze ga no ko ka i nê w XIX wie ku, kie dy jako œro dek znie czu -
laj¹cy pod le ga³a medy ka li za cji, ina czej na pocz¹tku XX wie ku, gdy wyci¹g
z li œci koki do da wa no do po pu lar ne go dziœ na po ju co ca - co la (kome rcja li za -
cja), ina czej zaœ ko ka i na jest tra kto wa na obe c nie, w XXI wie ku (pe na li za cja).
Zmie niaj¹ siê cza sy i oko li cz no œci spo³eczno -poli ty cz ne, któ re wp³ywaj¹ na
per ce pcjê na rko ty ków. Pro ces ten wpi su je siê w bar dziej ogó l ne pra wid³owo -
œci le¿¹ce u pod³o¿a zmian. Zmia nie i ewo lu cji ule ga za rów no spo sób ro zu mo -
wa nia jed no stki, jak i jej oto cze nie – in sty tu cje, ide o lo gie, sy ste my spo³ecz ne,
na któ re ma wp³yw. Zgod nie z myœl¹ Sha w na W. Ro sen be r ga, „or ga ni za cja
stru ktur spo³ecz nych oraz in sty tu cji w da nym mo men cie hi sto ry cz nym od -
zwie rcie d la or ga ni za cjê umys³ów tworz¹cych je jed no stek. Roz wój or ga ni za -
cji ich umys³ów mo¿e pro wa dziæ zaœ do prze kszta³ce nia siê stru ktur spo³ecz -
nych”28. Od nosz¹c tê myœl do kwe stii post rze ga nia na rko ma nii i wy ni kaj¹cych 
z nie go usta leñ pra wnych oraz insty tucjo na l nych, mo ¿ na siê za sta na wiaæ, czy
usta wa o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w obe cnym kszta³cie od zwie rcie d la
„stan umys³ów” polskiego spo³eczeñstwa.

Obe c na usta wa zna cz nie od bie ga od usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma -
nii z lat osiem dzie si¹tych XX wie ku, wy ros³ej na fali prze mian wol no œcio -
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27  Prze stê p stwa stwier dzo ne z ust. z dn. 29 li pca 2005 r. o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii wg
g³ów ne go przed mio tu za 2008 r. – sta ty sty ki udo stê p nio ne In sty tu to wi Spraw Pu b li cz nych
przez Ko men dê G³ówn¹ Po li cji w 2009 roku.

28  S.W. Ro sen berg, Re a son, ide o lo gy and po li tics, Prin ce ton Uni ve r si ty Press, Prin ce ton 1988.
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wych ta m te go okre su. Po la tach li be ral ne go po dej œcia do na rko ma nii (w tym
kwe stii po sia da nia na rko ty ków) na sta³ kon ser waty w ny zwrot, zwie ñ czo ny no -
we li zacj¹ usta wy w 2000 roku. Dziœ mo ¿ na siê za sta na wiaæ, czy by³ to krok
wstecz, czy te¿ w przód w za kre sie polityki narkotykowej.

1.2.1. Ar gu men ty „za” i „prze ciw”

De ba ta, któ ra trwa od pocz¹tku pro ce su za ostrza nia po dej œcia do pro ble mu
na rko ty ków, kon cen tru je siê dziœ na py ta niu: „Czy ka raæ za po sia da nie?”. Od -
po wie dzi udzie la ne na to py ta nie nie s¹ jed noz na cz ne. Obe c na sy tu a cja po -
zwa la za tem przy j rzeæ siê temu, w jaki spo sób mo¿e dojœæ do zmia ny w za kre -
sie po li ty ki na rko ty ko wej lub co mo¿e j¹ po wstrzy maæ. Aby uzy skaæ wie dzê
na ten te mat, wa r to przy j rzeæ siê bli ¿ej aktu a l ne mu „sta no wi umys³ów” pol -
skie go spo³ecze ñ stwa, a mówi¹c wprost – de ba cie, jaka siê te raz to czy, i u¿y -
wa nym w niej argumentom.

De ba ta nad de pe na li zacj¹ po sia da nia na rko ty ków roz po czê³a siê je sz cze
przed wpro wa dze niem w 2000 roku no we li za cji usta wy o prze ciw dzia³aniu
na rko ma nii, któ ra tê kwe stiê roz strzy g nê³a jed noz na cz nie. G³osy mówi¹ce
o b³êd nych za³o¿e niach przy j mo wa nych przez orê do w ni ków ka ra nia by³y
pod no szo ne ju¿ przy oka zji uchwa la nia usta wy w 1997 roku. Obe c nie de ba ta
ta jest sze ro ko pre zen to wa na za po œred ni c twem ar ty ku³ów pub li ko wa nych
w „Ga ze cie Wy bo r czej” w ra mach cy klu za ty tu³owa ne go Na rko po la cy. Ze
wzglê du jed nak na to, ¿e pod no szo ne tam ar gu men ty s¹ fo r mu³owa ne g³ów nie
przez œro do wi ska po pie raj¹ce libe ra li za cjê obe cnej usta wy, ana li za, któ rej wy -
ni ki przed sta wio no po ni ¿ej, opie ra siê na wy po wie dziach ze Ÿró de³ in ter ne to -
wych29.

W de ba cie, jaka siê to czy na po rta lach i fo rach dys ku sy j nych, rów no le gle
po brzmie waj¹ g³osy zwo len ni ków i prze ciw ni ków „ka ra nia za po sia da nie”.
Po ni ¿ej przed sta wio no naj wa¿ nie j sze ar gu men ty obu stron.

Depe na li za cja wy kre u je modê na za ¿y wa nie na rko ty ków. Pra wo po win no 

znie chê caæ do za ¿y wa nia na rko ty ków

Ar gu ment ten po brzmie wa za rów no w ku lu a rach po li ty ki, jak i w me diach.
Akcen tu je on no r ma tywn¹ rolê pra wa, któ re po win no wska zy waæ „w³aœci wy”
kie ru nek po stê po wa nia, pod kre œla ta k ¿e po da t noœæ cz³on ków spo³ecze ñ stwa
na uza le ¿ nie nie od na rko ty ków, albo co naj mniej na ich u¿y wa nie. Pro ta go ni -
œci ta kie go spo so bu my œle nia zdra dzaj¹ oba wy przed wy po sa ¿e niem pol skich
oby wa te li w pra wo wy bo ru i odpo wie dzial no œci za w³asne czy ny. Na jed nym

20 Roz dzia³ 1

29  Na has³o „depe na li za cja po sia da nia na rko ty ków” wy szu ki war ka Go o gle pre zen tu je 5160
wy ni ków [stan na 20 wrze œ nia 2009 roku]. S¹ to g³ów nie stro ny fo rów dys ku sy j nych, in fo r ma cje
pra so we, blo gi oraz stro ny in ter ne to we osób akty w nie ucze st nicz¹cych w de ba cie. Do ana li zy ar -
gu men tów „za” i „prze ciw” pos³u¿y³o 250 naj wy ¿ej pozy cjo no wa nych wy ni ków wy szu ki wa nia.
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z fo rów in ter ne to wych czy ta my, ¿e „nie któ rzy lu dzie, a zw³asz cza dzie ci,
nie po tra fi¹ od ró ¿ niæ tego, co dla nich do bre, od tego, co z³e – dla te go pa ñ stwo
nie mo¿e so bie po zwo liæ na le ga li za cjê lub depe na li za cjê po sia da nia na rko ty -
ków”.

Oso by ar gu men tuj¹ce w ten spo sób czê sto chc¹ za ostrze nia kar, wierz¹c
w pre wen cy j ne dzia³anie pra wa. Depe na li za cja po sia da nia na rko ty ków, jak
twierdz¹, w ma³ych ilo œciach na w³asny u¿y tek oz na cza re zy g na cjê z wy cho waw -
czej i pre wen cy j nej fun kcji pra wa. Su ro we pra wo od stra sza na to miast po ten cja l -
nych „nie zdecy do wa nych” u¿yt ko w ni ków przed siê g niê ciem po na rko ty ki.

Prze ciw ni cy tego spo so bu my œle nia uwa ¿aj¹, ¿e pra wo nie mo¿e in ge ro -
waæ a¿ tak g³êbo ko w wy bo ry oby wa te la, ar gu men tuj¹c, ¿e, jak pi sze je den
z in ter na utów, „lu dzie s¹ wo l ni, mog¹ ro biæ, co zechc¹, ze swo im ¿y ciem”.
Ponad to s¹ oni zda nia, ¿e obe c ne roz wi¹za nie, któ re dzia³a tak samo (przy naj -
mniej na pocz¹tku po stê po wa nia) wo bec wszy stkich za trzy ma nych – u¿yt-
ko w ni ków oka zjo na l nych, osób uza le ¿ nio nych, osób cze r pi¹cych ko rzy œci
maj¹tko we z han d lu na rko ty ka mi (tzw. de ale rów) – mo¿e w isto t ny spo sób na -
ru szyæ do bro oso bi ste i ne ga ty w nie za wa ¿yæ na przysz³oœci jed no stki: „kara
wiê zie nia za po sia da nie na rko ty ków jest zbyt su ro wa, mo¿e zni sz czyæ ¿y cie
oso bie, któ ra ni ko go nie skrzy w dzi³a” – mo ¿ na prze czy taæ wœród wy po wie dzi
ucze st ni ków de ba ty in ter ne to wej. Zwo len ni cy nie ka ra nia za po sia da nie nie -
zna cz nych ilo œci œro d ka odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy choa kty w nej wska -
zuj¹ ta k ¿e na „nie spra wied li woœæ dzie jow¹” obe c nie fun kcjo nuj¹cego roz -
wi¹za nia, któ re je sz cze dwa dzie œcia piêæ lat temu nie do ty czy³o wie lu osób
za ¿y waj¹cych na rko ty ki, mówi¹ o tym, ¿e „ma ri hu a nê pali³ nasz pre mier i inni
zna ni po li ty cy”, po czym po ja wia siê py ta nie: „czy za szli by tak da le ko, gdy by
dziœ za trzy ma no ich za po sia da nie na rko ty ków?”.

£apa nie „p³otek” umo ¿ li wia do ta r cie do pra wdzi wych de ale rów, obe c ne

prze pi sy u³atwiaj¹ pra cê ope ra cyjn¹ po li cji

Ar gu ment ten sta³ siê pun ktem wyj œcia no we li za cji usta wy z 1997 roku.
Obe c nie na le ¿a³oby sta wiæ czo³a fa ktom wy ni kaj¹cym z tych zmian i do ko naæ
we ry fi ka cji przy jê tych za³o¿eñ. Do sta r cze nie or ga nom œci ga nia na rzê dzia
u³atwiaj¹cego li k wi da cjê zor gani zo wa nej prze stê pczo œci na rko ty ko wej –
przez do cie ra nie do niej za po œred ni c twem „ku rie rów” – mia³o siê przy czy niæ
do ogra ni cze nia han d lu narkotykami.

Prze ciw ni cy wska zuj¹ jed nak, ¿e usta wa w obe cnym kszta³cie s³u¿y ty l ko
po pra wia niu sta ty styk or ga nów œci ga nia. W wy pa d ku tego prze stê p stwa nie
ma po krzy wdzo ne go, któ ry sk³ada za wia do mie nie o pope³nie niu prze stê p stwa
– za tem ka ¿ de do nie sie nie (z³o¿o ne na po li cji po za trzy ma niu) ko ñ czy siê wy -
kry ciem spra w cy. Twierdz¹ ta k ¿e, ¿e sk³ada nie ze z nañ przez oso bê za trzy -
man¹ w spra wie po sia da nia na rko ty ków mo¿e osta te cz nie ob ró ciæ siê prze ciw -
ko niej sa mej. „Me to da wy mu sze nia ze z na nia od «p³otki» jest nie bez pie cz na
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dla oso by obci¹¿aj¹cej de ale rów” – jak mo ¿ na prze czy taæ na jednym z forów
internetowych.

W sy tu a cji depe na li za cji oso by uza le ¿ nio ne bêd¹ wyko rzy sty wa ne do roz -

po wszech nia nia na rko ty ków

Ar gu ment ten kie ru je uwa gê na oso by uza le ¿ nio ne od na rko ty ków. Jego
zwo len ni cy wy ra ¿aj¹ tro skê o ta kich kon su men tów. Z wy po wie dzi osób za j -
muj¹cych prze ciw ne sta no wi sko wy ni ka jed nak, ¿e ka ra nie za po sia da nie ka ¿ -
dej ilo œci na rko ty ków ude rza w³aœ nie w oso by uza le ¿ nio ne. Obe c ne roz wi¹za -
nie przy czy ni³o siê bo wiem do utra ty za ufa nia wo bec sy ste mu le cz ni c twa,
zbu do wa ne go na fun da men tach li be ra l nej usta wy z 1985 roku. Oso by uza le ¿ -
nio ne – ze wzglê du na swoj¹ cho ro bê czê sto w³¹cza ne w han del na rko ty ka mi
– sta no wi¹ ³atwy cel dla organów œcigania.

Prze ciw ni cy ka ra nia za po sia da nie pod kre œlaj¹ ta k ¿e, ¿e obe c ne roz wi¹za nie
sta wia po tej sa mej stro nie za rów no oso bê uza le ¿ nion¹ od na rko ty ków, jak i oso -
bê han d luj¹c¹ na rko ty ka mi (de ale ra), jest bo wiem wo bec nich uru cha mia na ta
sama pro ce du ra. A prze cie¿ „na rko ma nów na le ¿y le czyæ, nie ka raæ”. Jest to dy -
le mat, któ ry wci¹¿ prze wi ja siê w ka ¿ dej dys ku sji do tycz¹cej uza le ¿ nieñ (w tym
od al ko ho lu). Zwo len ni cy le cze nia osób uza le ¿ nio nych uwa ¿aj¹, ¿e obe c na
usta wa nak³ada nie po trze b ne ko szty na sy stem wiê zien ni c twa, zaosz czê -
dzone pie ni¹dze mo ¿ na by prze zna czyæ na pro fi la kty kê i le cze nie. Ka ra nie osób
uza le ¿ nio nych i u¿y waj¹cych na rko ty ki, zw³asz cza kar¹ wiê zie nia, nie roz -
wi¹zuje pro ble mu na rko ma nii, a na pe w no pog³êbia pro ble my wiê zien ni c twa.

1.2.2. Co da lej?

De ba ta nad zmian¹ obe cnej usta wy trwa. Za bie raj¹ w niej g³os eks per ci,
dzien ni ka rze i po li ty cy oraz opi nia pu b li cz na. By³y mi ni ster spra wied li wo œci
An drzej Czu ma oœwia d czy³30, ¿e ce lem no we li za cji usta wy o prze ciw dzia -
³aniu na rko ma nii jest stwo rze nie sku te cz nych in stru men tów umo ¿ li wiaj¹cych
œci ga nie han d la rzy nie le ga l nych u¿y wek. Pro po nu je siê pod wy ¿sze nie kary za
han del na rko ty ka mi z dwóch do dwu na stu lat po zba wie nia wol no œci. Ponad to, 
wed³ug Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci, pro ku ra tor bê dzie móg³ odst¹piæ od
ka ra nia oso by przy³apa nej na za ¿y wa niu lub po sia da niu na rko ty ków, je œli oso -
ba ta umo ¿ li wi pro ku ra tu rze do ta r cie do han d la rza u¿y wek. No we li za cja
zak³ada ta k ¿e wpro wa dze nie roz wi¹za nia, któ re po zwo li³oby za pro po no waæ
le cze nie jako al ter na ty wê dla ka ra nia (po stê py w le cze niu wa run ko wa³yby
wy so koœæ kary). W ra mach no wej usta wy prze wi du je siê rów nie¿ mo ¿ li woœæ
orzeczenia przerwy w odbywaniu kary na czas leczenia.

22 Roz dzia³ 1

30  In fo r ma cja PAP z 24 li pca 2009 roku.
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De ba ta o tym, jak ma wygl¹daæ usta wa o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii,
trwa w me diach i po li ty ce, to czy siê ta k ¿e wœród przed sta wi cie li ró ¿ nych in -
sty tu cji (or ga nów œci ga nia, s¹du, le cz ni c twa od wy ko we go, wiê zien ni c twa).
Ar gu men ty, ja kie siê w niej po ja wiaj¹, obe j muj¹ miê dzy in ny mi rolê pra wa,
fo r my le cz ni c twa od wy ko we go, cze r pa nie ko rzy œci maj¹tko wych z han d lu nar -
ko ty ka mi. Tym sa mym do tycz¹ ko sztów spo³ecz nych, psy cholo gi cz nych
i eko no mi cz nych po no szo nych w zwi¹zku z re a li zacj¹ obe cnej usta wy o prze -
ciw dzia³aniu na rko ma nii.

Jê drzej Sta sio wski (wspó³pra ca Ma te usz Kli no wski)

1.3. Prze bieg œcie ¿ ki proce dural no-pra w nej w spra wach
z artyku³u 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii

Wed³ug obo wi¹zuj¹cej usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (da lej:
UPN), ka rze pod le ga ka ¿ dy, kto wbrew art. 62 usta wy po sia da „œro d ki odu -
rzaj¹ce lub sub stan cje psy cho tro po we” wy mie nio ne w za³¹czni kach do usta -
wy. Ka ra l no œci nie wy³¹cza przy tym ani nie zna cz na iloœæ sub stan cji, ani
ewen tu a l ne mo ty wy spra w cy, na przyk³ad po sia da nie na rko ty ku wy³¹cz nie na
w³asny u¿ytek.

Zde fi nio wa ne w ten spo sób prze stê p stwo ma cha ra kter szcze gó l ny, ró ¿ -
ni¹cy siê od in nych prze stêpstw zna nych pol skie mu pra wo da wstwu. Jego
ofiar¹ i sprawc¹ jest bo wiem ta sama oso ba – po sia dacz na rko ty ków, któ ry tym 
sa mym stwa rza za gro ¿e nie dla w³as ne go zdro wia. Stwier dze nie za j œcia czy nu
za bro nio ne go, po le gaj¹cego na po sia da niu za ka za nych œro d ków, sku t ku je
auto ma ty cz nym uru cho mie niem ma chi ny wy mia ru spra wied li wo œci. Prze stêp -
stwo z art. 62 UPN ce chu je bo wiem ³atwoœæ do wo do wa, wi¹¿¹ca siê z pe³n¹
wy kry wal no œci¹ spra w cy czy nu za bro nio ne go (nie ma prze cie¿ po sia da nia
bez po sia da cza), co w wy pa d ku in nych prze stêpstw zwy kle nie wy stê pu je
(w prze stê p stwach prze ciw mie niu i oso bom zda rza siê czê sto, ¿e – mimo
stwier dze nia za j œcia prze stê p stwa – spra w ca po zo sta je nie uchwy t ny).

1.3.1. Po stê po wa nie ka r ne w spra wach z art. 62 UPN

Pro ces ka r ny mo ¿ na po dzie liæ na przy naj mniej trzy pod sta wo we sta dia:
po stê po wa nie przy goto wa w cze, po stê po wa nie s¹dowe (w któ rym mo ¿ na wy -
ró ¿ niæ po stê po wa nie g³ówne i po stê po wa nie odwo³aw cze) oraz po stê po wa nie
wykonawcze.
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Uru cho mie nie po stê po wa nia

Wa run kiem ko nie cz nym roz po czê cia po stê po wa nia przy goto waw cze go
jest uzy ska nie przez or gan œci ga nia in fo r ma cji o pope³nie niu prze stê p stwa.
�ród³em ta kiej in fo r ma cji mo¿e byæ za wia do mie nie o pope³nie niu prze stê p -
stwa. W spra wach do tycz¹cych wy³¹cz nie po sia da nia œro d ków odu rzaj¹cych
lub sub stan cji psy cho tro po wych obo wi¹zek za wia do mie nia or ga nów œci ga nia
o prze stê p stwie mo¿e mieæ ty l ko cha ra kter obo wi¹zku spo³ecz ne go (art. 304
par. 1 Ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go – da lej: KPK), któ re go nie do pe³nie nie
nie poci¹ga san kcji pra wnych31. Or ga ny œci ga nia mog¹ teo re ty cz nie uzy skaæ
in fo r ma cjê na te mat pope³nio ne go prze stê p stwa z art. 62 UPN z za wia do mie -
nia od in sty tu cji pa ñ stwo wych i sa morz¹do wych (art. 304 par. 2 KPK), przez
ano nim, in fo r ma cje pra so we, prze de wszy stkim jed nak dziê ki usta le niom
w³as nym po li cji i pro ku ra tu ry, wy ni kaj¹cym z re a li za cji czyn no œci s³u¿ bo -
wych (pa tro le, dzia³al noœæ ope ra cy j na, czyn no œci docho dzenio wo-œle d cze)32.

Osta t nie z wy mie nio nych Ÿró de³ jest naj po wszech nie jsze w wy pa d ku
spraw z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Wiê kszoœæ z nich za -
czy na siê od ru ty no wej kon tro li dro go wej lub za trzy ma nia do kon tro li oso bi -
stej przy pa d ko wych osób na uli cy. Z ba dañ akto wych pro fe so ra Krzy szto fa
Kra je wskie go, prze pro wa dzo nych w 2008 roku, wy ni ka, ¿e 60% przy pa d ków
po sia da nia wy kry to w³aœ nie w taki spo sób, a ko le j ne 20% spraw uja w nio no
w wy ni ku ce lo wych dzia³añ ope ra cy j nych po li cji33. Oz na cza to, ¿e w wy pa d ku 
czy nu za bro nio ne go, po le gaj¹cego na po sia da niu sub stan cji odu rzaj¹cych lub
œro d ków psy cho tro po wych, w rolê oso by po krzy w dzo nej, sk³adaj¹cej za wia -
do mie nie o prze stê p stwie, wchodzi najczêœciej policjant na s³u¿bie.

W ra mach ru ty no wych dzia³añ po li cja ma pra wo „do ko ny wa nia kon tro li
oso bi stej, a ta k ¿e przegl¹da nia za wa r to œci ba ga ¿y”, je œli ist niej¹ „uza sa d nio ne
po dej rze nia pope³nie nia czy nu za bro nio ne go pod groŸb¹ kary”34. Na le ¿y jed -
nak za uwa ¿yæ, ¿e kon tro la oso bi sta nie jest tym sa mym, co prze szu ka nie opi -
sa ne w art. 219 Ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go. To osta t nie jest ju¿ czyn no -
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31  I. Dziu³gie³, Po stê po wa nie przy goto wa w cze w za ry sie – ta b li ce pogl¹dowe z pra kty cz nym 
ko men ta rzem, Szczy t no 2007, s. 54–55.

32  Po li cja ma mo ¿ li woœæ spra w dze nia in fo r ma cji o pope³nio nym prze stê p stwie je sz cze
przed wszczê ciem po stê po wa nia przy goto waw cze go, w tra kcie tzw. po stê po wa nia spra w -
dzaj¹cego (art. 307 KPK). Po stê po wa nie spra w dzaj¹ce mo¿e przyj¹æ na przyk³ad fo r mê czyn -
no œci operacy jno-roz pozna w czych, nie po win no jed nak wy kra czaæ poza usta le nia nie zbêd ne do 
pod jê cia de cy zji o wszczê ciu po stê po wa nia przy goto waw cze go. W ra mach po stê po wa nia
w try bie art. 307 KPK mo ¿ na przes³uchaæ wy³¹cz nie oso bê sk³adaj¹c¹ za wia do mie nie o prze stêp -
stwie, nie wol no na to miast przes³uchi waæ po dej rza ne go lub wy ko ny waæ in nych czyn no œci pro -
ce so wych (J. Kur de lek, I. Wo j cie cho wska, Po stê po wa nie przy goto wa w cze. Wy bra ne za gad nie -
nia, orze cz ni c two, przyk³ady, Szczy t no 2008, s. 57–58).

33  K. Kra je wski, Spra wy o po sia da nie na rko ty ków..., op. cit., s. 10–11.
34  Usta wa z dnia 6 kwie t nia 1990 roku o po li cji (tekst ujed no li co ny: Dz.U. z 1990 r. nr 30,

poz. 179, art. 15 pkt 5) [stan pra w ny na 22 wrze œ nia 2009 roku].
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œci¹ pro ce sow¹, mo¿e wiêc przy j mo waæ bar dziej ca³oœcio wy cha ra kter („mo¿e 
obj¹æ wszy stkie za ka mar ki cia³a, mo¿e ta k ¿e po le gaæ na do ko na niu prze œwie t -
le nia, a na wet wol no po daæ œro d ki prze czy sz czaj¹ce”35) i wy ma ga zgo dy pro -
ku ra to ra (w wyj¹tko wych sy tu a cjach pro ku ra tor mo¿e j¹ wy ra ziæ ex post).
Kon tro la oso bi sta ta kiej zgo dy nie wy ma ga, co wiê cej – nie ma obo wi¹zku
sporz¹dze nia z niej pro to ko³u (chy ba ¿e na wnio sek oso by pod da nej ta kiej
kon tro li). Je œli w tra kcie kon tro li oso bi stej po li cjant zna j dzie sub stan cjê, co do
któ rej ist nie je po dej rze nie, ¿e jest na rko ty kiem, ma pra wo za trzy maæ j¹ w try -
bie art. 217 KPK, gdy¿ „rze czy mog¹ce sta no wiæ do wód w spra wie [...] na le ¿y
wy daæ na ¿¹da nie s¹du lub pro ku ra to ra, a w wy pa d kach nie cie r pi¹cych zw³oki
– ta k ¿e na ¿¹da nie po li cji lub in ne go upra w nio ne go organu”. Z zatrzymania
rzeczy policja sporz¹dza protokó³.

Kon takt po sia da cza na rko ty ków z po licj¹ nie ko ñ czy siê na za bez pie cze niu 
do wo du rze czo we go – po li cja ma pra wo za sto so waæ wo bec ta kiej oso by tzw.
za trzy ma nie pro ce so we. Wy sta r czaj¹ca przes³ank¹ jest tu taj „uza sa d nio ne
przy pu sz cze nie” co do tego, ¿e dana oso ba „pope³ni³a prze stê p stwo, a za cho -
dzi oba wa ucie cz ki lub ukry cia siê tej oso by albo za ta r cia œla dów prze stê p stwa
b¹dŸ te¿ nie mo ¿ na usta liæ jej to ¿ sa mo œci” (art. 244 KPK). Za trzy ma nie oso by
po dej rza nej36 ma na celu za bez pie cze nie da l sze go pro ce su ka r ne go. Oso ba za -
trzy ma na tra fia na ko men dê po li cji, gdzie mo¿e byæ osa dzo na w po li cy j nej
iz bie za trzy mañ, czy li na tzw. do³ku. To wa rzy szy temu spi sa nie pro to ko³u
z za trzy ma nia, po li cja ma rów nie¿ obo wi¹zek po wia do miæ o za trzy ma niu
pro ku ra to ra a ta k ¿e, na ¿¹da nie za trzy ma ne go, jego naj bli ¿ szych lub pra co-
da w cê. 

W ci¹gu 48 go dzin od za trzy ma nia spra w cy or gan pro wadz¹cy po stê po wa -
nie ma czas, aby przed sta wiæ mu za rzu ty i go przes³uchaæ. W tym cza sie po li -
cja mo¿e je sz cze prze szu kaæ mie sz ka nie oso by za trzy ma nej, je œli po dej rze wa,
¿e ukry to tam na przyk³ad wiê ksze ilo œci na rko ty ków. Do da t ko wo, gdy za cho -
dzi po trze ba za sto so wa nia are sztu tym cza so we go, po li cja lub pro ku ra tu ra po -
win na nie pó Ÿ niej ni¿ w ci¹gu 48 go dzin od za trzy ma nia po dej rza ne go z³o¿yæ
wnio sek o za sto so wa nie ta kie go œro d ka zapo bie gaw cze go do s¹du, któ ry ma
na jego roz pa trze nie 24 go dzi ny. £¹cz nie oso ba za trzy ma na mo¿e spê dziæ
w po li cy j nej iz bie za trzy mañ ma ksy ma l nie trzy doby, choæ zwy kle czas
zatrzymania nie przekracza 24 godzin.

Areszt tym cza so wy jest naj bar dziej re stry kcy j nym œro d kiem zapo bie ga w -
czym, któ ry mo ¿ na za sto so waæ wo bec oso by po dej rza nej w celu za bez pie cze -
nia po stê po wa nia ka r ne go. De cy zjê o za sto so wa niu are sztu tym cza so we go po -

„Ka ra nie za po sia da nie” – wpro wa dze nie do pro ble ma ty ki 25

35  J. Kur de lek, I. Wo j cie cho wska, op. cit., s. 122.
36  Oso ba po dej rza na to nie to samo co po dej rza ny. Oso ba po dej rza na to „taka, w sto sun ku

do któ rej ist niej¹ do wo dy uza sad niaj¹ce po dej rze nie, ¿e pope³ni³a prze stê p stwo”, ale – w prze -
ciw ie ñ stwie do po dej rza ne go w spra wie – nie po sta wio no jej je sz cze za rzu tów (ibi dem, s. 204).
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dej mu je s¹d re jo no wy na wnio sek pro ku ra to ra. W wy pa d ku po zo sta³ych
œro d ków zapo bie ga w czych de cy zja na le ¿y do pro ku ra to ra, któ ry ma tu taj do
dys po zy cji wie le roz wi¹zañ o cha ra kte rze nie izo lacy j nym. S¹ to miê dzy in ny -
mi roz ma i te fo r my po rê cze nia (maj¹tko we go, spo³ecz ne go lub indy widu al ne -
go – tzw. oso by god nej za ufa nia) oraz do zór po li cy j ny, któ ry mo¿e po le gaæ na
„za ka zie opu sz cza nia kra ju, zg³asza niu siê do or ga nu do zo ruj¹cego w okre œlo -
nych od stê pach cza su [...], za wia da mia niu o za mie rzo nym wy je Ÿ dzie oraz te r -
mi nie po wro tu”37.

Po stê po wa nie przy goto wa w cze

Po stê po wa nie przy goto wa w cze to naj ogó l niej „ze spó³ czyn no œci pro ce so -
wych zmie rzaj¹cych do usta le nia, czy pope³nio no prze stê p stwo, uja w nie nia
i w ra zie po trze by ujê cia spra w cy prze stê p stwa oraz ze bra nia i za bez pie cze nia
do wo dów dla or ga nu orze kaj¹cego”38. Po stê po wa nie przy goto wa w cze prze -
bie ga w dwóch fa zach: œci ga nia ano ni mo we go – tzw. po stê po wa nie w spra wie

(in rem), oraz œci ga nia imien ne go – tzw. po stê po wa nie prze ciw ko (in per so -
nam). W pra kty ce, w spra wach o po sia da nie na rko ty ków fazy te wy stê puj¹
rów no cze œ nie, zwy kle bo wiem wy kry cie prze stê p stwa jest to ¿ sa me z wy kry -
ciem spra w cy (za trzy ma niem oso by, któ ra po sia da na rko tyk). Po stê po wa nie
wkra cza w fazê in per so nam w mo men cie po sta wie nia za rzu tów kon kre t nej
oso bie, któr¹ od tego mo men tu uz na je siê za po dej rza ne go w spra wie39.

Po stê po wa nie przy goto wa w cze fo r ma l nie roz po czy na siê od wy da nia po -
sta no wie nia o jego wszczê ciu. Ko deks po stê po wa nia ka r ne go wy mie nia dwie
dopu sz cza l ne fo r my po stê po wa nia przy goto waw cze go: œle dz two i do cho dze -
nie. Fo r my te ró ¿ ni¹ siê cza sem trwa nia, upra w nie nia mi i za kre sem odpo wie -
dzial no œci or ga nów œci ga nia w za kre sie czyn no œci pro ce so wych oraz sto p -
niem sfor mali zo wa nia tych czynnoœci.

Do cho dze nie jest za zwy czaj pro wa dzo ne przez fun kcjo na riu szy wyspe -
cjali zowa ne go pio nu jed no stki po li cji40 i nie po win no trwaæ d³u¿ej ni¿ dwa
mie si¹ce. Do cho dze nia nie mo ¿ na pro wa dziæ w spra wie, któ ra przez swoj¹
w³aœci woœæ po win na byæ roz pa try wa na ju¿ w pie r wszej in stan cji przez s¹d
okrê go wy. Do cho dze nia pro wa dzi siê je dy nie w tych spra wach, któ re w pie r -
wszej in stan cji na le¿¹ do w³aœci wo œci s¹du re jo no we go i do tycz¹ prze stêpstw
za gro ¿o nych kar¹ nie prze kra czaj¹c¹ piê ciu lat po zba wie nia wol no œci
(art. 325b KPK). Wy stê puj¹ tu taj, rzecz ja s na, pe w ne wyj¹tki (na przyk³ad do -
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37  Ibi dem, s. 256–265.
38  Ibi dem, s. 62.
39  M. Ciar ka, Po stê po wa nie przy goto wa w cze – czêœæ II, „Edu ka cja Pra wni cza” 2009, nr 5.
40  Do cho dze nie mog¹ pro wa dziæ ta k ¿e inne in sty tu cje, miê dzy in ny mi Stra¿ Gra ni cz na,

Agen cja Bez pie cze ñ stwa We wnê trz ne go, Cen tra l ne Biu ro Anty koru pcy j ne, ¯an da r me ria Wo j -
sko wa, oraz or ga ny i s³u¿by dzia³aj¹ce na mocy ustaw szcze gó l nych (na przyk³ad Stra¿ Le œ na,
je œli przed mio tem prze stê p stwa jest dre w no z lasu pa ñ stwo we go).
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cho dze nia nie mo ¿ na pro wa dziæ wo bec oso by nie le t niej lub oso by po zba wio -
nej wol no œci w zwi¹zku z inn¹ spraw¹ – art. 325c KPK). Rów nie¿ w sy tu a cji,
w któ rej do cho dze nie prze ci¹ga siê ponad dwa mie si¹ce, pro ku ra tor mo¿e je
albo przed³u¿yæ, albo wszcz¹æ œle dz two, uz naj¹c sprawê za zbyt zawi³¹.

W wy pa d ku spraw o po sia da nie na rko ty ków, je œli nie mamy do czy nie nia
ze znaczn¹ ich ilo œci¹ (art. 62 pkt 1 i pkt 3 UPN), na le ¿y przyj¹æ, ¿e s¹ one pro -
wa dzo ne w fo r mie do cho dze nia po li cyj ne go.

W li te ra tu rze przed mio tu wska zu je siê wie le prze ja wów re du kcji for ma li z -
mu do cho dze nia, któ re po le gaj¹ miê dzy in ny mi „na bra ku obo wi¹zku wy da -
wa nia pi se mnych uza sad nieñ o wszczê ciu, za wie sze niu czy umo rze niu spra wy 
[...], bra ku wy mo gu sporz¹dza nia po sta no wie nia o przed sta wie niu za rzu tów
[w pra kty ce przed sta wie nie za rzu tów po prze dza wów czas przes³ucha nie po -
dej rza ne go] [...] lub po sta no wie nia o za mkniê ciu do cho dze nia, mo ¿ li wo œci
ogra ni cze nia po stê po wa nia do wo do we go do usta le nia, czy za chodz¹ wy sta r -
czaj¹ce pod sta wy do sporz¹dze nia aktu oska r ¿e nia”41, a ta k ¿e na mo ¿ li wo œci
sporz¹dze nia aktu oska r ¿e nia bez uza sad nie nia. Do cho dze nie sta no wi za tem
upro sz czon¹ fo r mê po stê po wa nia przy goto waw cze go, któr¹ stwo rzo no na po -
trze by œci ga nia dro b nej prze stê pczo œci42.

Od mien ne fun kcje spe³nia dru ga fo r ma po stê po wa nia przy goto waw cze go
– œle dz two. Jest ono „pod sta wow¹ ujed no li con¹ form¹ po stê po wa nia przy -
goto waw cze go”43. Pro wa dzi je pro ku ra tor, choæ w pe w nych sy tu a cjach mo¿e
on po wie rzyæ wy ko na nie nie któ rych czyn no œci pro ce so wych lub prze pro wa -
dze nie ca³ego œle dz twa po li cji (art. 311 KPK)44. Œle dz two po win no byæ uko ñ -
czo ne w ci¹gu trzech mie siê cy, choæ i tu taj, w uza sa d nio nych wy pa d kach, ist -
nie je mo ¿ li woœæ przed³u¿e nia po stê po wa nia (art. 310 KPK).

Œle dz two ma cha ra kter obli gato ry j ny miê dzy in ny mi w wy pa d ku zbro d ni,
spraw na le¿¹cych w pie r wszej in stan cji do w³aœci wo œci s¹dów okrê go wych
lub spraw, w któ rych o pope³nie nie wy stê p ku jest po dej rza ny fun kcjo na riusz
pu b li cz ny. Œle dz two pro wa dzi siê rów nie¿ w spra wach, któ re po wi nien roz pa -
try waæ s¹d re jo no wy, ale nie mog¹ byæ one pro wa dzo ne w fo r mie do cho dze -
nia. Dla te go w spra wach do tycz¹cych zna cz nej ilo œci na rko ty ków (art. 62
pkt 2 UPN), za gro ¿o nych kar¹ do oœmiu lat po zba wie nia wol no œci, po stê po -
wa nia s¹ pro wa dzo ne w fo r mie œledztw pro kura to r skich. Spra wy ta kie na le¿¹
jed nak do rza d ko œci.
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41  I. Dziu³gie³, op. cit., s. 27.
42  Ibi dem, s. 42.
43  Ibi dem, s. 30.
44  Po wie rze nie ca³oœci œle dz twa po li cji lub in ne mu or ga no wi mo¿e nast¹piæ, „gdy za cho dzi

ko nie cz noœæ ko rzy sta nia w sze ro kim za kre sie ze zna j duj¹cych siê w ich dys po zy cji œro d ków
opera cyjno- techni cz nych (J. Kur de lek, I. Wo j cie cho wska, op. cit., s. 66).
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Wed³ug sta ty styk po li cy j nych, w 2008 roku prze stê p stwa zwi¹zane z po -
sia da niem zna cz nej ilo œci na rko ty ków sta no wi³y za le d wie 4% ogó³u prze -
stêpstw prze ciw ko art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii45. Oz na cza
to, ¿e po li cja w zwi¹zku z art. 62 UPN za j mu je siê spra wa mi mniej isto t ny mi,
ob jê ty mi do cho dze niem, a wiêc upro sz czon¹ ju¿ form¹ pro wa dze nia po stê po -
wa nia ka r ne go. Dla te go w da l szej czê œci skon cen tro wa no siê na zarysowaniu
czynnoœci procesowych zwi¹zanych z dochodzeniem.

Do cho dze nie w spra wach z art. 62 UPN

Prze stê p stwa z art. 62 UPN s¹ œci ga ne z urzê du w try bie publi czno- skar go -
wym. Obo wi¹zuje tu taj tzw. za sa da le ga li z mu œci ga nia46, zgod nie z któr¹ „or -
gan powo³any do œci ga nia prze stêpstw jest obo wi¹zany do wszczê cia i prze -
pro wa dze nia po stê po wa nia przy goto waw cze go, a oska r ¿y ciel pu b li cz ny ta k ¿e 
do wnie sie nia i po pie ra nia oska r ¿e nia” (art. 10 par. 1 KPK). Przes³ank¹ do
wszczê cia do cho dze nia jest sy tu a cja, w któ rej „za cho dzi uza sa d nio ne po dej -
rze nie pope³nie nia prze stê p stwa” (art. 303 oraz art. 325a par. 2 KPK). Po li -
cjan ci, któ rzy zna j duj¹ przy za trzy ma nej oso bie sub stan cje, co do któ rych wy -
stê pu je po dej rze nie, ¿e s¹ œro d ka mi odu rzaj¹cymi lub psy cho tro powy mi
(po dej rze nie to mo ¿ na po twier dziæ za po moc¹ na rko te stu zna j duj¹cego siê na
wy po sa ¿e niu po li cji), uzy skuj¹ tym sa mym pod sta wê do wszczê cia po stê po -
wa nia przy goto waw cze go wo bec tej oso by. Wy ka za nie za sad no œci tego
podejrzenia le¿y po stronie organów œcigania.

W sy tu a cjach, w któ rych: „1) czy nu nie pope³nio no albo brak jest da nych
do sta te cz nie uza sad niaj¹cych po dej rze nie jego pope³nie nia, 2) czyn nie za wie -
ra zna mion czy nu za bro nio ne go albo usta wa sta no wi, ¿e spra w ca nie pope³nia
prze stê p stwa” (art. 17 KPK), za sad noœæ uru cho mie nia po stê po wa nia jest z mo -
cy pra wa wy klu czo na. W spra wach z art. 62 UPN na le ¿y do mnie my waæ, ¿e je -
œli na wet ist niej¹ pe w ne w¹tpli wo œci do tycz¹ce pod staw wszczê cia po stê po -
wa nia, to naj pra wdopo dob niej po li cja zde cy du je siê je wszcz¹æ47. W pra kty ce
fun kcjo na riu sze do ko nuj¹cy za trzy ma nia opie raj¹ siê na w³as nym do œwia d -
cze niu, a o tym, czy dana sub stan cja rze czy wi œcie jest jed nym ze œro d ków wy -
mie nio nych w za³¹czni kach do usta wy, przes¹dza do pie ro spe cja li sty czna
ekspertyza fizykochemiczna.

Po li cjant – po prze anali zo wa niu ze bra nych do ku men tów pod k¹tem za sad -
no œci po dej rze nia o pope³nie niu prze stê p stwa – chc¹c wszcz¹æ do cho dze nie,
musi wy daæ od po wied nie po sta no wie nie, któ re po wsta je w dwóch lub trzech
egze m p la rzach (do akt g³ów nych, akt kon tro l nych oraz, ewen tu a l nie, dla pro -
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ku ra to ra – na jego ¿y cze nie). Po li cja mo¿e do ko naæ nie któ rych czyn no œci pro -
ce so wych (jak prze szu ka nie oso by po dej rza nej lub jej mie sz ka nia), za nim
wyda po sta no wie nie o wszczê ciu po stê po wa nia – umo ¿ li wia to fo r mu³a tzw.
po stê po wa nia w nie zbêd nym za kre sie (art. 308 KPK), któ re w pra kty ce po -
przed za fo r ma l ne wszczê cie po stê po wa nia przy goto waw cze go. Dopu sz cza l -
noœæ tego try bu jest ogra ni czo na do sy tu a cji nie cie r pi¹cej zw³oki i wo bec
dzia³añ „ko nie cz nych dla za bez pie cze nia œla dów oraz do wo dów prze stê p stwa
przed ich utrat¹, znie kszta³ce niem lub zni sz cze niem”. W ta kich sy tu a cjach or -
gan œci ga nia ma pra wo miê dzy in ny mi do ko naæ oglê dzin i prze szu ka nia lub
przes³uchaæ po dej rza ne go bez uprzed nie go po sta wie nia za rzu tów tej oso bie48.
Roz wi¹za nie to mo¿e byæ sto so wa ne w wy pa d ku spraw z art. 62 UPN, gdy dla
or ga nu œci ga nia klu czo we jest za bez pie cze nie do wo du rze czo we go w fo r mie
na rko ty ku i na przyk³ad rów no cze s ne prze szu ka nie mie sz ka nia oso by po dej -
rza nej. Po stê po wa nie w nie zbêd nym za kre sie musi siê za ko ñ czyæ po sta no wie niem
o wszczê ciu œle dz twa lub do cho dze nia, po sta no wie niem o umo rze niu po stê po -
wa nia albo prze ka za niem spra wy in ne mu or ga no wi. Dla te go w pra kty ce uru -
cho mie nie po stê po wa nia w nie zbêd nym za kre sie uz na je siê za rze czy wi ste
(w od ró ¿ nie niu od for ma l ne go) wszczê cie po stê po wa nia przy goto waw cze go49.

Po sta no wie nie o wszczê ciu do cho dze nia po win no za wie raæ opis czy nu i je -
go oko li cz no œci, in fo r ma cje o spra w cy oraz okre œle nie kwa li fi ka cji pra wnej
czy nu50. W wy pa d ku spraw z art. 62 UPN, w któ rych z na tu ry spra w ca prze stêp -
stwa jest zna ny od pocz¹tku, po stê po wa nie g³adko prze cho dzi z fazy in rem
w fa zê in per so nam w mo men cie przed sta wie nia spra w cy za rzu tów. Pro -
wadz¹cy do cho dze nie, za zwy czaj po li cjant z pio nu docho dzenio wo-œle dcze -
go, na wstê pie przes³ucha nia ust nie in fo r mu je oso bê po dej rzan¹ o ci¹¿¹cych
na niej za rzu tach (in fo r ma cja ta jest za pi sy wa na na pocz¹tku pro to ko³u)51.

Na eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze go, poza przes³ucha niem po dej -
rza ne go, po li cjant pro wadz¹cy do cho dze nie ma mo ¿ li woœæ zle ca nia nie zbêd -
nych eks per tyz. Wy ma ga to wy da nia po sta no wie nia o powo³aniu bieg³ego
(art. 194 KPK)52, któ re akce p tu je kie ro w nik ko mór ki do cho dze nio wej, cho -
cia¿ de cy zjê tê mo¿e zmie niæ lub uchy liæ pro ku ra tor, jako or gan nad zo ruj¹cy
po stê po wa nie. W spra wach o po sia da nie na rko ty ków naj czê œciej jest to eks -
per ty za fizy ko che micz na, któ rej ce lem jest we ry fi ka cja sk³adu za bez pie czo nej 
sub stan cji. Do pie ro wy nik ta kiej eks per ty zy, prze pro wa dzo nej na przyk³ad
przez Wo je wó dz kie La bo ra to rium Krymi nali sty cz ne, daje pe w noœæ, ¿e za bez -
pie czo na sub stan cja od po wia da sk³adem che mi cz nym jed ne mu ze œro d ków
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fi gu ruj¹cych w za³¹czni kach do UPN i mo¿e byæ uwz glê d nio na jako do wód
w spra wie. W do cho dze niach eks per ty zy fizy ko che micz ne naj czê œciej zle ca
po li cja – jest to jed no cze œ nie ele ment, któ ry ze wzglê du na ko nie cz noœæ ocze -
ki wa nia na wy ni ki eks per ty zy, naj bar dziej wyd³u¿a po stê po wa nie.

Inny ro dzaj eks per tyz zle ca nych w spra wach z art. 62 UPN sta no wi¹ eks -
per ty zy psy chia try cz ne, wy ko ny wa ne na przyk³ad w celu zba da nia po czy tal -
no œci po dej rza ne go w chwi li pope³nie nia czy nu lub zdo l no œci do udzia³u w po -
stê po wa niu. Eks per ty zê tak¹ wy ko nu je za wsze dwóch nie za le ¿ nych le ka rzy
psy chia trów, a mo¿e j¹ zle ciæ je dy nie s¹d lub pro ku ra tor53.

W kie run ku po stê po wa nia s¹do we go

Do cho dze nie w spra wie o po sia da nie na rko ty ków mo¿e siê za ko ñ czyæ:
bez wa run ko wym umo rze niem po stê po wa nia, skie ro wa niem do s¹du wnio sku
o wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia ka r ne go (art. 66 Ko de ksu ka r ne go –
da lej: KK), za wie sze niem po stê po wa nia w zwi¹zku z pod da niem siê le cze niu
oso by oska r ¿o nej (art. 72 UPN), wnie sie niem aktu oska r ¿e nia do s¹du wraz
z wnio skiem o do bro wo l ne pod da nie siê ka rze (art. 335 KPK), wnie sie niem
aktu oskar¿enia do s¹du.

Bez wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia

Bez wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia zare zer wo wa no dla sy tu a cji,
w któ rych „po stê po wa nie nie do sta r czy³o pod staw do wnie sie nia aktu oska r ¿e -
nia” (art. 322 KPK), a wiêc nie wy kry to spra w cy lub po dej rza ny nie pope³ni³
prze stê p stwa (brak jest do wo dów winy lub za rzu ty przed sta wio no niew³aœci -
wej oso bie). Wszczê te po stê po wa nie na le ¿y rów nie¿ umo rzyæ miê dzy in ny mi
w ta kich sy tu a cjach, jak œmieræ oska r ¿o ne go, prze da w nie nie spra wy, fakt nie -
pod le ga nia spra w cy orze cz ni c twu pol skich s¹dów czy zni ko ma szko d li woœæ
spo³ecz na czy nu (art. 17 KPK).

Po jê cie zni ko mej szko d li wo œci spo³ecz nej – prze de wszy stkim ro zu mia ne
po to cz nie – mo¿e tu taj pro wa dziæ do pe w nych nie po ro zu mieñ, zw³asz cza ¿e
prze stê p stwa z art. 62 UPN na le¿¹, jak ju¿ wspo mnia no, do szcze gó l nej ka te -
go rii prze stêpstw, w któ rych trud no wska zaæ oso bê po szko do wan¹, a jej pre ro -
ga ty wy w za kre sie za wia do mie nia o prze stê p stwie zo sta³y sce do wa ne na fun k -
cjo na riu szy po li cji. Wy da je siê wiêc ce lo we przy jê cie, ¿e przez kry mina li za cjê 
po sia da nia na rko ty ków usta wo da w ca przes¹dzi³ o nie zni ko mej spo³ecz nej
szko d li wo œci tego czy nu. Tym mo ¿ na t³uma czyæ fakt, ¿e do sy tu a cji wyj¹tko -
wych na le ¿y od mo wa wszczê cia albo umo rze nie po stê po wa nia przy goto waw -
cze go przez po li cjê lub pro ku ra tu rê ze wzglê du na zni kom¹ szko d li woœæ
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spo³eczn¹ w wy pa d ku czy nu za bro nio ne go opi sa ne go w art. 62 usta wy o prze -
ciw dzia³aniu na rko ma nii54.

Wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia

Wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia przy goto waw cze go po le ga na
odst¹pie niu od wy mie rza nia kary wo bec oska r ¿o ne go. Mo ¿ na je za sto so waæ,
„je ¿e li wina i spo³ecz na szko d li woœæ czy nu nie s¹ zna cz ne, oko li cz no œci jego
pope³nie nia nie budz¹ w¹tpli wo œci, a po sta wa spra w cy nie ka ra ne go za prze -
stê p stwo umy œl ne, jego w³aœci wo œci i wa run ki oso bi ste oraz doty ch cza so wy
spo sób ¿y cia uza sad niaj¹ przy pu sz cze nie, ¿e po mi mo umo rze nia po stê po wa -
nia bê dzie prze strze ga³ porz¹dku pra wne go, w szcze gó l no œci nie pope³ni prze -
stê p stwa” (art. 66 KK). Wa run ko we umo rze nie po stê po wa nia mo ¿ na za sto so -
waæ w spra wach za gro ¿o nych kar¹ do trzech lat po zba wie nia wol no œci
(w szcze gó l nych sy tu a cjach – do piê ciu lat). Je œli w tra kcie po stê po wa nia po -
ja wi¹ siê oko li cz no œci prze ma wiaj¹ce za sko rzy sta niem z wa run ko we go umo -
rze nia po stê po wa nia, po li cjant pro wadz¹cy po stê po wa nie sk³ada pi se m ny
wnio sek do pro ku ra to ra nad zo ruj¹cego spra wê. Ten z ko lei przy go to wu je na
tej pod sta wie w³asny wnio sek (w swo jej fo r mie zbli ¿o ny do aktu oska r ¿e nia),
któ ry kie ru je do s¹du. S¹d roz pa tru je wnio sek pro kura to r ski poza roz praw¹,
w tra kcie po sie dze nia55. Uma rzaj¹c po stê po wa nie, s¹d wy zna cza okres pró by
(od roku do dwóch lat), mo¿e rów nie¿ za sto so waæ do zór ku ra to r ski lub
na³o¿yæ na spra w cê nie któ re z obo wi¹zków wy mie nio nych w art. 72 KK –
mo¿e to byæ na przyk³ad „obo wi¹zek po wstrzy ma nia siê od na du ¿y wa nia al -
ko ho lu lub u¿y wa nia in nych œro d ków” (art. 72 pkt 5 KK). Jed no cze œ nie s¹d
nie ma mo¿liwoœci na³o¿enia na skazanego obowi¹zku poddania siê leczeniu
(art. 67 KK).

Za wie sze nie po stê po wa nia wo bec oso by, któ ra pod da³a siê le cze niu

lub te ra pii

Ar ty ku³ 72 UPN g³osi: „Je ¿e li oso ba uza le ¿ nio na lub u¿y waj¹ca sub stan cje 
psy choa kty w ne szko d li wie, któ rej za rzu co no pope³nie nie prze stê p stwa za gro -
¿o ne go kar¹ nie prze kra czaj¹c¹ 5 lat po zba wie nia wol no œci, pod da siê le cze niu
i reha bi li ta cji lub udzia³owi w pro gra mie profila ktyczno -lecz ni czym pro wa -
dzo nym przez zak³ad opie ki zdro wo t nej lub inny pod miot dzia³aj¹cy w ochro -
nie zdro wia, pro ku ra tor mo¿e za wie siæ po stê po wa nie do cza su za ko ñ cze nia le -
cze nia”. Po wy ¿szy za pis sta no wi wy raz po stu la tu „le czyæ za miast ka raæ”
– pro ku ra tor wzna wia po stê po wa nie po za ko ñ cze niu le cze nia i wów czas,
„uw z glêd niaj¹c wy ni ki le cze nia”, mo¿e wyst¹piæ do s¹du z wnio skiem o wa -
run ko we umo rze nie po stê po wa nia. Le cze nie w tej sy tu a cji nie jest przy mu so -
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we, ale jego nie pod jê cie bê dzie sku t ko waæ wzno wie niem za wie szo ne go po stê -
po wa nia ka r ne go, co mo¿e byæ sku te cz nym œro d kiem per swa zji.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e mo ¿ li woœæ za wie sze nia po stê po wa nia przez pro ku ra -
to ra prze wi dzia no nie ty l ko w sto sun ku do osób uza le ¿ nio nych od na rko ty ków 
(roz wi¹za nie zna ne z usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii z 1997 roku), ale
rów nie¿ w sto sun ku do osób „u¿y waj¹cych sub stan cji psy choa kty w nych
szko d li wie”. Na le ¿y tym sa mym przyj¹æ, ¿e usta wo da w ca zde cy do wa nie po -
sze rzy³ ka ta log osób, wo bec któ rych pro ku ra tor mo¿e za sto so waæ za wie sze nie 
po stê po wa nia, gdy¿ „maj¹c na uwa dze, i¿ za rów no wœród na rko ty ków po cho -
dze nia na tu ral ne go, jak i syn te ty cz nych nie ma zwi¹zków nie szko d li wych lub
ma³o szko d li wych [...] ka ¿ de ich u¿y wa nie bê dzie oz na czaæ u¿y wa nie szko d li -
we”56. W pra kty ce prze pis ten jest wykorzystywany niezwykle rzadko.

Skie ro wa nie do s¹du wnio sku o do bro wo l ne pod da nie siê ka rze

W zde cy do wa nej wiê kszo œci po stê po wañ do tycz¹cych prze stê p stwa
z art. 62 UPN jest wyko rzy sty wa na in sty tu cja do bro wol ne go pod da nia siê ka -
rze przez oska r ¿o ne go, bêd¹ca prze ja wem po stê po wa nia kon sen sual ne go,
w któ rym oska r ¿o ny przy zna je siê do pope³nie nia prze stê p stwa i sam wno si
o wy mie rze nie kary, bez ko nie cz no œci prze pro wa dza nia po stê po wa nia do wo -
do we go. W ta kiej sy tu a cji przed sta wi ciel or ga nu sporz¹dzaj¹cego akt oska r ¿e -
nia ko rzy sta z mo ¿ li wo œci, ja kie daje art. 335 KPK, i pro po nu je oska r ¿o ne mu
okre œlon¹ wy so koœæ kary. Je œli oska r ¿o ny przy j mu je pro po zy cjê, „pro ku ra tor
mo¿e umie œciæ w akcie oska r ¿e nia wnio sek o wy da nie wy ro ku ska zuj¹cego
i o rze cze nie uz go d nio nych z oska r ¿o nym kary lub œro d ka ka r ne go [...] bez
prze pro wa dze nia roz pra wy” (art. 335 KPK). W sy tu a cji, gdy do s¹du wp³ywa
wnio sek o do bro wo l ne pod da nie siê ka rze z art. 335 KPK, sê dzia roz pa tru je go 
zwy kle na po je dyn czym posiedzeniu, na które oskar¿ony nie jest wzywany.

Skie ro wa nie do s¹du aktu oska r ¿e nia

Po zgro ma dze niu nie zbêd ne go ma te ria³u do wo do we go or gan pro wadz¹cy
po stê po wa nie przy goto wa w cze mo¿e uz naæ za nie zbêd ne skie ro wa nie aktu
oska r ¿e nia do s¹du. W wy pa d ku spraw do cho dze nio wych przy go to wa niem
aktu oska r ¿e nia za j muj¹ siê fun kcjo na riu sze po li cji, pro ku ra tor zaœ bada ty l ko
za sad noœæ i po pra wnoœæ jego sporz¹dze nia. Je œli nic nie bu dzi w¹tpli wo œci
pro ku ra to ra, akt oska r ¿e nia jest prze ka zy wa ny do s¹du. Je œli jed nak pro ku ra -
tor uzna, ¿e wyst¹pi³y przes³anki do wa run ko we go umo rze nia po stê po wa nia,
za miast aktu oska r ¿e nia kie ru je do s¹du odpowiedni wniosek.

Spra wy z art. 62 UPN pro wa dzo ne jako do cho dze nia s¹d roz pa tru je w fo r -
mie po stê po wa nia upro sz czo ne go (art. 469 KPK), co oz na cza miê dzy in ny mi,
¿e s¹d wy stê pu je w sk³ad zie jed noo so bo wym, nie ma oska r ¿y cie la lub oska r -
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¿o ne go, a je œli na roz pra wê nie sta wi siê rów nie¿ ob ro ñ ca oska r ¿o ne go, s¹d
mo¿e wy daæ wy rok za ocz ny. W spra wach o po sia da nie na rko ty ków naj czê -
œciej za pa daj¹ wy ro ki po zba wie nia wol no œci w za wie sze niu, doœæ czê sto jest
rów nie¿ sto so wa na kara grzy w ny oraz dozór kuratorski.

Kwe stia wy ro ku

Prze stê p stwo z art. 62 ust. 1 UPN to wy stê pek za gro ¿o ny kar¹ do trzech lat
po zba wie nia wol no œci. W tzw. przy pa d ku mnie j szej wagi (typ uprzy wile jo wa -
ny czy nu za bro nio ne go) kar¹ za po sia da nie na rko ty ków mo¿e byæ grzy w na,
kara ogra ni cze nia wol no œci (na przyk³ad pra ce spo³ecz ne) lub kara do roku po -
zba wie nia wol no œci. Typ kwa lifi ko wa ny, do tycz¹cy po sia da nia zna cz nej ilo -
œci sub stan cji odu rzaj¹cych, jest za gro ¿o ny kar¹ po zba wie nia wol no œci od pó³
roku do oœmiu lat.

W ka ¿ dym wy pa d ku s¹d – przy spe³nie niu pe w nych wa run ków (miê dzy in -
ny mi bra ku sprze ci wu pro ku ra to ra oraz nie budz¹cych w¹tpli wo œci oko li cz no -
œciach pope³nie ni prze stê p stwa) – mo¿e sko rzy staæ z mo ¿ li wo œci, ja kie daje
art. 387 Ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go. Roz wi¹za nie to jest po do b ne do pro -
ce du ry z art. 335 KPK, z t¹ ró ¿ nic¹, ¿e po ja wia siê na eta pie po stê po wa nia
s¹do we go, nie zaœ przy goto waw cze go, i po le ga na tym, ¿e „do chwi li za ko ñ -
cze nia pie r wsze go przes³ucha nia wszy stkich oska r ¿o nych na roz pra wie g³ów -
nej oska r ¿o ny, któ re mu za rzu co no wy stê pek, mo¿e z³o¿yæ wnio sek o wy da nie
wy ro ku ska zuj¹cego i wy mie rze nie mu okre œlo nej kary lub œro d ka ka r ne go
bez prze pro wa dza nia po stê po wa nia do wo do we go” (art. 387 KPK). Roz wi¹za -
nie to skra ca po stê po wa nie i mo¿e sta no wiæ przes³ankê dla ³agod nie j sze go po -
tra kto wa nia oska r ¿o ne go, który przyzna³ siê do winy i chce siê poddaæ karze.

Uru cho mie nie po stê po wa nia s¹do we go nie za my ka dro gi do za wie sze nia
po stê po wa nia pod ry go rem pod da nia siê oska r ¿o ne go le cze niu lub reha bi li ta -
cji w zwi¹zku z uza le ¿ nie niem albo szko d li wym u¿y wa niem sub stan cji odu -
rzaj¹cych. Jest to roz wi¹za nie ana lo gi cz ne do omó wio ne go wcze œ niej za wie -
sze nia po stê po wa nia przy goto waw cze go wo bec oso by, któ ra pod da³a siê
le cze niu lub te ra pii. Pod sta wê prawn¹ sta no wi tu taj art. 73 UPN. In sty tu cji tej
nie mo ¿ na jed nak za sto so waæ ju¿ w po stê po wa niu wy ko na w czym, po upra -
womo c nie niu siê wyroku skazuj¹cego.

Za wie sze nie wy ko na nia kary

W spra wach o po sia da nie na rko ty ków pol skie s¹dy doœæ po wszech nie ko -
rzy staj¹ ze œro d ków pro ba cy j nych, zw³asz cza z wa run ko we go za wie sze nia
wy ko na nia kary, czy li „za wia sów”. S¹d mo¿e wa run ko wo za wie siæ wy ko na -
nie kary wo bec ska za ne go na karê grzy w ny, karê ogra ni cze nia wol no œci lub
karê po zba wie nia wol no œci nie prze kra czaj¹c¹ dwóch lat (art. 69 KK). Jed no -
cze œ nie, po dej muj¹c de cy zjê o wa run ko wym za wie sze niu wy ko na nia kary, sê -
dzia „bie rze pod uwa gê prze de wszy stkim po sta wê spra w cy, jego w³aœci wo œci
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i wa run ki oso bi ste, doty ch cza so wy spo sób ¿y cia oraz za cho wa nie siê po
pope³nie niu prze stê p stwa” (art. 69 KK). Za wie szaj¹c wy ko na nie kary, s¹d nie -
rza d ko usta na wia do zór ku ra to ra s¹do we go (w wy pa d ku spra w ców m³odo cia -
nych jest to obo wi¹zko we) oraz do da t ko we obo wi¹zki, któ rych ska za ny musi
prze strze gaæ w okre sie pró by. S¹d, za wie szaj¹c wy ko na nie kary, mo¿e na³o -
¿yæ na ska za ne go miê dzy in ny mi obo wi¹zek po wstrzy ma nia siê od na du ¿y wa -
nia œro d ków odu rzaj¹cych lub „obo wi¹zek pod da nia siê le cze niu, w szcze gó l -
no œci od wy ko we mu lub reha bili tacyj ne mu, albo od dzia³ywa niom te ra pe u-
ty cz nym lub ucze st ni c twu w pro gra mach kore kcyjno -eduka cyj nych” (art. 72
pkt 6 KK). Obo wi¹zek le cze nia nie ma cha ra kte ru przy mu so we go, ku ra tor
s¹dowy ma jednak za zadanie oceniæ, czy skazany wywi¹zuje siê z niego.

Oso ba ska za na, któ ra uchy la siê od na³o¿o nych przez s¹d obo wi¹zków lub
wcho dzi w okre sie pró by w kon flikt z pra wem, zw³asz cza je œli pope³ni prze -
stê p stwo po do b ne do tego, za któ re zo sta³a ska za na, musi siê li czyæ z ry zy kiem 
po no w ne go wszczê cia wo bec niej po stê po wa nia ka r ne go wyko na w cze go
(tzw. od wie sze nia kary). Mo ¿ li we s¹ tu taj dwa me cha ni z my: obli gato ryj ne go
i faku lta tyw ne go zarz¹dze nia wykonania kary.

Obli gato ry j ne zarz¹dze nie wy ko na nia kary sto su je siê w sy tu a cji, gdy ska -
za ny pope³nia w okre sie pró by „po do b ne prze stê p stwo umy œl ne, za któ re orze -
czo no pra wo mo c nie karê po zba wie nia wol no œci” (art. 75 pkt 1 KK). Jest to
me cha nizm, na któ ry szcze gó l nie po da t ne mog¹ byæ oso by uza le ¿ nio ne, któ re
nie po dej muj¹ le cze nia i te ra pii od wy ko wej po pie r wszym wy ro ku – w ich wy -
pa d ku po no w ne za trzy ma nie z na rko ty kiem jest zwy kle kwe sti¹ cza su. W tej
sy tu a cji po wtó r ne pope³nie nie prze stê p stwa po le gaj¹cego na po sia da niu œro d -
ka odu rzaj¹cego sku t ku je od wie sze niem kary po zba wie nia wol no œci z wcze œ -
nie j sze go wy ro ku i naty ch mia sto wym skie ro wa niem do zak³adu ka r ne go
(cho cia¿ i w tej sy tu a cji jest mo ¿ li we wa run ko we od ro cze nie wy ko na nia kary,
na przyk³ad ze wzglê dów zdro wo t nych). Na tym po le ga obli gato ry j ne
zarz¹dze nie kary. Mo ¿ na so bie wy ob ra ziæ, ¿e na ana lo gi cz ne nie bez pie czeñ -
stwo jest na ra ¿o na rów nie¿ gru pa oka zjo na l nych kon su men tów narkotyków,
znacznie wiêksza ni¿ grupa uzale¿nionych.

Faku lta ty w ne zarz¹dze nie wy ko na nia kary do ty czy sy tu a cji, w któ rej ska -
za ny na karê w za wie sze niu „w okre sie pró by ra¿¹co na ru sza porz¹dek pra w -
ny, lub je ¿e li uchy la siê od ui sz cze nia grzy w ny, od do zo ru, wy ko na nia na³o¿o -
nych obo wi¹zków” (w tym obo wi¹zku le cze nia) lub „orze czo nych œro d ków
ka r nych” (art. 75 pkt 2 KK). Okres pró by mo¿e wy no siæ od dwóch do piê ciu
lat (w wy pa d ku spra w ców m³odo cia nych s¹ to co naj mniej trzy lata) dla kary
po zba wie nia wol no œci oraz od roku do trzech lat dla kary ogra ni cze nia
wolnoœci.
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Roz dzia³ 2

Kon stru k cja pro je ktu ba da w cze go

Ewe li na Ku Ÿ micz, Zo fia Mie lec ka- Ku bieñ

Pro jekt ba da w czy „Oce na ko sztów fun kcjo no wa nia usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii”, w ra mach któ re go po wsta³ ni nie j szy ra port, zo sta³
zrea li zo wa ny przez In sty tut Spraw Pu b li cz nych w okre sie od kwie t nia do
wrze œ nia 2009 roku. Jego ce lem by³a ana li za ko sztów fun kcjo no wa nia art. 62
usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (da lej: UPN), od po wiedŸ na py ta nie
o to, jak wygl¹da re a li za cja jego za pi sów w pra kty ce insty tucjo na l nej, a ta k ¿e
zba da nie opi nii fun kcjo na riu szy zaan ga ¿o wa nych w re a li za cjê art. 62 UPN na
te mat fun kcji, ja kie spe³nia ten artyku³.

W ra mach pro je ktu za³o¿o no prze pro wa dze nie ja ko œcio wych i ilo œcio wych 
ba dañ em pi ry cz nych z przed stawi cie la mi in sty tu cji zaan ga ¿o wa nych w re a li -
za cjê art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Przed mio tem ba da nia
by³y na stê puj¹ce in sty tu cje: po li cja, pro ku ra tu ra, s¹dy, ku ra te la s¹dowa oraz
wiêziennictwo.

Dzia³aniem po prze dzaj¹cym ba da nia em pi ry cz ne z przed stawi cie la mi wy mie -
nio nych in sty tu cji by³a ana li za aktów pra wnych oraz dys ku r su me dia l ne go. Ana -
li za aktów pra wnych (UPN, Ko deks ka r ny) mia³a na celu re kon stru kcjê œcie ¿ ki,
na któr¹ wkra cza za trzy ma ny z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.
Ce lem ana li zy dys ku r su me dia l ne go by³o z ko lei okre œle nie sta nu de ba ty do -
tycz¹cej kwe stii ka ra nia za po sia da nie sub stan cji odu rzaj¹cych lub psy cho tro po -
wych oraz ze bra nie naj czê œciej wy su wa nych ar gu men tów za ka ra niem i prze ciw
ka ra niu. Wy ni ki tego eta pu prac za pre zen towa no w roz dzia le pie r wszym.

W da l szej czê œci ni nie j sze go ra po r tu przed sta wi my wy ni ki ba dañ em pi ry -
cz nych. Pie r wszym ich eta pem by³o prze pro wa dze nie wy wia dów pog³êbio -
nych z fun kcjo nariu sza mi i urzêd ni ka mi pa ñ stwo wy mi zaan ga¿o wa ny mi
w re a li za cjê art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. £¹cz nie prze pro -
wa dzo no 18 wy wia dów w trzech mia stach: Wa r sza wie, Ino w roc³awiu i Wrze -
œ ni. Wziê³o w nich udzia³ czte rech fun kcjo na riu szy po li cji, trzech pro ku ra to -
rów z pro ku ra tur re jo no wych oraz jed na oso ba, któ ra by³a pro ku ra to rem
w la tach 1999–2006, obe c nie zaœ jest nie akty w na za wo do wo, czte rech za wo -
do wych ku ra to rów s¹do wych z ze spo³ów ku ra to r skiej s³u¿by s¹do wej przy
wy dzia³ach ka r nych s¹dów re jo no wych, trzech sê dziów z wy dzia³ów ka r nych
s¹dów re jo no wych, dwóch fun kcjo na riu szy s³u¿by wiê zien nej (je den z Cen -
tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej, dru gi z zak³adu karnego) oraz jeden
psycholog wiêzienny.
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Pie r wszy etap ba dañ mia³ cha ra kter roz po zna w czy (eks plo racy j ny). Ce lem
wy wia dów by³o bo wiem uzy ska nie in fo r ma cji, jak w pra kty ce prze bie ga re a li -
za cja art. 62 UPN, gdzie siê kryj¹ ko szty z tym zwi¹zane i ja kie go s¹ one ro -
dza ju, a ta k ¿e ze bra nie opi nii do tycz¹cych sku te cz no œci i efe kty w no œci fun k -
cjo no wa nia usta wy od osób, któ re s¹ zaan ga ¿o wa ne w jej re a li za cjê.
Po bo cz nym ce lem wy wia dów by³o po zna nie jê zy ka re spon den tów, któ re po -
mog³o w sfo r mu³owa niu kwe stio na riu sza do kolejnego etapu badañ.

Dru gim eta pem prac em pi ry cz nych by³a re a li za cja ba da nia kwe stio nariu -
szowe go (an kie to we go) na repre zenta ty w nej pró bie po li cjan tów, pro ku ra to -
rów, sê dziów oraz ku ra to rów s¹do wych (ba da nie ilo œcio we)1. Ogó³em na
prze³omie li pca i sie r p nia 2009 roku an kie te rzy fi r my PBS DGA na zle ce nie
In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych zrea li zo wa li 464 wy wia dy an kie to we me tod¹
PAPI (pen and paper inte r view) wœród po li cjan tów, pro ku ra to rów, sêdziów
i ku ra to rów.

An kie ty za wie ra³y py ta nia zwi¹zane z ogó³em spraw z art. 62 UPN
w 2009 ro ku oraz z osta t ni¹ tak¹ spraw¹, któr¹ pro wa dzi³ re spon dent2. Kwe -
stio na riusz by³ po dzie lo ny na na stê puj¹ce blo ki te ma ty cz ne:
� blok py tañ do tycz¹cy cza su, jaki re spon den ci po œwiê ci li na ró ¿ ne go ro dza -

ju czyn no œci s³u¿ bo we zwi¹zane z re a li zacj¹ art. 62 UPN,
� blok py tañ do tycz¹cych li cz by spraw zwi¹za nych z art. 62 UPN, ja kie re s -

pon den ci pro wa dzi li w 2009 roku,
� blok py tañ do tycz¹cy opi nii na te mat art. 62 UPN i tego, czy po sia da nie nar -

ko ty ków po win no byæ ka ra l ne, a ta k ¿e py ta nie otwa r te: „Co, z per spe kty -
wy pra cy re spon den ta, na le ¿a³oby zmie niæ w zwi¹zku z re a li zacj¹ usta wy
o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii?”.
Kwe stio na riu sze skie ro wa ne do po li cjan tów, pro ku ra to rów i sê dziów za -

wie ra³y do da t ko wo:
� blok py tañ do tycz¹cy ró ¿ ne go ro dza ju eks per tyz, ja kie re spon den ci za mó -

wi li w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN, oraz cza su ocze ki wa nia na ich
wy ni ki,

� blok py tañ pro je kcy j nych, za wie raj¹cych dwie kró t kie hi sto rie za trzy ma -
nia z art. 62 UPN i pro œbê o wska za nie kary, jak¹ – zda niem re spon den ta
– po win no siê wy mie rzyæ w tej spra wie.
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1  Ba da niem ilo œcio wym nie ob jê to fun kcjo na riu szy s³u¿by wiê zien nej, ze wzglê du na do -
sta te cz nie bo ga ty za kres da nych sta ty sty cz nych gro ma dzo nych i udo stê p nia nych przez s³u¿bê
wiê zienn¹, któ re by³y po trze b ne do osza co wa nia ko sztów zwi¹za nych z re a li zacj¹ art. 62 UPN,
bez ko nie cz no œci szcze gó³owe go pre zen to wa nia ich w an kie cie.

2  Py ta nie o „osta t ni¹ tak¹ spra wê” mia³o na celu uzy ska nie jak naj dok³ad nie jszych in fo r -
ma cji o cza sie, jaki re spon dent po œwiê ci³ na dzia³ania pod jê te w tej spra wie, oraz o czyn no -
œciach, ja kie w zwi¹zku z ni¹ wy ko na³. Zak³ada my, ¿e re spon dent pa miê ta „osta t ni¹ tak¹ spra -
wê” wy ra Ÿ niej ni¿ ogó³ wszy stkich ta kich spraw w 2009 roku.
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W s¹dach, oprócz wy wia dów kwe stio nariu szo wych prze pro wa dza nych
z sê dzia mi i za wo do wy mi ku ra to ra mi s¹do wy mi, an kie te rzy spi sy wa li dane
do tycz¹ce dwóch osta t nich spraw z art. 62 UPN, ja kie by³y roz pa try wa ne
w da nym s¹dzie, z re pe r to rium s¹do we go K (dla spraw ka r nych)3. W ten spo -
sób otrzy ma li œmy dane, któ re opie raj¹ siê na s¹do wej spra wozda w czo œci,
a do bie raj¹c dwie osta t nie za mkniê te spra wy, uzy ska li œmy za do wa laj¹ce przy -
bli ¿e nie stru ktu ry spraw z art. 62 UPN dla ogó³u tych spraw.

Do bór in sty tu cji, w któ rych zrea li zo wa no an kie ty, mia³ cha ra kter loso -
wo-wa r stwo wy. Spo œród wszy stkich miast pol skich wy lo so wa no pró bê 125
miast, a w ich ob rê bie (je œli w da nym mie œcie by³a wiê cej ni¿ jed na in sty tu cja
da ne go ro dza ju) lo so wa no ko men dy (lub po ste run ki) po li cji, s¹dy i zwi¹za -
nych z nimi ku ra to rów oraz pro ku ra tu ry. Ze wzglê du na si l ne zró¿ ni co wa nie
prze strzen ne zja wi ska na rko ma nii i jego zde cy do wan¹ prze wa gê w oœro d kach
mie j skich (mo ¿ na przy pu sz czaæ4, ¿e im wiê ksze mia sto, tym wiê ksze na si le nie 
tego zja wi ska) do ko na no lo so wa nia wa r stwo we go (wa riant pro po rcjo nal ny),
dziel¹c zbio ro woœæ miast wed³ug wo je wództw oraz li cz by lud no œci za mie sz -
ka³ej w mia stach ró ¿ nej wie l ko œci. Wy ró ¿ nio no tu taj mia sta do 15 ty siê cy mie -
sz ka ñ ców, mia sta od 15 do 50 ty siê cy mie sz ka ñ ców oraz mia sta po wy ¿ej
50 ty siê cy mie sz ka ñ ców. W ob rê bie wo je wództw lo so wa no pro po rcjo nal nie
do li cz by prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN w 2008 roku w da nym wo -
je wó dztwie, a w ra mach wo je wództw – pro po rcjo nal nie do li cz by lud no œci za -
mie sz kuj¹cej w tym roku w mia stach o wy ró ¿ nio nych kla sach. Liczbê miast
wylosowanych z poszczególnych warstw przedstawiono w tabeli 1.

Taki spo sób do bo ru pró by mia³ na celu otrzy ma nie jak naj wiê kszej li cz by
od po wie dzi od osób, któ re za j muj¹ siê spra wa mi z art. 62 usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii. W ki l ku wy pa d kach wy lo so wa no miej s co wo œci o nie -
wie l kiej li cz bie lud no œci, w któ rych nie by³o po trze b nych w ba da niu in sty tu cji
– mia sta te zast¹pio no in ny mi mia sta mi wylo so wa ny mi z tego sa me go wo je -
wó dz twa i tej sa mej kla sy miast. Lo so wa nie pró by w³aœci wej po prze dzo no
wy lo so wa niem pró b ki wstê p nej, licz¹cej piêæ miast, w ra mach któ rej te sto wa -
no przy go to wa ne kwe stio na riu sze i któr¹ na stê p nie w³¹czono do próby
w³aœciwej.

W nie któ rych wy pa d kach od mó wio no od po wie dzi na py ta nia an kie ty (21
– s¹dy, 17 – ku ra to rzy, 15 – pro ku ra tu ry, 12 – po li cja). Od mo wy te nie mia³y,
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3  Re pe r to rium s¹dowe to ksiê ga, w któ rej do ko nu je siê re je stra cji spraw w ko le j no œci ich
wp³ywu, pod ko le j nym nu me rem, z za cho wa niem ci¹g³oœci nu me ra cji w ra mach jed ne go roku.
Re pe r to ria s¹ pro wa dzo ne na pod sta wie zarz¹dze nia mini stra spra wied li wo œci nr 81/03 z dnia
12 grud nia 2003 roku w spra wie or ga ni za cji i za kre su dzia³ania se kre ta ria tów s¹do wych oraz in -
nych dzia³ów ad mi ni stra cji s¹do wej.

4  Œwia d czy o tym na przyk³ad do da t nia wa r toœæ wspó³czyn ni ka ko re la cji li nio wej (r = 0,35)
miê dzy udzia³em lud no œci mie j skiej w wo je wó dztwie i wska Ÿ ni kiem za gro ¿e nia (li cz ba prze -
stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN na 100 ty siê cy mie sz ka ñ ców) w tym wo je wó dztwie.
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ze wzglê du na wy ró ¿ nio ne wa r stwy, cha ra kte ru sy ste maty czne go. Za cho -
wuj¹c opi sa ne wy ¿ej za sa dy lo so wa nia pró by, wy lo so wa no do da t ko wo 20
miast.

Ta be la 1.  Li cz ba miast wy lo so wa nych do pró by wed³ug wo je wództw i wie l ko œci
miast

Województwo
 Wielkoœæ miasta w tys. mieszkañców

Razem
do 15 15–50 50+

dolnoœl¹skie 3 4 10 17

kujawsko-pomorskie 1 1 5 7

lubelskie 1 1 3 5

lubuskie 1 2 2 5

³ódzkie 1 1 4 6

ma³opolskie 1 1 3 5

mazowieckie 2 5 15 22

opolskie 1 1 1 3

podkarpackie 0 1 1 2

podlaskie 0 1 1 2

pomorskie 1 2 5 8

œl¹skie 1 1 10 12

œwiêtokrzyskie 1 1 2 4

warmiñsko-mazurskie 1 1 2 4

wielkopolskie 3 3 7 13

zachodniopomorskie 2 3 5 10

Razem 20 29 76 125

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.

Jak wspo mnia no, do pró by lo so wa no mia sta, a w nich – in sty tu cje. Za da -
niem an kie te rów by³o do ta r cie w ra mach wy lo so wa nych in sty tu cji do osób,
któ re za j mo wa³y siê prze stê p stwa mi z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na r -
ko ma nii. Mo ¿ na ocze ki waæ, ¿e otrzy ma na w opi sa ny wy ¿ej spo sób pró ba (464 
prze pro wa dzo ne an kie ty) jest re pre zen taty wna dla po pu la cji tych pra co w ni -
ków or ga nów œci ga nia i wy mia ru spra wied li wo œci, któ rzy za j muj¹ siê spra wa -
mi z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu narkomanii.

Wy ni ki ana liz prze pro wa dzo nych na pod sta wie da nych uzy ska nych w ba -
da niu przed sta wio no w da l szej czê œci ni nie j sze go ra po r tu.

38 Roz dzia³ 2
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Roz dzia³ 3

Ar tyku³ 62 ustawy o prze ciwd zia³aniu

nar kom anii w prak tyce in styt ucj onal nej

– opin ie przed staw ici eli instytucji

Do rota Wi szejko-Wierz bicka

3.1. Po lic ja

Po li cja – wchodz¹ca wraz z pro ku ra tur¹ w sk³ad sze rzej ro zu mia nej stru k -
tu ry or ga nów œci ga nia – sta no wi pie r wsze og ni wo in sty tu cjo nal ne zaan ga ¿o -
wa ne w re a li za cjê art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (da lej: UPN).
Kon takt z oso ba mi za trzy mywa ny mi w zwi¹zku z po sia da niem sub stan cji
odu rzaj¹cych maj¹ w stru ktu rach po li cji trzy pio ny orga niza cy j ne: pre wen cja,
pion ope ra cy j ny oraz tzw. pion docho dzenio wo-œle d czy. Za trzy mañ z art. 62
UPN mog¹ do ko naæ fun kcjo na riu sze po li cji za rów no z pre wen cji czy „dro -
gów ki”, jak i z pio nu ope racy j ne go. Z ko lei po li cjan ci pra cuj¹cy w ra mach
stru ktu ry docho dzenio wo-œle d czej za j muj¹ siê gro ma dze niem do ku men ta cji,
do wo dów, pro wa dze niem do cho dze nia i kon ta kta mi z pro ku ra tur¹, czy li – jak
na zy wa li to nasi rozmówcy – „prac¹ biurow¹”.

3.1.1. Kto jest za trzy my wa ny

Fun kcjo na riu sze z pre wen cji do ko nuj¹ za trzy mañ zwy kle pod czas ru ty no -
wych pa tro li uli cz nych. Czê sto, jak twierdz¹, s¹ to sy tu a cje, w któ rych siê oka -
zu je, ¿e za trzy ma na oso ba po sia da sub stan cje odu rzaj¹ce: „Mia³em kie dyœ
tak¹ sy tu a cjê, ¿e nie le t ni, któ re go pe da gog wez wa³ na roz mo wê profila k -
tyczno -dy da ktyczn¹, wyci¹gn¹³ z kie sze ni le gi ty ma cjê. Aha, mu szê do daæ, ¿e
wcze œ niej ¿u³ gumê do ¿u cia, ale po wie dzia³em mu, ¿eby siê tak nie za cho wy -
wa³, ty l ko wyci¹gn¹³ tê gumê i wy rzu ci³ do ko sza. On j¹ wyci¹gn¹³, nie wy rzu -
ci³ jej jed nak, ty l ko scho wa³ do kie sze ni. Po pro si³em go o le gi ty ma cjê szkoln¹, 
bo chcia³em go wyle gi ty mo waæ. I jemu ta guma przy klei³a siê do le gi ty ma cji
szko l nej, a to re b ka z ma ri hu an¹ przy klei³a siê w ten spo sób do le gi ty ma cji. Jak 
wyci¹gn¹³ le gi ty ma cjê, to by³o po nim. [...] du¿o jest ta kich wy pa d ków” (fun k -
cjo na riusz policji pionu prewencji, Warszawa).

Je œli cho dzi o cha ra kte ry sty kê psy cho spo³eczn¹ za trzy my wa nych z art. 62
UPN, to – jak wy ni ka z opi su fun kcjo na riu szy po li cji – na le¿¹ oni do wszyst kich 
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warstw spo³ecz nych. Z wy po wie dzi na szych roz mów ców mo ¿ na wy wnio sko -
waæ, ¿e za trzy mu je siê g³ów nie za po sia da nie nie wie l kich ilo œci na r ko ty ku,
prze de wszy stkim ma ri hu a ny: „Do mnie tra fiaj¹ przy pa d ki za zwy czaj, w 99%, 
tych tak zwa nych po sia da czy” (fun kcjo na riusz po li cji pio nu ope racy j ne go,
Wrze œ nia). Po œród za trzy ma nych s¹ za rów no oso by uza le ¿ nio ne, de ale rzy
(któ rym nie udo wo d nio no han d lu lub przed sta wio no ³¹czne za rzu ty za po sia -
da nie i han del), jak i oso by pra cuj¹ce, do brze sy tu o wa ne, któ re u¿y waj¹ na rko -
ty ków oka zjo na l nie. Ci osta t ni, w od ró ¿ nie niu od po zo sta³ych, obok am fe ta -
mi ny i ma ri hu a ny po sia daj¹ ta k ¿e ko ka i nê (do ty czy to ra czej du ¿ych miast, jak 
Wa r sza wa). W mnie j szych miej s co wo œciach (Wrze œ nia, Ino w roc ³aw) wska -
zy wa no, ¿e co raz czê œciej han d lem na rko ty ków za j muj¹ siê oso by bez ro bo t ne, 
któ re nie mog¹ zna leŸæ pra cy. Mimo du ¿e go zró¿ ni co wa nia spo³eczno -zawo -
do we go osób za trzy my wa nych za po sia da nie na rko ty ków, dane ze bra ne przez
nas w ba da niu re pe r to riów s¹do wych su ge ruj¹, ¿e cech¹ wspóln¹ ska za nych
z art. 62 UPN jest re la ty w nie m³ody wiek – œred ni wiek spra w cy wy no si 25 lat,
oso by po wy ¿ej trzy dzie ste go roku ¿y cia sta no wi¹ ju¿ ma r gi nes w tej gru pie
(ry su nek 1).

Jak wy ni ka z prze prowa dzo ne go ba da nia, art. 62 UPN, któ ry mówi o mo ¿ -
li wo œci za trzy ma nia w sy tu a cji po sia da nia œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan -
cji psy choa kty w nych, jest rów nie¿ wyko rzy sty wa ny do za trzy mañ osób, któ re 
nie po sia daj¹ ta kich sub stan cji. Oso by te s¹ przes³uchi wa ne w roli œwia d ków.
Wy ni ki ba da nia po ka zuj¹, ¿e bli sko po³owie (48% w ba da nej pró bie) funk -

cjo na riu szy po li cji zda rzy³o siê za trzy maæ oso bê na pod sta wie art. 62 UPN 

w sy tu a cji, kie dy oso ba ta nie po sia da³a przy so bie œro d ków odu rzaj¹cych
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53%

11%

 3%
 

33%  

do 24. roku ¿ycia 

25–30 lat  

31–40 lat  

powy¿ej 40 lat

N = 224

Rysunek 1. Stru ktu ra wie ko wa osób ska za nych z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie ana li zy re pe r to riów s¹do wych prze pro wa dzo nej
w ra mach ba da nia.
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czy sub stan cji psy choa kty w nych1. Na le ¿y to uz naæ za swo i sty pa ra doks
z pun ktu wi dze nia tre œci art. 62 UPN, któ ry do ty czy stri c te po sia da nia œro d -
ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji psy choa kty w nych.

3.1.2. Ar ty ku³ 62 UPN w pra kty ce ope ra cy j nej po li cji

Po li cjan ci pio nu pre wen cji nie spe cja li zuj¹ siê w wy kry wa niu prze stêpstw
na rko ty ko wych, maj¹ jed nak pra wo do kon tro li i prze szu ka nia ka ¿ dej oso by,
któ ra z okre œlo nych po wo dów wzbu dzi ich po dej rze nia. Zda rza siê, ¿e je œli
– zgod nie z wiedz¹ ope ra cyjn¹ po li cji – na rko ty ki sta no wi¹ pro blem w da nym
re wi rze, to po li cjan ci pe³ni¹cy s³u¿bê pa tro low¹ s¹ uczu la ni na od pra wach,
¿eby zwra ca li szcze góln¹ uwa gê na oso by, któ re po ten cja l nie mog³yby po sia -
daæ na rko ty ki. W³aœci wa spe cja li za cja dzia³añ po li cji wy stê pu je jed nak do pie -
ro na po zio mie pionów operacyjnych.

Z ba da nia wy ni ka, ¿e po li cjan ci pio nu ope racy j ne go zwy kle dys po nuj¹ za -
rów no spe cja li styczn¹ wiedz¹ na te mat sa mych sub stan cji odu rzaj¹cych, jak
i œro do wi ska kon su men tów i de ale rów („do brze roz po zna ny te ren”). Ich pra ca
po le ga na „roz pra co wa niu” mie j s co wych sia tek orga niza cy j nych za j muj¹cych 
siê han d lem. Dzia³ania fun kcjo na riu szy ope ra cy j nych s¹ g³ów nie zo rien to wa -
ne na ogra ni cza nie han d lu na rko ty ka mi i walkê z tym pro ce de rem. W wa l ce

tej, jak pod kre œlaj¹ po li cjan ci, art. 62 UPN jest bar dzo u¿y te cz nym na rzê -

dziem, choæ samo ogra ni cze nie han d lu ra czej po zo sta je w sfe rze ¿y cze nio -

wej: „«Ku rie ra» ³atwo [jest za trzy maæ], ale to jest ca³a pa jê czy na – jed ne go siê 
za mk nie, to dru gi przy j dzie. Z na sze go pun ktu wi dze nia jest to wiêc sy zy fo wa
pra ca, bo ja nie na pra wiê œwia ta. Ja ju¿ zda³em so bie z tego spra wê, gdy sko ñ -
czy³em sie dem na œcie lat. To jest taka pra ca, je den pie cze bu³ki i ni g dy nie na -
pie cze ich do ko ñ ca, za wsze bê dzie je piek³” (fun kcjo na riusz po li cji pio nu
ope racy j ne go, Wa r sza wa).

Mimo to fun kcjo na riu sze pio nu ope racy j ne go chê t nie ko rzy staj¹ z mo ¿ li -
wo œci, ja kie daje art. 62 UPN – przes³ucha nia i ewen tua l ne go do ta r cia do de a -
le ra. Ten „ope ra cy j ny wy trych”, ja kim jest art. 62 UPN, za pe w nia po ten cjaln¹
mo ¿ li woœæ uzy ska nia od za trzy ma ne go in fo r ma cji na te mat oso by, od któ rej
kupi³ on nie le galn¹ sub stan cjê. Ar ty ku³ 62 UPN nie ma jed nak naj czê œciej ta -
kiej mocy dzia³ania w sto sun ku do osób za j muj¹cych siê han d lem na rko ty ka -
mi. De ale rzy zwy kle wiedz¹, w jaki spo sób t³uma czyæ fakt po sia da nia na rko -
ty ku albo cze go nie mó wiæ: „Tak, bo je ¿e li fa cet jest de ale rem czy ma
do œwia d cze nie ja kieœ w tym za kre sie, bo to nie jest jego pie r wsza przy go da,
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1  Pe³ne brzmie nie py ta nia za wa r te go w kwe stio na riu szu ilo œcio wym, prze pro wa dzo nym
na pró bie 123 fun kcjo na riu szy po li cji: „Czy zda rzy³o siê Panu (Pani) za trzy maæ oso bê na pod -
sta wie art. 62 w sy tu a cji, kie dy nie mia³a ona przy so bie œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji
psy choa kty w nych?”.
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albo ktoœ go wcze œ niej po uczy³, to nie zro bi tego. Po wie: «Kupi³em od Zen ka
na uli cy Z¹bko wskiej, pie r wszy raz go wi dzia³em, w ¿y ciu nie mia³em do nie -
go te le fo nu, po pro stu mnie za cze pi³ i pyta³, czy nie chcê ku piæ, no to
kupi³em». Albo po wie je sz cze ina czej: «Zna laz³em w œmie t ni ku. Za cie ka wi³o
mnie, co to za ku l ka, pow¹cha³em, ktoœ mi po wie dzia³, ¿e to pe w nie jest fa j ny
œro dek odu rzaj¹cy, to so bie za ¿y jê go, i tyle». I to po wie po li cjan tom, i [oni]
nic z tym nie zro bi¹. Ale jak na strasz¹ go œcia, któ ry nie mia³ wcze œ niej przy go -
dy z or ga na mi œci ga nia, i on pê k nie, to wte dy ju¿ siê wy ci ska go ma ksy ma l nie” 
(prokurator nieczynny zawodowo, Warszawa).

Ogó l nie rzecz bior¹c, fun kcjo na riu sze po li cji sami pod kre œlaj¹ trud no œci
zwi¹zane z po sta wie niem za rzu tów w zwi¹zku z han d lem. Zwy kle dzie je siê
tak, ¿e oso ba, któ ra han d lu je na rko ty ka mi, nie wpa da w rêce po li cji pod czas
ru ty no wych kon tro li pro wa dzo nych przez fun kcjo na riu szy pre wen cji. Pra ca

nad de ale ra mi trwa co naj mniej ki l ka mie siê cy. Ich „roz pra co wa niem”

za j muj¹ siê gru py ope ra cy j ne lub wyspe cjali zo wa ne wy dzia³y anty na rko -

tyko we. W tym za kre sie, jak pod kre œla li nasi roz mów cy, nie wa r to wy ko -

rzy sty waæ art. 62 UPN wo bec oso by, któr¹ po dej rze wa siê o han del na rko -

ty ka mi. Naj le piej jest j¹ z³apaæ na gor¹cym uczyn ku, pod czas do ko ny wa nia
przez ni¹ trans akcji, gdy¿ do pie ro wów czas mo ¿ na przed sta wiæ jej za rzu ty do -
tycz¹ce han d lu (przy oka zji ta k ¿e za rzut po sia da nia na rko ty ków). Dla te go
art. 62 UPN jest wyko rzy sty wa ny w celu do ta r cia do de ale ra i ze bra nia do wo -
dów oraz ze z nañ. Fun kcjo na riu sze pio nu ope racy j ne go skru pu la t nie w ten
spo sób gro madz¹ ma te ria³, któ ry po zwa la uspra w niæ po dej mo wa ne przez nich
dzia³ania: „[...] oso by za trzy ma ne za po sia da nie uja w niaj¹, od kogo ku po -
wa³y, i to na tym w³aœ nie po le ga” (fun kcjo na riusz po li cji pio nu ope racy j ne go,
Wrze œ nia).

Wy ma ga to wspó³pra cy oso by za trzy ma nej z or ga na mi œci ga nia.
Wspó³pra ca ta jest ko rzy st na dla po li cji, nie ko nie cz nie jed nak dla sa me go 

za trzy ma ne go. Ze wzglê du na mo ¿ li we pó Ÿ nie j sze re pre sje ze stro ny de ale ra,
w in te re sie za trzy ma ne go jest za cho wa nie tej in fo r ma cji dla sie bie. Czê sto jed -
nak, zw³asz cza je œli nie mia³ wcze œ niej do czy nie nia z or ga na mi œci ga nia i nie
zna usta wy, za trzy ma ny po dej mu je tak¹ wspó³pra cê: „[...] taki cz³owiek, je œli
po wie dzia³by, ¿e on w ogó le zna laz³ tê dzia³kê [na rko ty ku] gdzieœ tam na uli cy 
czy do sta³ od Edka nie zna ne go [mu] i wiê cej nie jest w sta nie nic na ten te mat
po wie dzieæ, ¿ad nych te le fo nów ani ni cze go nie ma, ni ko go nie zwa bi, to i tak,
i tak z regu³y wyj dzie. Ale on o tym nie wie, jak [to] do ko ñ ca jest. [...] on my -
œli, ¿e mo¿e zo sta nie are szto wa ny czy mo¿e bê dzie sie dzia³ d³u¿ej, nie wie, co
siê bê dzie dzia³o” (pro ku ra tor nieczynny zawodowo, Warszawa).
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3.1.3. Czy iloœæ i ro dzaj œro d ka psy choa ktyw ne go ma
zna cze nie?

Z pun ktu wi dze nia po li cji, iloœæ po sia da nej sub stan cji nie ma zna cze nia,
przy naj mniej na pocz¹tku, w mo men cie za trzy ma nia. Bez wzglê du na to, jak¹
iloœæ na rko ty ku zna j du je siê przy za trzy ma nym, jest uru cha mia na ta sama pro -
ce du ra – za trzy ma nie, wype³nie nie pro to ko³ów, ewen tu a l nie prze szu ka nie:
„Dla mnie po sia da na iloœæ nie ma zna cze nia. [...] czy bê dzie po sia da³ ki lo -
gram, czy bê dzie po sia da³ gram, to jest za trzy ma ny za po sia da nie” (fun kcjo na -
riusz po li cji pio nu ope racy j ne go, Wa r sza wa). Dla po li cji nie ma wiê ksze go
zna cze nia rów nie¿ ro dzaj prze chwy tywa ne go narkotyku.

Za trzy ma nie du ¿ych ilo œci na rko ty ków wi¹¿e siê z pre sti ¿em dla po li cji
– po zwa la bu do waæ wi ze ru nek in sty tu cji sku te cz nej w wa l ce z na rko ma ni¹:
„Jest to me dia l ne i taka ko men da, gdzie ta kie rze czy siê dziej¹, jest do cho do -
wa. Te raz s¹ w ogó le ta kie tren dy, ¿e ta kie rze czy na przyk³ad u nas s¹ opi sy -
wa ne od razu na stro nie in ter ne to wej” (fun kcjo na riusz po li cji pio nu ope racy j -
ne go, Warszawa).

Nie oz na cza to jed nak, ¿e fun kcjo na riu sze po li cji nie maj¹ w³as ne go zda nia 
na te mat tego, co – wed³ug nich – oz na cza „zna cz na” i „nie zna cz na” iloœæ œro d -
ka odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy choa kty w nej. W ra mach ba da nia an kie to -
we go za da wa no na stê puj¹ce py ta nie: „Jaka jest, wed³ug Pana (Pani), ma ksy -

ma l na li cz ba po rcji[2] sub stan cji psy choa kty w nej lub œro d ka odu rzaj¹cego,
któr¹ uz na je Pan (Pani) za nie znaczn¹?”. Prze wa ¿aj¹ca li cz ba re spon den tów
wska zy wa³a „po ni ¿ej jed nej po rcji”, co w wy pa d ku ma ri hu a ny oz na cza
1 gram, a w wy pa d ku am fe ta mi ny – 0,5 gra ma. Wa r to pod kre œliæ, ¿e a¿ 45 na
123 ba da nych fun kcjo na riu szy po li cji nie wy po wie dzia³o siê w tej sprawie
(rysunek 2).

Wiê cej re spon den tów wy po wie dzia³o siê na te mat do lnej gra ni cy uwa ¿a nej 
za znaczn¹ iloœæ (tu taj ju¿ ty l ko 24 oso by nie udzie li³y od po wie dzi). W zde cy -
do wa nej wiê kszo œci (84%) fun kcjo na riu sze po li cji jako doln¹ gra ni cê ilo œci
uz na wa nej za znaczn¹ po da wa li „do 10 po rcji” (ry su nek 3).

Ogó l nie mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e gra ni ca miê dzy ilo œci¹ uz na wan¹ przez
po li cjê za znaczn¹ i nie znaczn¹ jest do syæ p³ynna. Z dru giej jed nak stro ny,
jak ju¿ wspo mnia no, nie ma to wiê ksze go zna cze nia na tym eta pie do cho dze -
nia po li cyj ne go. Ta sama pro ce du ra musi byæ bo wiem za sto so wa na za rów no
w wy pa d ku oso by za trzy ma nej z 0,5 gra ma ma ri hu a ny, jak i z za pa sem 100
po rcji ko ka i ny.
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2 W py ta niu ope ru je siê „liczb¹ po rcji”, nie zaœ ilo œci¹, gdy¿ jest ona uwa ¿a na za ró¿n¹
w wy pa d ku po szcze gó l nych ro dza jów na rko ty ków. Do py ta nia by³o do³¹czo ne wy ja œ nie nie:
„Przez po rcjê ro zu mie my jed no stkê prze zna czon¹ do jed nora zo we go u¿y cia, cza sa mi na zy -
wan¹ «porcj¹ han d low¹», «dzia³k¹» (na przyk³ad dla ma ri hu a ny porcj¹ bê dzie 1 gram, a dla am -
fe ta mi ny – 0,25 gra ma)”.
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3.1.4. £atwe sta ty sty ki

Zja wi sko rosn¹cych sta ty styk w za kre sie re a li za cji UPN mo ¿ na w wiê k -
szo œci przy pi saæ ³atwe mu me cha niz mo wi ich ge ne ro wa nia, g³ów nie ze wzglê -
du na art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Jak przy zna wa li nasi roz -
mów cy, eli mi nuj¹c art. 62 UPN, „po li cja stra ci³aby du¿o w sta ty sty kach”
(fun kcjo na riusz po li cji pio nu ope racy j ne go, Wa r sza wa). Jak wy ni ka z a na li zy
da nych sta ty sty cz nych po li cji za 2008 rok (ry su nek 4), spo œród wszy stkich
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Ry sunek 2. Od po wie dzi po li cjan tów na py ta nie do tycz¹ce ma ksy ma l nej li cz by
po rcji na rko ty ku, jak¹ uwa ¿a no za nie znaczn¹

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie danych z ba da nia.
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prze stêpstw stwier dzo nych z UPN a¿ 53% do ty czy³o po sia da nia (art. 62
UPN).

3.1.5. Ko szty

Mówi¹c o ko sztach re a li za cji art. 62 UPN przez po li cjê, mo ¿ na roz wa ¿aæ
co naj mniej trzy ró ¿ ne ich ro dza je: eko no mi cz ne (w tym zwi¹zane z cza sem),
spo³ecz ne i psy cho logi cz ne, któ re le¿¹ po stro nie osób za trzy my wa nych z art. 62
usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.

Ko szty eko no mi cz ne to prze de wszy stkim ko szty pra cy fun kcjo na riu szy
po li cji zwi¹za nej z prze pro wa dza niem pro ce du ry, jaka jest uru cha mia na ka¿ -
do ra zo wo przy za trzy ma niu z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.
Jest to pra ca biu ro kra tycz na: „[...] du¿o dru ków pro ce so wych [trze ba]
wype³niaæ – to jest naj bar dziej upier d li we w na szej ro bo cie. Czy li je ¿e li ktoœ
za trzy ma, to musi ja kiœ czas spê dziæ na wype³nia niu pro to ko³ów: za trzy ma nia, 
prze szu ka nia, za trzy ma nia rze czy, musi rów nie¿ wype³niæ pro to kó³ u¿y cia
te ste ra na rko tyko we go” (fun kcjo na riusz po li cji pio nu ope racy j ne go, War-
sza wa).

Do da t ko we ko szty po ja wiaj¹ siê w mo men cie, gdy oso ba po dej rza na zo -
sta je za trzy ma na poza mie j s cem swo je go za mie sz ka nia. Wy ma ga to bo wiem
po nie sie nia do da t ko wych ko sztów prze ja z dów zwi¹za nych z prze szu ka niem
jej mie sz ka nia. Do cza su prze szu ka nia mie sz ka nia, je œli prze wi dy wa ny czas
na wy ko na nie tej czyn no œci prze kra cza 48 go dzin, oso ba za trzy ma na tra fia do
are sztu. Ko szty eko no mi cz ne ge ne ruj¹ ta k ¿e eks per ty zy fizy ko che micz ne,
wy ko ny wa ne nie mal ka¿ do ra zo wo pod czas za bez pie cza nia œro d ków odu -
rzaj¹cych, oraz ba da nia osób za trzy ma nych, u któ rych wy stê pu je po dej rze nie

 Ar tyku³ 62 ustawy o prze ciwd zia³aniu nar kom anii w prak tyce in styt ucj onal nej... 45

2,9%
4,2%

15,1%

24,1%

53,2%

art. 53, 54, 55, 63

(produkcja, uprawa

oraz eksport/import)

art. 56 (obrót)

art. 58 (udzielanie)

art. 59 (handel)

art. 62 (posiadanie)

inne (art. 60, 61, 64, 68)

N = 57 382

Rysunek 4. Prze stê p stwa stwier dzo ne z UPN wed³ug g³ów ne go przed mio tu za 2008 rok
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z³ego sta nu zdro wia (dok³adny opis ko sztów eko no mi cz nych i zwi¹za nych
z cza sem za mie sz czo no w roz dzia le czwa r tym ni nie j sze go ra po r tu).

Ko szty psy cho logi cz ne, ja kie wy stê puj¹ na po zio mie po li cji, le¿¹ po stro -
nie osób za trzy ma nych, zw³asz cza wcze œ niej nie ka ra nych. Do staj¹c siê w rê -

ce po li cji, po ten cja l nie mog¹ staæ siê na rzê dziem do ta r cia do de ale ra.

Id¹c, mniej lub bar dziej œwia do mie, na wspó³pra cê z po licj¹ i do sta r -

czaj¹c in fo r ma cje na te mat kon ta któw z de ale rem, oso by ta kie mog¹ li -

czyæ na re pre sje z jego stro ny lub mœci woœæ in nych han d la rzy: „Mia³em ta -
kie in fo r ma cje, ¿e tam pó Ÿ niej siê mœci li, ale je ¿e li taki cz³owiek nie przy j dzie
i nie ze z na mi, ¿e taka sy tu a cja siê zda rzy³a, to ja nie je stem w sta nie nic zro biæ, 
bo to on oso bi œcie musi z³o¿yæ wnio sek” (fun kcjo na riusz po li cji pio nu
operacyjnego, Wrzeœnia).

3.1.6. Do cze go naj le piej s³u¿y art. 62 UPN – opi nie
fun kcjo na riu szy po li cji

Obe cnoœæ art. 62 w UPN mo ¿ na in ter pre to waæ ró ¿ nie i przy pi sy waæ mu
wie le zna czeñ. Mo ¿ na mó wiæ o tym, ¿e „po ma ga w wy cho dze niu z na³ogu”
lub „jest sku te cz nym na rzê dziem ogra ni czaj¹cym po pyt i po da¿”. Ar gu men -
tów prze ma wiaj¹cych za ist nie niem ta kie go za pi su jest wie le, pró bo wa li œmy je 
zre kon stru o waæ ta k ¿e w na szym ba da niu (rysunek 5).
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Jak wy ni ka z ba dañ, fun kcjo na riu sze po li cji zdaj¹ so bie ra czej spra wê
z pe w nej po zo r no œci dzia³añ, ja kie po dej muj¹. Ich od po wie dzi na py ta nie:
„Czy art. 62 UPN jest sku te cz nym na rzê dziem od stra szaj¹cym po ten cja l nych
u¿yt ko w ni ków na rko ty ków?” po ka zuj¹, ¿e nie s¹ o tym do ko ñ ca prze ko na ni.
Po³owa re spon den tów (51%) nie zga dza³a siê z tak¹ opi ni¹. An kie to wa ni zde -
cy do wa nie (75% ba da nych) od rzu caj¹ art. 62 UPN jako œro dek po ma gaj¹cy
w wy cho dze niu z na³ogu. Ra czej nie wierz¹ ta k ¿e w to, ¿e „ka ra nie za po sia da -
nie” mo¿e wp³yn¹æ na ogra ni cze nie u¿y wa nia na rko ty ków wœród osób, któ re
ju¿ je za ¿y waj¹. Nie ma te¿ wœród fun kcjo na riu szy po li cji jed nomy œl no œci co
do tego, ¿e art. 62 UPN wp³ywa na ogra ni cze nie han d lu na rko ty ka mi. Po li -

cjanci s¹ jed nak mo c no prze ko na ni (87% re spon den tów), ¿e po sia da nie

na rko ty ków w ka ¿ dej ilo œci po win no byæ ka ra l ne (ry su nek 6).

Ob raz, jaki wy³ania siê z uzy ska nych w ba da niu da nych, jest doœæ pesy mi -
sty cz ny – choæ art. 62 UPN w opi nii wiê kszo œci fun kcjo na riu szy po li cji nie
przy no si ¿¹da nych ko rzy œci, to spra w dza siê jako na rzê dzie pra cy ope ra cy j nej.

3.1.7. Pro po no wa ne roz wi¹za nia

Fun kcjo na riu sze po li cji, py ta ni o mo ¿ li woœæ zmian w za kre sie UPN, pro -
po no wa li, aby za ostrzyæ kary za po sia da nie (37%). O obo wi¹zku le cze nia
wspo mnia³o 11% fun kcjo na riu szy w ba da nej pró bie, a 16% an kie to wa nych
chcia³o, ¿eby spre cy zo waæ te r mi ny „zna cz na” i „nie zna cz na” iloœæ œro d ka
odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy choa kty w nej. Do da t ko wo wska zy wa no na ko -
nie cz noœæ upro sz cze nia pro ce dur postêpowania.
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87%

1%

12%

Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej iloœci

narkotyków.

Czy Pana (Pani) zdaniem posiadanie narkotyków powinno byæ karane? 

Czêœciowo. Posiadanie nieznacznych iloœci

narkotyków nie powinno byæ karalne.

Nie. W ogóle nie nale¿y karaæ za posiadanie

narkotyków, niezale¿nie od iloœci.

Ry sunek 6. Opi nie fun kcjo na riu szy po li cji do tycz¹ce ka ra nia za po sia da nie
œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji psy choa kty w nych

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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Z prze prowa dzo ne go przez nas ba da nia, w któ rym py ta li œmy o to, co na le ¿a -
³oby zmie niæ w obe cnej usta wie o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii, wy ni ka ta k ¿e, 
i¿ fun kcjo na riu sze po li cji chê t nie sko rzy sta li by z do da t ko wych upra w -

nieñ i mo ¿ li wo œci, na przyk³ad ta kich, aby „po z³apa niu de ale ra, œwia d ko wie,
do któ rych do tar³a po li cja, [pod le ga li ka rze] za ze z na nia” (wy po wiedŸ fun k -
cjo na riu sza po li cji w ra mach py ta nia otwa r te go na te mat pro po no wa nych
zmian z kwe stio na riu sza ilo œcio we go), albo „¿eby ten ar ty ku³ 62 [UPN], ¿e
samo po sia da nie w wy pa d ku osób, któ re wspó³pra cuj¹ z or ga na mi po li cji,
z pro ku ra tur¹, z³ago dziæ im tê karê, by³oby to naj le p sze” (fun kcjo na riusz po li -
cji pio nu docho dzenio wo-œle dcze go, Ino w roc³aw).

3.1.8. Ra cjo na l noœæ in sty tu cjo nal na

Po li cja, jak wy ni ka z ba da nia, spra w nie wywi¹zuje siê z po wie rzo nych jej
przez usta wo da w cê za dañ. Pro ce du ry s¹ wy ko ny wa ne p³yn nie i nie na strê -
czaj¹ wiê kszych w¹tpli wo œci. Usta wa o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii

w obe cnym kszta³cie, œci œlej zaœ jej art. 62, wywo³uje dwa sku t ki ubo cz ne

w pra cy po li cji – po ma ga w po pra wia niu sta ty styk oraz wy po sa ¿a fun k -

cjo na riu szy w po mo c ne na rzê dzie ope ra cy j ne. Ra cjo na l noœæ in sty tu cjo -
nalna na ka zu je wy ko rzy staæ oba te ele men ty.

Jê drzej Sta sio wski

3.2. Pro ku ra tu ra

Pro ku ra tor jest tzw. do mi nus li tis (go spo da rzem pro ce su) po stê po wa nia
przy goto waw cze go w spra wach ka r nych. Oz na cza to, ¿e ma pra wo do nad zo ru 
czyn no œci spra w dzaj¹cych i za bez pie czaj¹cych, ca³ego do cho dze nia po li cyj -
ne go oraz œle dz twa, w za kre sie czyn no œci, któ re po wie rzy³ na przyk³ad po li -
cji3. Pro ku ra tor mo¿e miê dzy innymi:

„1) za zna ja miaæ siê z za mie rze nia mi pro wadz¹cego po stê po wa nie, wska -
zy waæ kie run ki po stê po wa nia oraz wy da waæ co do tego zarz¹dzenia,

2) ¿¹daæ przed sta wie nia so bie ma te ria³ów zbie ra nych w toku po stê po wa -
nia,

3) ucze st ni czyæ w czyn no œciach do ko ny wa nych przez pro wadz¹cych po -
stê po wa nie, oso bi œcie je prze pro wa dzaæ albo przej¹æ spra wê do swe go pro wa -
dze nia,
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4) wy da waæ po sta no wie nia, zarz¹dze nia lub po le ce nia oraz zmie niaæ
i uchy laæ po sta no wie nia i zarz¹dze nia wy da ne przez pro wadz¹cego po stê po -
wa nie”4.

Ponad to pro ku ra tor z urzê du pro wa dzi œle dz twa w spra wach o po sia da nie
zna cz nych ilo œci na rko ty ków (typ kwa lifi ko wa ny z art. 62 ust. 2 UPN). Do
jego wy³¹cznych ko m pe ten cji na le ¿y miê dzy in ny mi za twier dze nie aktu
oska r ¿e nia, uz gad nia nie wy so ko œci wy ro ku z oska r ¿o nym w try bie art. 335
Ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go (da lej: KPK) lub za wie sze nie po stê po wa nia
na czas le cze nia w try bie art. 72 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.

3.2.1. Jak to dzia³a w pra kty ce?

Spra wy o po sia da nie na rko ty ków, je œli nie do tycz¹ zna cz nych ilo œci œro d -
ków odu rzaj¹cych, nie wy ma gaj¹ szcze gó l ne go nad zo ru pro ku ra to ra. W pra k -
ty ce mo¿e siê on do wie dzieæ o spra wie w ko ñ co wej fa zie po stê po wa nia,
„w mo men cie, kie dy de fa c to wp³ywaj¹ akta. Je ¿e li nie jest to oso ba, któ ra zo -
sta³a za trzy ma na i kwa li fi ku je siê na wyst¹pie nie z wnio skiem o za sto so wa nie
tym cza so we go are szto wa nia, to my o ta kich spra wach na gor¹co nie je ste œmy
in for mo wa ni” (pro ku ra tor, Wa r sza wa).

Wyj¹tek mog¹ sta no wiæ sy tu a cje, w któ rych usta wa zo bo wi¹zuje po li cjê
do info r mo wa nia pro ku ra to ra o pod jê tych dzia³aniach lub w któ rych ty l ko pro -
ku ra tor ma pra wo podj¹æ pe w ne czyn no œci. Na przyk³ad po li cja ma obo wi¹zek 
po wia do miæ pro ku ra to ra o za trzy ma niu oso by na 48 go dzin (art. 244 par. 4
KPK). Po do b nie ty l ko pro ku ra tor mo¿e wnio sko waæ do s¹du o za sto so wa nie
wo bec oso by po dej rza nej o pope³nie nie prze stê p stwa are sztu tym cza so we go
lub zle ciæ eks per ty zê psy chia tryczn¹ w za kre sie po czy tal no œci ta kiej oso by,
je œli po ja wi¹ siê na tym tle pewne w¹tpliwoœci.

Za kres czyn no œci zare zer wo wa nych wy³¹cz nie dla pro ku ra to ra po sze rza
siê w sy tu a cji, gdy mamy do czy nie nia z pe³niejsz¹ form¹ po stê po wa nia przy -
goto waw cze go, jak¹ jest œle dz two pro kura to r skie. Prze de wszy stkim to
wy³¹cz nie pro ku ra tura jest or ga nem upra w nio nym do pro wa dze nia œle dz twa,
choæ mo¿e jed no cze œ nie po wie rzyæ po li cji jego prze pro wa dze nie w ca³oœci lub 
w za kre sie wy bra nych czyn no œci (art. 311 KPK). Nie któ re czyn no œci pro ce so -
we s¹ jed nak za strze ¿o ne wy³¹cz nie dla pro ku ra to ra: „I to s¹ czyn no œci
zwi¹zane z og³osze niem za rzu tu, z przes³ucha niem, z za zna jo mie niem. To s¹
de fa c to ta kie trzy czyn no œci, któ re mo¿e wy ko naæ ty l ko i wy³¹cz nie pro ku ra -
tor [...]. W œle dztwie po li cja nie mo¿e przed sta wiæ za rzu tu, nie mo¿e
przes³uchaæ w cha ra kte rze po dej rza ne go, nie mo¿e pó Ÿ niej prze pro wa dzaæ
czyn no œci za zna jo mie nia. Bo to jest ta kie ogra ni cze nie ty l ko dla prokuratora”
(prokurator, Warszawa).
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Œle dz twa pro kura to r skie do tycz¹ ty l ko wy bra nych ka te go rii spraw z art. 62 
UPN, szcze gó l nie za gro ¿o nych kar¹ prze kra czaj¹c¹ piêæ lat po zba wie nia wol -
no œci. Kwa li fi kuj¹ce siê do tego try bu po stê po wa nia w spra wach do tycz¹cych
zna cz nych ilo œci na rko ty ków (art. 62 pkt 2 UPN) sta no wi³y oko³o 4% ogó³u
prze stêpstw z art. 62 UPN stwier dzo nych przez po li cjê w 2008 roku5. Spra wy
do tycz¹ce mnie j szej ilo œci na rko ty ku i kwa li fi kuj¹ce siê do typu pod sta wo we -
go lub uprzy wile jo wa ne mog¹ byæ pro wa dzo ne w fo r mie œledztw pro kura to r -
skich ty l ko w wyj¹tko wych sy tu a cjach, na przyk³ad je œli spra wa to czy³a siê
wo bec oso by po zba wio nej wol no œci w in nej spra wie lub fun kcjo na riu sza or -
ga nów œci ga nia albo je œli eks per ty za bieg³ych wy ka za³a nie po czy tal noœæ oska -
r ¿o ne go. Ta osta t nia oko li cz noœæ mo¿e wp³ywaæ na zwiê ksze nie od se t ka
œledztw wœród spraw o po sia da nie. Wy po wie dzi pro ku ra to rów su ge ruj¹, ¿e
wiê kszoœæ spraw o po sia da nie na rko ty ku jest pro wa dzo na w fo r mie do cho dze -
nia po li cyj ne go: „Za zwy czaj jest to roz pa try wa ne na po zio mie po li cji. Taka
oso ba jest za trzy my wa na, o za trzy ma niu jest po wia do mio ny pro ku ra tor. Po
osa dze niu tej oso by na po li cy j nej iz bie za trzy mañ prze pro wa dza ne s¹ pó Ÿ niej
przez po li cjan tów ja kieœ czyn no œci z ni¹. Oni przed sta wiaj¹ jej za rzu ty po sia -
da nia okre œlo nych œro d ków odu rzaj¹cych, przes³uchuj¹ j¹. Tu taj [na pro ku ra -
tu rê] w za sa dzie tra fiaj¹ bez po œred nio po za trzy ma niu ty l ko oso by, co do któ -
rych wy cho dzi je sz cze, ¿e sprze da wa³y, po sia da³y wiê ksze ilo œci lub udzie li³y
na rko ty ku ma³ole t nie mu. [...] Na to miast samo kla sy cz ne po sia da nie jest form¹ 
do cho dze nia i w tym wy pa d ku prze pro wa dza te po stê po wa nia po li cja. Czyn -
no œci pro ku ra tu ry ogra ni czaj¹ siê pó Ÿ niej do skie ro wa nia aktu oska r ¿e nia do
s¹du” (pro ku ra tor, Wrzeœnia).

Czyn no œci pro ku ra to ra w spra wach do cho dze nio wych ogra ni czaj¹ siê za -
zwy czaj do za po zna nia siê z aktem oska r ¿e nia przy go to wa nym przez po li cjan -
tów z pio nu do cho dze nio wego oraz za twier dze nia tego do ku men tu: „Rola pro -
ku ra to ra spro wa dza siê do tego, ¿eby spra w dzi³, czy to przes³ucha nie by³o
pra wid³owe i le ga l ne, i na za twier dze niu go b¹dŸ nie za twier dze niu, przez wy -
da nie sto so w ne go po sta no wie nia” (pro ku ra tor, Wrzeœnia).

Nie co ina czej wygl¹da rola pro ku ra tu ry w sy tu a cji, kie dy ist niej¹
przes³anki dla za sto so wa nia try bu art. 335 KPK o do bro wo l nym pod da niu siê
ka rze przez oska r ¿o ne go. W tej sy tu a cji w akcie oska r ¿e nia przy go to wa nym
przez po li cjê po wi nien siê zna leŸæ od po wied ni wnio sek pod pi sa ny przez pro -
ku ra to ra. W pra kty ce na dal wiê kszoœæ czyn no œci do ko nu je po li cjant pro -
wadz¹cy do cho dze nie, ale musi siê on skon su l to waæ z pro ku ra to rem: „Pó Ÿ niej
czê sto jest to uz god nie nie wy mia ru kary, je œli oska r ¿o ny chce siê do bro wo l nie
pod daæ ka rze. Za zwy czaj taka pra kty ka jest przy jê ta, ¿e jest to ro bio ne tele fo -
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ni cz nie. Je œli dana oso ba jest przes³uchi wa na przez po li cjan ta, i wy ra ¿a tak¹
wolê, to po li cjant siê kon ta ktu je, prze pro wa dzo ne s¹ ja kieœ uz god nie nia i wpi -
sa ne do protoko³u” (prokurator, Wrzeœnia).

Pro ku ra tor mo¿e byæ rów nie¿ an ga ¿o wa ny w spra wy z art. 62 UPN
w zwi¹zku z ko nie cz no œci¹ zle ca nia nie któ rych eks per tyz. Jak to opi sa no
wcze œ niej, o eks per ty zê fi zy ko che miczn¹ wnio sku je naj czê œciej po li cja (choæ
oczy wi œcie ta kie pra wo ma ta k ¿e pro ku ra tor). Mo¿e siê jed nak zda rzyæ, ¿e
w tra kcie po stê po wa nia po li cja uzna, ¿e za cho dzi ko nie cz noœæ zba da nia po -
czy tal no œci po dej rza ne go. Wów czas po li cjant pro wadz¹cy do cho dze nie syg -
na li zu je tak¹ po trze bê pro kura to ro wi nad zo ruj¹cemu do cho dze nie. Do pie ro
pro ku ra tor ma pra wo zle ciæ eks per ty zê psy chia tryczn¹ w za kre sie po czy tal no -
œci po dej rza ne go (art. 202 KPK). Pro ce du ra taka do ty czy te¿ in nych eks per tyz
le ka r skich lub eks per ty zy bieg³ych psychologów (art. 215 KPK).

Eks per ty za bieg³ego psy chia try lub psy cho lo ga mo¿e byæ zle co na w przed -
mio cie uza le ¿ nie nia po dej rza ne go, ale z per spe kty wy pro ku ra tu ry lub s¹du
zna cz nie wa ¿ nie j sza jest po czy ta l noœæ spra w cy. Na przyk³ad oso ba, co do któ -
rej po czy tal no œci ist niej¹ ja kie ko l wiek w¹tpli wo œci, po win na mieæ ob ro ñ cê
z urzê du (art. 79 KPK), a po stê po wa nie w jej spra wie po win no przy braæ fo r mê
œle dz twa. Co jed nak wa ¿ nie j sze – oso ba taka mo¿e byæ unie win nio na lub s¹d
mo¿e za sto so waæ w jej wy pa d ku nad zwy cza j ne z³ago dze nie kary: „[...] wy ró ¿ -
nia my trzy sta ny: ca³ko wi ta po czy ta l noœæ, w zna cz nym sto p niu ogra ni czo na
po czy ta l noœæ i zmnie j szo na po czy ta l noœæ. [...] w sy tu a cji, gdy jest nie po czy -
tal noœæ ca³ko wi ta, to taka oso ba nie pod le ga odpo wie dzial no œci ka r nej [...]
ogra ni czo na po czy ta l noœæ oz na cza, ¿e dana oso ba pod le ga odpo wie dzial no œci
ka r nej, ale mo¿e byæ za sto so wa ne [...] z³ago dze nie kary” (pro ku ra tor, Ino-
wroc³aw).

Pe w ne w¹tpli wo œci bu dzi to, czy oso ba uza le ¿ nio na mo¿e byæ uz na na za
po czy taln¹ w zwi¹zku z pope³nie niem prze stê p stwa po le gaj¹cego na po sia da -
niu na rko ty ku. Tu taj pra kty ka pro ku ra tu ry lub s¹du mo¿e byæ ró ¿ na, wie le te¿
za le ¿y od in ter pre ta cji pro ku ra to ra albo sê dzie go. Na przyk³ad w jed nym
z s¹dów, w któ rym rea lizo wa li œmy wy wia dy pog³êbio ne, od pro ku ra to rów
ocze ki wa no, ¿e w aktach spraw kie ro wa nych do s¹du zna j dzie siê eks per ty za
psy chia try cz na w za kre sie po czy tal no œci wo bec ka ¿ dej oso by, co do któ rej ist -
nia³y po dej rze nia, ¿e jest uza le ¿ nio na: „Tak, trze ba by³o powo³aæ bieg³ych le -
ka rzy psy chia trów, ¿eby usta li li, czy w chwi li czy nu on mia³ pe³n¹ po czy ta l -
noœæ [...] Je ¿e li oso ba, któ ra mia³a po sta wio ny za rzut z ar ty ku³u 62, ustêp 1
UPN [...] po wie dzia³a tak: «Ni g dy nie bra³em na rko ty ków, ni g dy nie spo ¿y -
wa³em, dzi siaj kupi³em pie r wszy raz», nie trze ba by³o jej ba daæ. Ale je ¿e li
[stwier dzi³a]: «Tak, je stem na rko ma nem», to nie by³o in nej mo ¿ li wo œci, ty l ko
trze ba by³o [tak¹ oso bê] prze ba daæ. I tam by³a taka praktyka” (prokurator,
Warszawa).
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W in nym s¹dzie pra kty ka ta by³a od wro t na: „[...] tu taj jest z ko lei w drug¹
stro nê, ¿e siê ich nie bada do mo men tu, kie dy oni nie mówi¹ «le czy³em siê
psy chia try cz nie, le czy³em siê od wy ko wo». No bo je ¿e li siê ju¿ le czy³, to zna -
czy wy ma ga³ ju¿ po mo cy spe cja li sty, a wiêc ja kieœ w¹tpli wo œci co do jego po -
czy tal no œci siê na su waj¹. I w ta kiej sy tu a cji nie ma in nej mo ¿ li wo œci, ty l ko go
prze ba daæ. W sy tu a cji, je œli jest to samo po sia da nie i on jest uza le ¿ nio ny, od -
stê pu je siê od tego ba da nia. Ta k ¿e co s¹d, to inne zwy cza je” (pro ku ra tor,
Warszawa).

Po wy ¿sze pod su mo wa nie wy po wie dzi pro ku ra to ra z Wa r sza wy wy da -

je siê bar dzo ce l ne – „zwy cza je”, czy li pe w na pra kty ka fun kcjo no wa nia

i o rze ka nia w spra wach na rko ty ków, ró ¿ ni¹ siê nie ty l ko miê dzy s¹dami,

ale rów nie¿ miê dzy jed no stka mi po li cji, pro ku ra tu ry czy od dzia³ami

s³u¿by ku ra to r skiej. Wszy stkie te in sty tu cje sta no wi¹ do pe w ne go sto p nia

„sy stem na czyñ po³¹czo nych”, ze wzglê du za tem na blisk¹ wspó³pra cê

dzia³anie jed nych mo¿e siê przek³adaæ na funkcjonowanie innych.

Jak su ge ruj¹ wy po wie dzi re spon den tów z ba dañ ja ko œcio wych, spra wy
z art. 62 UPN nie musz¹ roz po czy naæ siê od za bez pie cze nia sub stan cji odu -
rzaj¹cej: „Bo je ¿e li po li cja uzy ska in fo r ma cje o da nej oso bie, któ ra roz pro wa -
dza œro d ki odu rzaj¹ce, i ta oso ba wska ¿e, ¿e œro d ki te sprze da³ temu a temu
– bo to siê czê sto dzie je w ob rê bie ja kiœ ko le gów, zna jo mo œci – i czê sto te oso -
by wów czas s¹ po ten cja l nie po dej rza ny mi, ale mog¹ zo staæ po dej rza ny mi
o po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych. Wiêc to jest me to da p¹czko wa nia – czy li
od jed ne go, któ ry przy zna je siê do tego, ¿e di lo wa³ albo di lu je, do ko le j nych
osób. I w ta kiej jed nej spra wie to czy siê ki l ka na œcie po stê po wañ o po sia da nie”
(prokurator, Inowroc³aw).

Opisa ny wy ¿ej me cha nizm (od skru szo ne go de ale ra do jego klien tów)
mo¿e okre so wo ge ne ro waæ zna cz ne obci¹¿e nie spra wa mi o po sia da nie. Nie -
za le ¿ nie jed nak od spo so bu roz po czê cia spra wy z art. 62 UPN, mog³oby siê
wy da waæ, ¿e aby po sta wiæ za rzut w zwi¹zku z po sia da niem œro d ków odu -
rzaj¹cych, or gan œci ga nia po wi nien za bez pie czyæ œro dek odu rzaj¹cy jako do -
wód rze czo wy w spra wie. In ny mi s³owy, je œli po li cja tra fia do da nej oso by
na pod sta wie ze z nañ oska r ¿o ne go o han del, któ ry wska zu jê tê oso bê jako
swo je go klien ta, to oso ba ta teo re ty cz nie mo¿e mieæ po sta wio ne za rzu ty
o po sia da nie je dy nie w sy tu a cji, gdy by po li cja od na laz³a przy niej œro d ki
odu rzaj¹ce.

W ba da niu son da ¿o wym za py ta li œmy pro ku ra to rów, czy zda rzy³o siê im
po sta wiæ za rzu ty z art. 62 UPN w sy tu a cji, gdy po li cja nie zna laz³a i nie za bez -
pie czy³a przy oso bie za trzy ma nej œro d ków odu rzaj¹cych (ry su nek 7).

Dane przed sta wio ne na ry sun ku 7 budz¹ w¹tpli wo œci in ter pre tacy j ne. Czy
rze czy wi œcie w Pol sce fo r mu³uje siê akt oska r ¿e nia z art. 62 UPN wo bec osób,
przy któ rych nie za bez pie czo no do wo du rze czo we go w fo r mie na rko ty ków?
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Je œli taka pra kty ka fun kcjo nu je, to z pe w no œci¹ nie do ty czy wiê kszo œci spraw
z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Nie mniej jed nak œwia d -
czy³oby to o zupe³nie b³êd nym ro zu mie niu isto ty pe na li za cji po sia da nia na r -
ko ty ków. Ska la zare je stro wa nych od po wie dzi twierdz¹cych na oma wia ne py -
ta nie ka ¿e w¹tpiæ w b³¹d na tu ry sta ty sty cz nej. Je dy nym wy ja œ nie niem jest
opa cz na in ter pre ta cja lub brak zro zu mie nia oma wia ne go py ta nia przez re s -
pon den tów. Os¹d tej kwestii pozostawiamy czytelnikom.

Osta t nia spra wa, jak¹ wa r to omó wiæ w zwi¹zku z pra ktyk¹ pro ku ra torsk¹
w po stê po wa niach z art. 62 UPN, do ty czy ilo œci œro d ków odu rzaj¹cych, któ ra
sta no wi przes³ankê dla za sto so wa nia naj su ro wszej kwa li fi ka cji dla tego prze -
stê p stwa. Przy wy bo rze kwa li fi ka cji pra wnej czy nu pro ku ra to rzy mog¹ siê
wspie raæ je dy nie doty ch cza so wym orze cz ni c twem i w³asn¹ in tu icj¹, usta wo -
da w ca nie po zo sta wi³ bo wiem wy ty cz nych co do tego, jaka iloœæ na rko ty ku
jest ilo œci¹ znaczn¹ (art. 62 pkt 2 UPN). Uni we r saln¹ jed nostk¹, któr¹ wy ko -
rzy stu je siê przy tego ro dza ju roz wa ¿a niach, s¹ po rcje na rko ty ku (wed³ug de fi -
ni cji ope ra cy j nej, po je dyn cza po r cja to iloœæ sub stan cji, któ ra wy sta r czy do
odu rze nia jed nej oso by): „Cho dzi o po rcje. To wy ni ka po niek¹d z orze cze nia
s¹dów, ¿e zna cz na iloœæ to musi byæ iloœæ wy sta r czaj¹ca na co naj mniej ki l ka -
dzie si¹t po rcji. Ale ja siê wie lo kro t nie spo t ka³am, ¿e piê æ dzie si¹t parê to dla
s¹du nie jest zna cz na iloœæ, sze œ æ dzie si¹t to nie jest, po wy ¿ej stu nie ma ju¿
w¹tpli wo œci. Jest to okre œle nie bar dzo nie pre cyzy j ne. I to wszy stko za le ¿y od
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tego, jak s¹d to zin ter pre tu je, co dla s¹du zna czy zna cz na iloœæ. I to stwarza
pewne problemy” (prokurator, Warszawa).

W za le ¿ no œci od ro dza ju na rko ty ku waga po rcji mo¿e siê ró ¿ niæ, osta te cz -
nie wiêc wie le za le ¿y tu taj od eks per ty zy fizy koche mi cz nej, w któ rej do pie ro
bie gli stwier dzaj¹, jaka jest za wa r toœæ czy stej sub stan cji psy choa kty w nej lub
œro d ka odu rzaj¹cego w ba da nym narkotyku.

W ba da niu an kie to wym po pro si li œmy re spon den tów o okre œle nie do lnej
gra ni cy dla zna cz nej ilo œci na rko ty ków, py taj¹c: „Jaka jest, wed³ug Pana
(Pani), mi ni ma l na li cz ba po rcji sub stan cji psy choa kty w nej lub œro d ka odu -
rzaj¹cego, któr¹ uz na je Pan (Pani) za znaczn¹?”. Nie mal 40% an kie to wa nych
uzna³o, ¿e do l na gra ni ca zna cz nej ilo œci na rko ty ku le¿y miê dzy 21 a 50 po rcja -
mi na rko ty ku (ry su nek 8). W wy pa d ku py ta nia o mi ni maln¹ li cz bê po rcji sub -
stan cji psy choa kty w nej lub œro d ka odu rzaj¹cego, któr¹ pro ku ra to rzy s¹
sk³onni uz naæ za znaczn¹, za ska ku je du¿e zró¿ ni co wa nie od po wie dzi. A¿ 31% 
re spon den tów uzna³o, ¿e do l na gra ni ca zna cz nej ilo œci na rko ty ku mie œci siê
w prze dzia le do 10 po rcji na rko ty ku (wœród ba da nych zna le Ÿ li siê pro ku ra to -
rzy, któ rzy jako od po wiedŸ po da li jedn¹ po rcjê lub pó³ po rcji na rko ty ku, co
na le ¿y ra czej uz naæ za b³êdne zro zu mie nie py ta nia). Byli rów nie¿ tacy ba da ni
(11%), któ rzy za doln¹ granicê znacznej iloœci uznali 50 porcji.

Rów nie¿ de fi ni cja nie zna cz nej ilo œci na rko ty ku mo¿e mieæ zna cze nie, sta -
no wi bo wiem jedn¹ z przes³anek dla za sto so wa nia typu uprzy wile jowa ne go
(art. 62 ust. 3 UPN), któ ry umo ¿ li wia wnio sko wa nie o ni ¿ szy wy miar kary.
W ba da niu son da ¿o wym py ta li œmy pro ku ra to rów, jak¹ ma ksy maln¹ iloœæ
po rcji by li by sk³onni uz naæ za nie znaczn¹ – 25% an kie to wa nych przy z na³o,

¿e nie mo¿e to byæ wiê cej ni¿ jed na po r cja, a nie mal 75% stwier dzi³o, ¿e za

nie znaczn¹ iloœæ mo ¿ na uz naæ naj wy ¿ej dwie po rcje.
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Pod su mo wuj¹c, kwe stie zna cz nej i nie zna cz nej ilo œci na rko ty ków zdaj¹ siê 
dzie liæ pro ku ra to rów, a ró ¿ ni ce te s¹ nie raz tak wy ra Ÿ ne, ¿e mog¹ siê prze -
k³adaæ na od mien ne kwa li fi ka cje pra w ne ta kich sa mych prze stêpstw. To, co

dla jed ne go pro ku ra to ra mo¿e siê kwa li fi ko waæ jako prze stê p stwo za gro -

¿o ne kar¹ trzech lat po zba wie nia wol no œci, dla in ne go bê dzie siê ja wiæ ju¿

jako typ kwa lifi ko wa ny, za gro ¿o ny kar¹ oœmiu lat wiê zie nia. Brak ja s nych
wy ty cz nych w tej kwe stii musi pro wa dziæ do tego ro dza ju roz bie ¿ no œci, któ re
k³óc¹ siê z in tui cy j nym poczuciem sprawiedliwoœci.

3.2.2. Ko szty i czas

W ba da niach son da ¿o wych za py ta li œmy pro ku ra to rów o to, ile mie li spraw
z art. 62 UPN od pocz¹tku 2009 roku oraz ile po œwiê ci li im cza su. Dwie trze cie 
ba da nych pro wa dzi³o w pie r wszych trzech kwa r ta³ach 2009 roku naj wy ¿ej 13
ta kich spraw, nie dzi wi wiêc, ¿e co dru gi spo œród an kie to wa nych pro ku ra to -
rów nie prze zna czy³ od pocz¹tku roku wiê cej ni¿ 10% swo je go cza su na spra -
wy do tycz¹ce osób oska r ¿o nych o po sia da nie na rko ty ków, z ko lei jed na trze -
cia re spon den tów nie po œwiê ci³a na spra wy z art. 62 UPN wiê cej ni¿ 30%
cza su pracy (rysunek 9).

Nie wie l kie obci¹¿e nie pro ku ra to rów spra wa mi z art. 62 UPN ³atwo
wyt³uma czyæ omó wion¹ ju¿ wcze œ niej rol¹ pro ku ra tu ry w tych spra wach, któ -
ra spro wa dza siê g³ów nie do nad zo ru do cho dzeñ po li cy j nych.

Czas pra cy nie jest jed nak je dyn¹ ka te go ri¹ ko sztów, ja kie mog¹ byæ
zwi¹zane z re a li zacj¹ usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Do da t ko wy
koszt po stro nie bu d¿e tu pa ñ stwa ge ne ruj¹ w tym za kre sie roz ma i te eks per ty zy 
bieg³ych psy cho lo gów lub psy chia trów oraz eks per ty zy fizy ko che micz ne.
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W ba da niu son da ¿o wym za py ta li œmy pro ku ra to rów, ja kie ro dza je eks per -
tyz zle ca li w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN w 2009 roku. Naj po wszech -
nie jsze w spra wach o po sia da nie zdaj¹ siê eks per ty zy fizy ko che micz ne (od
pocz¹tku roku zle ci³o je nie mal 90% ba da nych pro ku ra to rów) oraz psy chia try -
cz ne, któ re w spra wach z art. 62 UPN zle ci³o przy naj mniej raz w 2009 roku
80% re spon den tów. Ty l ko co czwa r te mu z an kie to wa nych pro ku ra to rów zda -
rzy³o siê zle ciæ od pocz¹tku 2009 roku przy naj mniej jedn¹ eks per ty zê psy cho -
lo giczn¹ w zwi¹zku ze spraw¹ z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu narkomanii.

Pro ku ra to rów za py ta li œmy rów nie¿ o to, w ja kim pro cen cie wszy stkich
spraw z art. 62 UPN zle caj¹ po szcze gó l ne eks per ty zy – uœre d nio ne od se t ki
mog¹ sta no wiæ do bre przy bli ¿e nie sto p nia wy ko rzy sta nia po szcze gó l nych ro -
dza jów eks per tyz w spra wach o posiadanie.

Oka zu je siê, ¿e œred nio re spon den ci zle caj¹ eks per ty zy psy chia try cz ne

w 38% spraw z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Eks per ty zy
bieg³ych psy chia trów mog¹ s³u¿yæ ró ¿ nym ce lom, dla te go za py ta li œmy pro ku -
ra to rów, co chcie li usta liæ w osta t niej pro wa dzo nej spra wie z art. 62 UPN, zle -
caj¹c ba da nie psy chia try cz ne oska r ¿o ne go6. Oka zu je siê, ¿e 93% an kie to wa -

nych zle ci³o ba da nie, aby usta liæ po czy ta l noœæ oska r ¿o ne go, z ko lei fakt

uza le ¿ nie nia od sub stan cji psy choa kty w nych lub œro d ków odu rzaj¹cych

w osta t niej pro wa dzo nej spra wie z art. 62 UPN chcia³o usta liæ dwie trze cie 

ba da nych.

Pro ku ra to rzy zle caj¹ eks per ty zy fizy ko che micz ne œred nio w 77% pro wa -
dzo nych przez sie bie spraw o po sia da nie (ry su nek 10). Od se tek ten dzi wi, cha -
ra kter prze stê p stwa po le gaj¹cego na po sia da niu na rko ty ku wska zy wa³by bo -
wiem na ko nie cz noœæ ka¿ dora zo we go zba da nia za bez pie czo nego do wo du
rze czo we go. Mo ¿ na to jed nak t³uma czyæ tym, ¿e pro ku ra to rzy, od po wia daj¹c
na to py ta nie, uw z glêd nia li wy³¹cz nie sy tu a cje, w któ rych sami zle ca li eks per -
ty zê, a – jak wia do mo – w wie lu wy pa d kach robi to ju¿ po li cja w tra kcie czyn -
no œci dochodzeniowych.

Koszt eks per ty zy fizy koche mi cz nej ró ¿ ni siê w za le ¿ no œci od ilo œci i ro -
dza ju ba da ne go œro d ka, ist nie je jed nak mo ¿ li woœæ prze rzu ce nia czê œci ko sz -
tów wy ko na nia eks per ty zy na oso bê oska r ¿on¹: „Wszy stko za le ¿y od ilo œci
œro d ków, bo je ¿e li ta iloœæ jest wiê ksza, bieg³y ma wiê cej do prze ba da nia, wiê -
cej go dzin temu po œwiê ca, po trze bu je wiê cej od czyn ni ków [...]. Z tym, ¿e je -
¿e li robi to po li cja dla po li cji, taki ra chu nek jest wy sta wia ny, ale po li cja tego
nie p³aci, to s¹ ko szty, któ re s¹ prze rzu ca ne na oso bê, któ ra jest ska za na”
(prokurator, Wrzeœnia).

56 Roz dzia³ 3

6  An kie to wa ni od po wia da li spon ta ni cz nie, nie dys po nuj¹c ka fe te ri¹ od po wie dzi – te do -
pie ro ko do wa³ an kie ter.

e book isp.org.pl



Ko szty s¹dowe to miê dzy in ny mi wy da t ki po nie sio ne przez Skarb Pa ñ stwa 
od chwi li wszczê cia po stê po wa nia ka r ne go (art. 616 KPK). W ko de ksie szcze -
gó³owo wy mie nio no ta kie ro dza je ko sztów, wœród nich zna laz³y siê miê dzy
in ny mi ko szty „do rê cze nia wez wañ i in nych pism, spro wa dze nia i prze wo zu
oska r ¿o ne go, œwia d ków i bieg³ych oraz na le ¿ no œci bieg³ych lub in sty tu cji wy -
zna czo nych do wy da nia opi nii lub wy sta wie nia za œwia d cze nia, w tym ko szty
wy sta wie nia za œwia d cze nia przez le ka rza s¹do we go” (art. 618 KPK). Wszy st -
kie te ko szty z regu³y na bie¿¹co po no si Skarb Pa ñ stwa. S¹d jed nak, w wy pa d -
ku spraw œci ga nych z oska r ¿e nia pub li cz ne go (a na le¿¹ do nich spra wy o po -
sia da nie na rko ty ków), ma pra wo zas¹dziæ ca³oœæ ta kich ko sztów na rzecz
ska za ne go (art. 627 KPK). Teo re ty cz nie za tem ska za ny, w któ re go spra wie
zle co no eks per ty zê fi zy ko che miczn¹, po wi nien po kryæ ko szty jej wy ko na nia.
W pra kty ce jest jed nak ró ¿ nie: „Czêœæ osób p³aci, a czêœæ nie p³aci, i je œli eg ze -
ku cja ko mo r ni cza jest nie sku te cz na, to s¹d ta kie ko szty uma rza i w za sa dzie
zo sta je to po stronie policji, Skarbu Pañstwa” (prokurator, Wrzeœnia).

Wa r to pod kre œliæ, ¿e ko nie cz noœæ zle ce nia eks per ty zy fizy koche mi cz nej
ge ne ru je do da t ko wy koszt po stro nie or ga nów œci ga nia, ja kim jest wyd³u¿e nie
toku po stê po wa nia, co mo¿e utrud niaæ ich bie¿¹c¹ pra cê: „Je ¿e li nie ma tej
opi nii, to ja nie mogê wy daæ aktu oska r ¿e nia, wiêc tak na pra wdê spra wa jest
zro bio na, za ko ñ czo na, wszy stkie czyn no œci do wo do we s¹ za ko ñ czo ne po
dwóch dniach i my cze ka my te dwa, trzy tygo d nie na opi niê fi zy ko che miczn¹.
Opi nia przy cho dzi, po twier dza to, co wcze œ niej by³o zba da ne te ste rem – bo na
pocz¹tku s¹ ba da nia te ste rem [...] to s¹ w ogó le kró t kie po stê po wa nia – jed ne
z na j pro st szych, któ re mo ¿ na po pro wa dziæ” (prokurator, Inowroc³aw).

Tra f noœæ tej wy po wie dzi po twier dzaj¹ wy ni ki ba da nia son da ¿o we go. Nie -
mal 38% ba da nych pro ku ra to rów wska za³o, ¿e na eks per ty zê fi zy ko che -
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miczn¹ ocze ku je siê zwy kle od 30 do 90 dni, a ko le j ne 28% re spon den tów od -
po wie dzia³o, ¿e na eks per ty zê fi zy ko che miczn¹ trze ba cze kaæ ponad 90 dni.

Za ska kuj¹co wie lu pro ku ra to rów (pra wie 71% ba da nych) zle ca³o w 2009
roku eks per ty zy do tycz¹ce po³¹czeñ tele fo ni cz nych (udo stê p nie nie bil lin gów
przez ope ra to rów sie ci ko mór ko wej) w zwi¹zku ze spra wa mi o po sia da nie nar -
ko ty ków. Mo ¿ na jed nak przy pu sz czaæ, ¿e bil lin gi osób oska r ¿o nych o po sia -
da nie na rko ty ków by³y po trze b ne jako do wo dy w spra wach prze ciw ko de ale -
rom. Eks per ty zy te zle ca siê „naj czê œciej przy han d lu. Je ¿e li s¹ za bez pie czo ne
te le fo ny, sporz¹dza siê oglê dzi ny ta kie go te le fo nu, szcze gó l nie skrzyn ki,
któr¹ siê tam ma. I na przyk³ad mo ¿ na wyst¹piæ do ope ra to ra o udo stê p nie nie
bil lin gu za okres, któ ry nas in te re su je, z po da niem da nych ad re so wych tych
osób. I pó Ÿ niej ta kie oso by mo ¿ na przes³uchaæ w cha ra kte rze œwia d ków, czy
one na przyk³ad ku po wa³y od ta kie go de li k wen ta na rko ty ki, a je ¿e li tak, to kie -
dy, ile i za ile. Bo to jest pod sta wa tego, ¿eby ewen tu a l nie przed sta wiæ za rzut
z [art.] 59 [UPN], czy li z han d lu. Pra wda jest taka, ¿e je ¿e li na pocz¹tku nie
usta li siê tych osób, to pó Ÿ niej siê tego nie usta li” (pro ku ra tor, Wa r sza wa).

Szcze gó³owe omó wie nie ko sztów po no szo nych przez wy miar spra wied li -
wo œci na po zio mie pro ku ra tu ry w zwi¹zku z pro wa dze niem spraw o po sia da -
nie na rko ty ków zna j du je siê w roz dzia le czwa r tym ni nie j sze go raportu.

3.2.3. Do cze go naj le piej s³u¿y art. 62 UPN – opi nie
pro ku ra to rów

Jed no z py tañ skie ro wa nych do pro ku ra to rów w an kie cie do ty czy³o tego,
czy zga dzaj¹ siê oni, ¿e art. 62 UPN jest sku te cz nym na rzê dziem w ogra ni -
cza niu han d lu na rko ty ka mi. Je dy nie 14% re spon den tów zde cy do wa nie zgo -
dzi³o siê z tym stwier dze niem, a 18% ba da nych ra czej by siê z nim zgo dzi³o.
Jed no cze œ nie ponad dwie trze cie an kie to wa nych nie uzna³o lub mia³o pro -
blem z uz na niem art. 62 UPN jako sku te cz ne go na rzê dzia wa l ki z han d lem
na rko ty ka mi (ry su nek 11).

Ar ty ku³ 62 UPN, po do b nie jak w wy pa d ku po li cji, jest przez pro ku ra to rów
uz na wa ny za na rzê dzie, dziê ki któ re mu u¿yt ko w ni ków na rko ty ków mo ¿ na
sk³oniæ do ze z nañ obci¹¿aj¹cych de ale ra: „[...] art. 62 [UPN] w wie lu wy pa d -
kach jest pun ktem wyj œcia do tego, ¿eby pro wa dziæ po stê po wa nie prze ciw ko
de ale rom czy na wet prze ciw ko hur to w ni kom. Bez tego w za sa dzie nic by œmy
chy ba nie byli w sta nie zro biæ, albo zde cy do wa nie mniej mo gli zro biæ, bo spo -
sób nak³onie nia da nej oso by do po wie dze nia cze goœ by³by trud nie j szy”
(prokurator, Wrzeœnia).

Ka ra l noœæ po sia da nia w sto sun ku do kon su men tów na rko ty ków ma za tem
po móc po li cji i or ga nom œci ga nia w zdo by wa niu ma te ria³u ope racy j ne go lub
do wo do we go, któ ry po zwo li obci¹¿yæ de ale rów. Gdy jed nak bli ¿ej przy j rzeæ
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siê fun kcjo no wa niu tego za pi su, oka zu je siê, ¿e w pra kty ce pro ku ra tu ra ma
nie wie le do za ofe ro wa nia oso bom, któ re s¹ go to we wska zaæ de ale ra
i wspó³pra co waæ z or ga na mi œci ga nia: „W pra kty ce taki ty po wy spra w ca tego
czy nu, czy li sie dem na sto-, osiem na sto la tek ni g dy nie ka ra ny, to jemu gro zi
bar dzo ³agod na kara w grun cie rze czy. Jemu tak re a l nie gro zi kara rzê du ki l ku
mie siê cy po zba wie nia wol no œci w za wie sze niu czy ja kaœ grzy w na – to mu gro -
zi na grun cie odpo wie dzial no œci ka r nej. A i tak, jak po wie, od kogo ku pu je, to
i tak nie mo¿e nie pod le gaæ odpo wie dzial no œci ka r nej, co naj wy ¿ej kara mo¿e
byæ ciut ³agod nie j sza, czy li nie – po wie dz my – trzy mie si¹ce po zba wie nia
wol no œci w za wie sze niu, ty l ko dwa mie si¹ce. Zysk jest potencjalny i nie wie l -
ki” (prokurator, Inowroc³aw).

Pro ku ra tor nie ma mo ¿ li wo œci umo rze nia po stê po wa nia wo bec oso by
oska r ¿o nej o po sia da nie na wet nie wie l kiej ilo œci na rko ty ku z tego po wo du, ¿e
oso ba ta jest go to wa obci¹¿yæ swo je go de ale ra. Jed no cze œ nie, wspó³pra cuj¹c
z or ga na mi œci ga nia, oska r ¿o ny na ra ¿a siê na ry zy ko ze m sty lub ostra cy z mu
w swo im œro do wi sku: „I te raz pa trzy my na drug¹ stro nê – co on za to ry zy ku -
je? Ry zy ku je to, ¿e ten de aler, czy te¿ jego ko le ga, on zna go i mo¿e mu jak¹œ
krzy w dê zro biæ – ta kie s¹ re a lia. I te¿ ry zy ku je, ¿e bê dzie w tym œro do wi sku
tu taj uwa ¿a ny za kon fi den ta. Tak to ju¿ jest, ¿e oso by, któ re do sta r czaj¹ do wo -
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dów, s¹ go rzej tra kto wa ne w tych œro do wi skach lo ka l nych. I to jest mi ni mum,
ja kie mu gro zi. A poza tym mu gro zi to, ¿e zo sta nie mu wyrz¹dzo na ja kaœ
krzy w da – to za le ¿y, od kogo kupi³. Bo je ¿e li kupi³ to od ko le gi z kla sy, któ ry
nie wie l kie ma mo ¿ li wo œci, to co naj wy ¿ej bê dzie na zwa ny kon fi den tem kla so -
wym. Je ¿e li kupi³ to od ko goœ, kto na wiêksz¹ ska lê di lu je, to gro zi mu coœ go r -
sze go – kró t ko mówi¹c: po bi cie. Dlatego oni siê nie przyznaj¹” (prokurator,
Inowroc³aw).

Indy widu a l ny bi lans zy sków i strat dla oso by oska r ¿o nej z art. 62 UPN

mo¿e siê oka zaæ nie ko rzy st ny w wy pa d ku pod jê cia wspó³pra cy z wy mia -

rem spra wied li wo œci, przez co kon su ment i de aler staj¹ po tej sa mej stro -

nie barykady.

An kie to wa ni pro ku ra to rzy zde cy do wa nie opo wia daj¹ siê za ka ra l no œci¹
po sia da nia ka ¿ dej ilo œci sub stan cji odu rzaj¹cych lub œro d ków psy cho tro po -
wych. Wa r to jed nak zwró ciæ uwa gê, ¿e ponad jed na trze cia ba da nych opo wia -
da siê za po wro tem do sta nu pra wne go z 1997 roku, kie dy to po sia da nie nie -
wie l kich ilo œci na rko ty ków prze zna czo nych na w³asny u¿y tek nie by³o ka ra ne
(rysunek 12).

W ba da niu son da ¿o wym za py ta li œmy re spon den tów, czy z per spe kty -

wy ich pra cy jest coœ, co na le ¿a³oby zmie niæ w zwi¹zku z re a li zacj¹ usta wy

o prze ci w dzia³aniu nar ko ma nii. Ty l ko 17% an kie to wa nych stwier dzi³o,

¿e nie chcia³oby ni cze go zmie niaæ w tym za kre sie. Po zo sta li zg³osi li roz ma i -
te pro po zy cje zmian.

Po za ko do wa niu naj czê œciej po wta rzaj¹cych siê pro po zy cji usta li li œmy, ¿e
18% ba da nych wska za³o na po trze bê spre cy zo wa nia usta wy, miê dzy in ny mi

60 Roz dzia³ 3

61%

3%

36%

Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej

iloœci narkotyków

N = 116

Czêœciowo. Posiadanie nieznacznych iloœci

narkotyków nie powinno byæ karalne

Nie. W ogóle nie nale¿y karaæ za posiadanie

narkotyków, niezale¿nie od iloœci

Ry sunek 12. Czy Pana (Pani) zda niem po siad anie na rkot yków po winno byæ
ka ralne?

�ród³o: Oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych z ba dan ia.
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w za kre sie po jêæ zna cz nej ilo œci na rko ty ku lub tzw. przy pa d ku mnie j szej wagi. 
Oto jed na z ta kich wy po wie dzi: „Usta wa jest nie czy te l na. Naj wiê cej pro ble -
mów spra wia kwe stia usta le nia de fi ni cji zna cz nej ilo œci. Usta wa po win na œci -
œle okre œlaæ, kie dy na le ¿y przyj¹æ, ¿e mamy do czy nie nia ze znaczn¹ ilo œci¹
na rko ty ków. Nie zrê cz ny jest rów nie¿ za pis do tycz¹cy wpro wa dze nia do ob ro -
tu œro d ków odu rzaj¹cych i ucze st ni c twa w tym ob ro cie w kon te k œcie art. 59
ust. 1. Usta wa po win na okre œlaæ dok³ad nie, kto jest osob¹ ucze st nicz¹c¹ w ob -
ro cie, a kto osob¹ udzielaj¹c¹ narkotyków”.

Nie mal 19% ba da nych po no w nie wska za³o na ko nie cz noœæ depe na li za cji
po sia da nia nie wie l kich ilo œci na rko ty ku na w³asny u¿y tek, 12% an kie to wa -
nych pro ku ra to rów chcia³oby wy ¿szych kar dla han d la rzy, a 19% po stu lo -
wa³o wpro wa dze nie mo ¿ li wo œci obo wi¹zko we go le cze nia osób uza le ¿ nio -
nych.

Po wy ¿sze od po wie dzi to je dy nie naj li cz niej re pre zen towa ne ka te go rie pro -
po zy cji zmian przed sta wio nych przez pro ku ra to rów, ale an kie te rzy za pi sa li
w tra kcie ba da nia wie le in nych. Nie któ re z nich by³y wy ni kiem ca³oœcio we go
spo j rze nia na usta wê: „Do ko naæ rze te l nej ana li zy re a l nej szko d li wo œci u¿y wa -
nia okre œlo nych sub stan cji i zró ¿ ni co waæ odpo wie dzia l noœæ karn¹ w za le ¿ no -
œci od uzy ska nych wy ni ków, jako po ziom pod sta wo wy przyj¹æ roz wi¹za nia
pra w ne i dane o szko d li wo œci al ko ho lu”. Wie le uwag mia³o doœæ te ch ni cz ny
cha ra kter, pro ku ra to rzy wska zy wa li bo wiem miê dzy in ny mi na ko nie cz noœæ
uspra w nie nia sy ste mu wy da wa nia eks per tyz („Skró ce nie okre su ocze ki wa nia
na opi niê fi zy ko che miczn¹. Brak kon se k wen cji usta wo da w cy, bo nie stwo rzy³ 
wa run ków do sku te cz ne go i szy b kie go ka ra nia spra w ców – na eks per ty zy cze -
ka siê po pó³ roku, bo brak fun du szy”; „Uspra w nie nia wy ma ga sy stem eks per -
tyz, za rów no w za kre sie cza su, w ja kim s¹ przy gotow y wa ne, jak i ja ko œci ba -
dañ wy ko ny wa nych przez bieg³ych kome r cy j nych”) i zmia nê na sta wie nia
po li cji („Zin ten syfi ko waæ pra ce po li cy j ne w celu do ta r cia do Ÿró de³, a nie za -
trzy my wa nia ty l ko «p³otek»”). Przy wo³ywa no rów nie¿ pro blem re gu la cji tzw. 
kwe stii do pa la czy: „Roz sze rzyæ li stê sub stan cji odu rzaj¹cych i sub stan cji psy -
cho tro po wych, któ rych po sia da nie jest zabronione, o substancje sprzedawane
w sklepach z tzw. dopalaczami”.

3.2.4. Ra cjo na l noœæ in sty tu cjo nal na

Pro ku ra tu ra jest jedn¹ z in sty tu cji naj mniej obci¹¿o nych spra wa mi z art. 62 
usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Wy ni ka to z cha ra kte ru spraw z art. 62
UPN, w któ rych po stê po wa nie przy goto wa w cze naj czê œciej pro wa dzi po li cja
w fo r mie do cho dze nia. Rola pro ku ra tu ry w zna ko mi tej wiê kszo œci tych spraw
spro wa dza siê do nad zo ru czyn no œci do cho dze nio wych pro wa dzo nych przez
po li cjê oraz za twier dze nia aktu oskar¿enia.
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Pro ku ra to rzy tra ktuj¹ spra wy z art. 62 UPN ra czej sche ma ty cz nie, wy ko -
nuj¹c po pro stu swo je obo wi¹zki w za kre sie kon tro li dzia³añ po li cjan tów pro -
wadz¹cych do cho dze nia, a jed no cze œ nie sku piaj¹c swój po ten cja³ na spra wach 
do tycz¹cych powa ¿ nie j szych prze stêpstw. Wnio ski te po twier dzaj¹ rów nie¿
opi nie pro ku ra to rów na te mat pe na li za cji po sia da nia na rko ty ków – pro ku ra to -
rzy oka za li siê bar dziej sce p ty cz ni przy oce nie sku te cz no œci tego na rzê dzia
w o d stra sza niu po ten cja l nych u¿yt ko w ni ków na rko ty ków, ogra ni cza niu u¿y -
wa nia na rko ty ków wœród osób eks pe ry men tuj¹cych czy wa l ki z han d lem na r -
ko ty ko wym, ni¿ po zo sta³e badane przez nas grupy zawodowe.

Istot¹ dzia³ania pro ku ra tu ry jest œci ga nie prze stê pczo œci – nie jest to in sty -
tu cja na sta wio na na pro fi la kty kê czy le cze nie osób uza le ¿ nio nych i wyci¹ga -
nie ich z na³ogu. Byæ mo¿e dla te go iloœæ za bez pie czo nego na rko ty ku ma
w spra wach z art. 62 UPN pod sta wo we zna cze nie dla wy so ko œci wnio sko wa -
nej kary czy cha ra kte ru œro d ków ka r nych, a kwe stia uza le ¿ nie nia oso by oska r -
¿o nej jest dla pro ku ra to rów dru go rzêd na. Jed no cze œ nie wy da je siê, ¿e oso by
oska r ¿o ne o po sia da nie na rko ty ków s¹ poza ob sza rem zain tere so wa nia pro ku -
ra tu ry, chy ba ¿e jest to wy pa dek po sia da nia zna cz nej ilo œci sub stan cji: „Nas
tu taj, jako or ga ny œci ga nia, czy li pro ku ra tu rê i po li cjê, naj bar dziej in te re su je
kwe stia «sk¹d mia³». Bo my je ste œmy tu taj bar dziej na kie ro wa ni na to, ¿eby
wy izo lo waæ i do pro wa dziæ do uka ra nia tych osób, któ re te na rko ty ki roz pro -
wa dzaj¹, a nie a¿ tak bar dzo tych, któ rzy je za ¿y waj¹. Mo ty wy cza sa mi wy ni -
kaj¹ z ilo œci od na le zio nej przy da nym de li k wen cie. Je ¿e li to jest iloœæ wiê ksza,
to trud no, ¿eby on mia³ to na w³asny u¿y tek. Je ¿e li za czy na tak mówiæ, to
znaczy, ¿e k³amie” (prokurator, Wrzeœnia).

Spra wy o po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji psy cho tro po -
wych zdaj¹ siê in te re suj¹ce dla pro ku ra tu ry prze de wszy stkim w ta kim za kre -
sie, w ja kim po zwa laj¹ na œci ga nie powa ¿ nie j szych prze stêpstw zwi¹za nych
z o bro tem i pro dukcj¹ na rko ty ków. Jed no cze œ nie nie mal 60% pro ku ra to rów
nie zga dza siê ze stwier dze niem, ¿e art. 62 UPN jest sku te cz nym na rzê dziem
w ogra ni cza niu han d lu narkotykami.
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Jê drzej Sta sio wski

3.3. S¹do wni c two

W³adza s¹do wni cza – je den z trzech fi la rów ustro ju demo kra tycz ne go
– jest „w³adz¹ od rêbn¹ i nie za le¿n¹ od in nych w³adz” (art. 173 Kon sty tu cji
Rze czypo spo li tej Pol skiej). Stru ktu ra s¹dów po wszech nych jest œci œle po -
wi¹zana z kon sty tu cyjn¹ za sad¹ dwuin stan cyj no œci po stê po wa nia. Pie r wszy
szcze bel s¹do wni c twa po wszech ne go na le ¿y do 319 s¹dów re jo no wych. In sty -
tucj¹ odwo³awcz¹ od ich wy ro ków s¹ s¹dy okrê go we (obe c nie w Pol sce dzia³a
45 s¹dów okrê go wych). S¹dy okrê go we s¹ rów nie¿ pierwsz¹ in stancj¹ dla nie -
któ rych ka te go rii prze stêpstw, szcze gó l nie dla zbrod ni (prze stêpstw za gro ¿o -
nych kar¹ co naj mniej trzech lat po zba wie nia wol no œci). Z ko lei drug¹ in stan -
cjê dla s¹dów okrê go wych sta no wi¹ s¹dy ape la cy j ne (obe c nie w Pol sce dzia³a
11 s¹dów ape la cy j nych)7.

Na szy mi ba da nia mi8 ob jê li œmy je dy nie s¹dy re jo no we, któ re z za sa dy s¹
pierwsz¹ in stancj¹ dla spraw o po sia da nie na rko ty ków, na wet tych najpo wa¿ -
nie j szych, a wiêc do tycz¹cych zna cz nej ilo œci œro d ków odu rzaj¹cych lub psy -
cho tro po wych.

3.3.1. Jak to dzia³a w pra kty ce?

Spra wy z art. 62 UPN roz pa truj¹ sê dzio wie wy dzia³ów ka r nych9. Kon takt
sê dzie go ze spraw¹ z art. 62 UPN roz po czy na siê za zwy czaj w mo men cie, kie -
dy pro ku ra tu ra prze sy³a akt oska r ¿e nia do s¹du. Akta w pie r wszej ko le j no œci
tra fiaj¹ do Prze wod nicz¹cego Wy dzia³u Ka r ne go, któ ry mo¿e zba daæ je pod
k¹tem ewen tu a l nych bra ków fo r ma l nych (gdy by ta kie wyst¹pi³y, mog¹ byæ
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7  Dane o li cz bie jed no stek orga niza cy j nych s¹dów za: Ma³y rocz nik sta ty sty cz ny Pol ski,
G³ówny Urz¹d Sta ty sty cz ny, Wa r sza wa 2009.

8  W ba da niach s¹dów za sto sowa li œmy rów no le gle dwa na rzê dzia ba da w cze. Pie r wszym,
po do b nie jak w wy pa d ku ba da nia po zo sta³ych in sty tu cji, by³a an kie ta skie ro wa na do sê dziów.
Dru gie na rzê dzie opa r to na in nej jed no st ce ana li zy, któr¹ by³ nie re spon dent, ale spra wa z art. 62 
UPN za ko ñ czo na w da nym s¹dzie wy ro kiem i wpi sa na do re pe r to rium spraw ka r nych (repe r to -
rium K) da ne go s¹du. Oz na cza to, ¿e nasi an kie te rzy skie ro wa li swo je kro ki do s¹do wych se kre -
ta ria tów i tam mie li za za da nie wype³niæ an kie tê, wpro wa dzaj¹c in fo r ma cje na te mat dwóch
osta t nich spraw z art. 62 UPN, któ re za ko ñ czo no w da nym s¹dzie. Tym pro stym za bie giem
uda³o siê pod wo iæ pró bê ba dawcz¹, jed no cze œ nie zaœ uzy ska ne dane opie raj¹ siê na s¹do wej
spra wozda w czo œci, któ ra zda je siê pe w nie j szym Ÿród³em in fo r ma cji na te mat pod sta wo wych
cha ra kte ry styk spraw ni¿ re la cje re spon den tów. W tej czê œci ba da nia za³o¿o no, ¿e do bie raj¹c
dwie osta t nie za mkniê te spra wy z art. 62 UPN w ka ¿ dym z wy lo so wa nych s¹dów, uzy ska siê
za do wa laj¹ce przy bli ¿e nie stru ktu ry spraw z art. 62 UPN dla ogó³u tych spraw.

9  W jed nym s¹dzie re jo no wym mo¿e dzia³aæ wiê cej ni¿ je den wy dzia³ ka r ny, dla te go ogó l -
na li cz ba ta kich wy dzia³ów (359) jest wiê ksza od li cz by s¹dów re jo no wych.
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odes³ane do pro ku ra to ra z wnio skiem o uzu pe³nie nie), a na stê p nie przy dzie la
spra wê sê dzie mu, któ ry bê dzie j¹ roz pa try wa³. W ra mach wy dzia³u nie fun k -
cjo nu je ¿ad na spe cja li za cja sê dziów – spra wy s¹ przy dzie la ne wed³ug ko le j no -
œci wp³ywu, z uw z glêd nie niem har mo no gra mów zajêæ poszczególnych
sêdziów.

W wyj¹tko wych sy tu a cjach sê dzia mo¿e zetkn¹æ siê z tak¹ spraw¹ ju¿ na
eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze go, je œli na przyk³ad pro ku ra tor skie ro -
wa³ do s¹du wnio sek o za sto so wa nie are sztu tym cza so we go. Areszt tym cza so -
wy jest szcze gó l nym ro dza jem œro d ka zapo bie gaw cze go, któ ry w spra wach
o po sia da nie sto su je siê re la ty w nie rza d ko. Wed³ug sta ty styk za 2008 rok,

udo stê p nio nych przez Ko men dê G³ówn¹ Po li cji, do dys po zy cji s¹du,

w zwi¹zku z wnio skiem o areszt tym cza so wy, prze ka za no 5% spraw

z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii
10. W spra wach o po sia da -

nie na rko ty ków naj czêstsz¹ przes³ank¹ dla za sto so wa nia are sztu tym cza so we -
go mo¿e byæ „uza sa d nio na oba wa ucie cz ki lub ukry wa nia siê oska r ¿o ne go,
zw³asz cza wte dy, gdy nie mo ¿ na usta liæ jego to ¿ sa mo œci albo nie ma on w kra -
ju sta³ego mie j s ca po by tu” (art. 258 par. 1 ust. 1 KPK) lub „uza sa d nio na oba -
wa, ¿e oska r ¿o ny bê dzie nak³ania³ do sk³ada nia fa³szy wych ze z nañ lub wy ja œ -
nieñ albo w inny bez pra w ny spo sób utrud nia³ po stê po wa nie ka r ne” (art. 258
par. 1 ust. 2 KPK)11.

 Sê dzia – po otrzy ma niu aktu oska r ¿e nia – bada spra wê pod k¹tem ewen tu -
a l nych bra ków fo r ma l nych oraz za sad no œci aktu oska r ¿e nia (oce na mery to ry -
cz na). Da l szy tryb po stê po wa nia s¹du za le ¿y od cha ra kte ru da nej spra wy.
Upra sz czaj¹c, mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e je œli spra wa na eta pie po stê po wa nia

przy goto waw cze go mia³a cha ra kter œle dz twa, to s¹d bê dzie j¹ roz pa try -

wa³ w try bie po stê po wa nia zwy cza j ne go, je œli zaœ w fo r mie do cho dze nia

– w try bie upro sz czo nym. W obu sy tu a cjach od by wa siê roz pra wa. Trze cia
mo ¿ li woœæ, do stê p na w wy pa d ku spraw z wnio skiem pro ku ra to ra z art. 335
KPK, to wy da nie wy ro ku ska zuj¹cego na posiedzeniu s¹du, bez zwo³ywania
rozprawy.

Roz pra wa w po stê po wa niu pro wa dzo nym w try bie zwy cza j nym roz po czy -
na siê od wywo³ania spra wy, na stê p nie prze wod nicz¹cy sk³adu sê dzio wskie go 
„spra w dza, czy wszy s cy wez wa ni sta wi li siê oraz czy nie ma prze szkód do
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10  Do ro œli za trzy ma ni w 2008 roku na pod sta wie art. 62 UPN – sta ty sty ki udo stê p nio ne In -
sty tu to wi Spraw Pu b li cz nych przez Ko men dê G³ówn¹ Po li cji w 2009 roku.

11  Z da nych Ko men dy G³ów nej Po li cji wy ni ka, ¿e w 2008 roku pro ku ra to rzy zwró ci li siê do 
s¹dów o za sto so wa nie are sztu tym cza so we go w 658 spra wach z art. 62 UPN – s¹dy nie przy chy -
li³y siê do tego wnio sku w 12% spraw. W 30% oma wia nych spraw za sto so wa no areszt, ale
uchy lo no go przed za ko ñ cze niem po stê po wa nia, w 59% spraw z art. 62 UPN, w któ rych wnio s -
ko wa no o za sto so wa nie tego œro d ka zapo bie gaw cze go, oso ba za trzy ma na za po sia da nie na rko -
ty ków opu œci³a areszt do pie ro po za ko ñ cze niu po stê po wa nia.
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roz po zna nia spra wy” (art. 381 KPK). Ko le j nym wa ¿ nym eta pem roz pra wy
jest od czy ta nie aktu oska r ¿e nia, co otwie ra przewód s¹dowy.

W tra kcie prze wo du s¹do we go sê dzia po wi nien wzi¹æ pod uwa gê tzw. za -
sa dê bez po œred nio œci po stê po wa nia, któ ra – w pe w nym upro sz cze niu – „oz na -
cza, ¿e s¹d, wy daj¹c wy rok, musi siê zetkn¹æ z ka ¿ dym do wo dem bez po œred -
nio” (sê dzia, Wa r sza wa), co ma za po biec ewen tu a l nym pomy³kom. Choæ od
tej za sa dy ist nie je wie le wyj¹tków, to w pra kty ce s¹d w tra kcie roz pra wy po -
wi nien nawi¹zaæ do wie lu czyn no œci prze pro wa dzo nych na eta pie po stê po wa -
nia przy goto waw cze go, cza sem po wta rzaj¹c je w tra kcie roz pra wy: „[...] pro -
ku ra tor na eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze go zbie ra do wo dy,
przes³uchu je œwia d ków, zle ca eks per ty zy, zle ca prze szu ka nia po li cji i gro ma -
dzi ma te ria³ do wo do wy, prze sy³a go z aktem oska r ¿e nia ze spraw¹ do s¹du.
I my ten ma te ria³ do wo do wy prze pro wa dza my od nowa. Przes³uchu je my je sz -
cze raz œwia d ków, któ rych przes³ucha³ pro ku ra tor, bo my jako sê dzio wie mu -
si my bez po œred nio to us³yszeæ od œwia d ka. Albo je ¿e li nam cze goœ bra ku je, to
sami dopuszczamy nowe dowody” (sêdzia, Warszawa).

Prze ja wem za sa dy bez po œred nio œci w KPK jest miê dzy in ny mi art. 395:
„Je ¿e li nie stoj¹ temu na prze szko dzie w³aœci wo œci do wo dów rze czo wych,
spro wa dza siê je na salê roz praw i udo stê p nia stro nom, a w ra zie po trze by
œwia d kom i bieg³ym”.

Ze wzglê du na wie le wyj¹tków ko de kso wych s¹d nie musi po wta rzaæ ka -
¿ dej czyn no œci do wo do wej. Na przyk³ad za miast przes³uchaæ œwia d ka lub
oska r ¿o ne go, mo¿e – przy bra ku ich sprze ci wu – od czy taæ ich wcze œ nie j sze
ze z na nia (art. 392 KPK). Po do b nie za miast wzy waæ na roz pra wê bieg³ych,
któ rzy wy ko na li eks per ty zy na eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze go, s¹d
mo¿e od czy taæ ich eks per ty zy. Je ¿e li za j dzie taka po trze ba, s¹d ma pra wo do -
pu œciæ do spra wy nowe do wo dy, a w nie któ rych sy tu a cjach ¿¹daæ od pro ku ra -
tu ry uzu pe³nie nia ma te ria³u.

Prze wód s¹dowy ko ñ czy py ta nie prze wod nicz¹cego s¹du, czy stro ny
wnosz¹ o uzu pe³nie nie po stê po wa nia do wo do we go. Je œli ¿ad na ze stron nie
wnie sie ta kie go wnio sku, przy cho dzi czas na mowy ko ñ co we, osta t nia na le ¿y
do oska r ¿o ne go. Po wys³ucha niu g³osów stron s¹d przy stê pu je do na ra dy
(w spra wach wyj¹tko wo zawi³ych ist nie je mo ¿ li woœæ od ro cze nia og³osze nia
wy ro ku o sie dem dni) i og³asza wy rok, któ ry w tra kcie na ra dy sporz¹dza siê na 
piœmie.

Ko le j ny ro dzaj try bu po stê po wa nia – tryb upro sz czo ny – do ty czy, jak ju¿
wspo mnia no, spraw, w któ rych po li cja pro wa dzi³a do cho dze nia (art. 469
KPK). W pra kty ce „wiê kszoœæ spraw do tycz¹cych na rko ty ków, po sia da nia
na rko ty ków, [jest prze pro wa dza na] i ko ñ czo na w fo r mie do cho dze nia, to oz -
na cza, ¿e ro bi my to w fo r mie po stê po wa nia upro sz czo ne go” (sêdzia,
Warszawa).
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Po stê po wa nie upro sz czo ne jest szcze gó l nym wy pa d kiem try bu zwy cza j -
ne go, obo wi¹zuj¹ tu taj bo wiem opi sa ne wcze œ niej prze pi sy, je œli prze pi sy do -
tycz¹ce po stê po wa nia upro sz czo ne go nie sta no wi¹ ina czej. Tryb upro sz czo ny
ma umo ¿ li wiaæ szy b sze i spra w nie j sze dzia³anie wy mia ru spra wied li wo œci.
Dla te go w ta kich spra wach s¹d orze ka jed noo so bo wo, nie musi te¿ w nich
ucze st ni czyæ pro ku ra tor (wy sta r czy, ¿e akt oska r ¿e nia prze czy ta pro to ko lant),
a w pe w nych sy tu a cjach s¹d mo¿e wy daæ wy rok na wet wte dy, gdy na roz pra -
wê nie sta wi siê sam oska r ¿o ny (wów czas odczytuje siê jego wyjaœnienia).

Trze cia ze wspo mnia nych mo ¿ li wo œci roz pa trze nia spra wy z art. 62 UPN
to wy da nie wy ro ku ska zuj¹cego poza roz praw¹, na po sie dze niu s¹du. Po sie -
dze nie sta no wi zinsty tucjo nali zo wan¹ fo r mê pra cy sê dzie go, któ ra po zwa la na 
po dej mo wa nie pe w nych de cy zji pro ce so wych poza ry go ra mi roz pra wy. Na
przyk³ad na po sie dze niu s¹d roz pa tru je wnio sek o za sto so wa nie are sztu, „roz -
wa ¿a kwe stie umo rze nia po stê po wa nia (oraz umo rze nia wa run ko we go), za -
wie sze nia po stê po wa nia oraz zwró ce nia akt pro ku ra tu rze ce lem usu niê cia ich
isto t nych bra ków” (art. 339 KPK). W okre œlo nych sy tu a cjach na po sie dze niu
mo¿e za paœæ wy rok ska zuj¹cy, rów nie¿ w spra wie o po sia da nie na rko ty ków,
je œli wcze œ niej, na eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze go, pro ku ra tor sko -
rzy sta³ z mo ¿ li wo œci art. 335 KPK i skie ro wa³ do s¹du wnio sek o do bro wo l -
nym pod da niu siê ka rze przez oska r ¿o ne go. Tryb art. 335 KPK po zwa la na
eks pre so we za mkniê cie spra wy: „[...] dla sê dziów wnio ski w try bie [art.] 335
[KPK] s¹ bar dzo u¿y te cz nym na rzê dziem, dla te go ¿e ja nie mu szê wy zna czaæ
spra wy g³ów nej, wy sta r czy mi po sie dze nie. Na tym po sie dze niu nie musi mi
siê sta wiæ na wet oska r ¿o ny, w zwi¹zku z tym to bar dzo przy spie sza po stê po -
wa nie. Szy b ko wy da jê wy rok, spra wa na wet nie tra fia na roz pra wê, ty l ko na
posiedzenie. Najczêœciej bez obecnoœci oskar¿onego” (sêdzia, Warszawa).

Roz strzy ga nie spraw o po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan -

cji psy cho tro po wych na po sie dze niu wy da je siê wy god nie j sze i szy b sze ni¿ 

orze ka nie na roz pra wach w try bie upro sz czo nym – przy naj mniej z per -

spe kty wy in sty tu cji. Je œli jed nak spo j rzeæ na to roz wi¹za nie z nie co in nej
stro ny, nie trud no do strzec oczy wi ste za gro ¿e nie dla in te re su oska r ¿o ne go.
Tryb art. 335 KPK nie po zwa la do ko ny waæ zmian w „uz go d nio nej” miê dzy
pro ku ra to rem a oska r ¿o nym wy so ko œci wy ro ku, bez skie ro wa nia spra wy na
roz pra wê (art. 343 par. 7 KPK): „Spra wy z wnio skiem o do bro wo l ne pod da nie 
siê ka rze [s¹] przy sy³ane przez pro ku ra to ra, taka pro ce du ra jest upro sz czo na.
My wte dy tak¹ spra wê kie ru je my na po sie dze nie i wy da je my wy rok. Je ¿e li nic 
w niej nie zmie nia my. Ka ¿ da mo dy fi ka cja spo wo du je skie ro wa nie sprawy na
rozprawê” (sêdzia, Inowroc³aw).

Jed na z hi po tez, jak¹ po sta wi li œmy przed przyst¹pie niem do ba dañ, mówi³a 
o tym, ¿e ze wzglê du na wy go dê i szy b koœæ sê dzio wie mog¹ na du ¿y waæ fo r my 
roz strzy ga nia spraw z art. 62 UPN na po sie dze niach. Wy ni ki ba dañ po ka zuj¹
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jed nak, ¿e hi po te za ta zna j du je ty l ko czê œcio we po twier dze nie w rze czy wi sto -
œci. Jak wy ni ka z ana li zy re pe r to riów s¹do wych, 43% spraw o po sia da nie
œro d ka odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy cho tro po wej s¹d roz pa try wa³ w try -
bie do bro wol ne go pod da nia siê ka rze (art. 335 KPK), w po zo sta³ych (57%)
odby³y siê roz pra wy. Wy nik ten po twier dzaj¹ ba da nia son da ¿o we, w któ rych
za py ta li œmy sê dziów, jaki pro cent spraw z art. 62 UPN sta no wi³y (w przy bli -
¿e niu) spra wy roz pa trzo ne w try bie art. 335 KPK oraz w try bie zwy cza j nym
lub upro sz czo nym. Uœre d nio ne od po wie dzi pre zen tuj¹ siê na stê puj¹co: 45% –
tryb art. 335 KPK, 15% – tryb upro sz czo ny, 40% – tryb zwy cza j ny. Oz na cza
to, ¿e wy ro ki ska zuj¹ce z art. 62 UPN za pa daj¹ na roz pra wie w nie co ponad
po³owie wy pa d ków, wy da je siê wiêc, ¿e cho cia¿ fo r ma po sie dze nia jest sto so -
wa na po wszech nie, to nie jest na du ¿y wa na.

3.3.2. Kwe stia kary

Wy miar kary z art. 62 UPN za le ¿y, w pie r wszej ko le j no œci, od przy jê tej
kwa li fi ka cji pra wnej. Ana li za re pe r to riów s¹do wych po ka za³a, ¿e w 60%

prze ba da nych spraw w wy ro ku ska zuj¹cym przy jê to kwa li fi ka cjê typu

pod sta wo we go, za gro ¿o ne go kar¹ do trzech lata wiê zie nia (art. 62 ust. 1

UPN). Typ uprzy wile jo wa ny, za gro ¿o ny kar¹ do roku po zba wie nia wol -

no œci (art. 62 ust. 3 UPN), za sto so wa no w 25% spraw, a 15% spraw s¹d

uzna³ za do tycz¹ce zna cz nej ilo œci na rko ty ku, a wiêc za gro ¿o ne kar¹ do

oœmiu lat wiê zie nia (art. 62 ust. 2 UPN).

Przy j muj¹c okre œlon¹ kwa li fi ka cjê w wy ro ku ska zuj¹cym, s¹d mo¿e przy -
chy liæ siê do kwa li fi ka cji pra wnej z aktu oska r ¿e nia, co nie oz na cza, ¿e za wsze 
tak po stê pu je. Ka ¿ da spra wa o po sia da nie na rko ty ków pod le ga kwa li fi ka cji
pra wnej na dwóch eta pach: proku rato r skie go aktu oska r ¿e nia oraz wy ro ku
s¹do we go. Wa r to za daæ so bie doœæ in tui cy j ne py ta nie o to, czy sê dzio wie za -
zwy czaj przy chy laj¹ siê do kwa li fi ka cji pra wnej przy jê tej przez pro ku ra to ra,
czy te¿ j¹ zmieniaj¹.

Ba da nie re pe r to riów po zwo li³o przy j rzeæ siê stru ktu rze pro kura to r skich
kwa li fi ka cji pra wnych w po szcze gó l nych ka te go riach kwa li fi ka cji pra wnej
przy jê tej w wyroku.

W sy tu a cji ide a l nej zgo dy miê dzy pro ku ra tur¹ a s¹dem kwa li fi ka cja pra w -
na w akcie oska r ¿e nia by³aby taka sama, jak kwa li fi ka cja pra w na w wy ro ku.
In ny mi s³owy, wœród spraw z wy ro kiem ska zuj¹cym z kwa li fi kacj¹ typu pod -
sta wo we go nie zna laz³aby siê ¿ad na, w któ rej pro ku ra tor na eta pie po stê po wa -
nia przy goto waw cze go uzna³by j¹ za spra wê typu kwa lifi kowa ne go lub uprzy -
wile jowa ne go. Wów czas spra wy z aktem oska r ¿e nia o da nej kwa li fi ka cji
sta no wi³yby 100% spraw z wy ro kiem o tej sa mej kwa li fi ka cji pra wnej, co zna -
czy³oby, ¿e s¹d za wsze przy chy la siê do kwa li fi ka cji prawnej prokuratury.
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Jak siê oka zu je, pro ku ra to rzy i sê dzio wie naj mniej ró ¿ ni li siê w pogl¹dach
w wy pa d ku spraw o kwa li fi ka cji pra wnej typu pod sta wo we go – wœród wy ro -
ków z art. 62 ust. 1 UPN od se tek aktów oska r ¿e nia o tej sa mej kwa li fi ka cji wy -
niós³ a¿ 96%. Po do b nie by³o w wy pa d ku spraw o po sia da nie zna cz nej ilo œci
na rko ty ków – tu taj zgod noœæ rów nie¿ siê ga³a nie mal 90%. Naj wiê cej roz bie ¿ -

no œci miê dzy opi ni¹ pro ku ra to ra a sê dzie go zda je siê po ja wiaæ w wy pa d -

ku kwa li fi ka cji tzw. przy pa d ku mnie j szej wagi – w 26% spraw za ko ñ czo -

nych wy ro kiem ska zuj¹cym z art. 62 ust. 3 UPN pro ku ra tor do ma ga³

siê  w cze œ niej su ro wszej kwa li fi ka cji z art. 62 ust. 1 UPN (typu pod sta wo -

we go).

Ta be la 1.  Kwa li fi ka cja pra w na w wy ro ku a akt oska r ¿e nia

Kwalifikacja prawna

Wyrok skazuj¹cy (s¹d)

art. 62 ust. 1
UPN

art. 62 ust. 2
UPN

art. 62 ust. 3
UPN

Akt oskar¿enia
(prokuratura)

art. 62 ust. 1 UPN 96% 11% 26%

art. 62 ust. 2 UPN 3% 89% 2%

art. 62 ust. 3 UPN 1% 72%

Suma 100%
N = 114

100%
N = 27

100%
N = 43

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia (ba da nie re pe r to riów s¹dowych).

Ten den cjê pro ku ra tu ry do wnio sko wa nia o su ro wszy wy rok za uwa ¿y³
rów nie¿ je den z na szych roz mów ców: „Ustêp trze ci [art. 62 UPN] jest rza d ki
z in ne go po wo du – z po wo du nie chê ci pro ku ra tu ry do kwa lifi ko wa nia tego
przy pa d ku. To zna czy, bar dzo rza d ko siê zda rza, ¿eby pro ku ra tor kwa li fi ko -
wa³ po sia da nie na rko ty ków z ustê pu trze cie go, mimo ¿e s¹ do tego jak naj bar -
dziej uza sa d nio ne oko li cz no œci. Nie lubi¹ tej in sty tu cji i po pro stu rza d ko sto -
suj¹ – taka jest tro chê pra kty ka pro ku ra tu ry. Naj czê œciej do ustê pu trze cie go
– zmia ny kwa li fi ka cji – do cho dzi po przez wy rok s¹du, czy li my do sta je my
spra wê [...]. Mam spra wê, w któ rej na rko man po sia da³ na przyk³ad pó³ gra ma
ma ri hu a ny, i dla mnie to jest przy pa dek mnie j szej wagi. Wów czas zmie niam
kwa li fi ka cjê prawn¹, przy j mu jê ³agod nie j szy wy pa dek i wy mie rzam
³agodniejsz¹ karê” (sêdzia, Warszawa).

Dane ze bra ne przez nas w tra kcie ba dañ wska zuj¹, ¿e s¹dy zdaj¹ siê ³ago -
dziæ ten den cjê pro ku ra to rów do wnio sko wa nia o su ro wsze kary dla po sia da -
czy na rko ty ków. Nie do ty czy to jed nak spraw, w któ rych wy rok za pa da w try -
bie art. 335 KPK, gdzie, jak wspo mnia no, ka ¿ da zmia na kwa li fi ka cji pra wnej
lub wy so ko œci wy ro ku oz na cza³aby skie ro wa nie spra wy na rozprawê.
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Na wy miar i wy so koœæ kary orze ka nej wo bec osób ska za nych za po sia -

da nie mo¿e mieæ wp³yw wie le czyn ni ków, klu czo we s¹ tu taj jed nak dwie

ka te go rie przes³anek – oko li cz no œci ³agodz¹ce oraz oko li cz no œci

obci¹¿aj¹ce. „Ogó l nie mamy dwa ro dza je przes³anek. Mu si my braæ pod uwa -
gê oko li cz no œci ³agodz¹ce przy wy mia rze kary i oko li cz no œci obci¹¿aj¹ce.
Niew¹tpli wie tymi ³agodz¹cymi bê dzie przy zna nie siê do winy, ¿al.
Obci¹¿aj¹cymi bê dzie doty ch cza so wa ka ra l noœæ, udzie la nie œro d ków oso bom
ma³ole t nim, wspó³dzia³anie z oso ba mi ma³ole t ni mi, inne fo r my, któ re s³u¿¹ na 
przyk³ad do przy mu sza nia do za ku pu. [...] Ogó l nie jest to typ, za cho wa nie
pena li zo wa ne, i to, czy ktoœ jest uza le ¿ nio ny, czy te¿ nie, a¿ ta kie go wie l kie go
znaczenia nie ma” (sêdzia, Inowroc³aw).

Kwe stia oce ny tych przes³anek ma w du ¿ej mie rze cha ra kter indy widu a l -
ny. Nie cho dzi tu taj na wet o to, ¿e ka ¿ da spra wa jest inna. Wa ¿ nie j sze

mo¿e oka zaæ siê to, ¿e ka ¿ dy sê dzia bê dzie nie co ina czej wa¿y³ na wet bar -

dzo po do b ne spra wy: „Rzecz jest w tym, ¿e je den sê dzia na przyk³ad bê dzie
uwa ¿a³ prze stê p stwo po sia da nia na rko ty ków za prze stê p stwo bar dziej szko d -
li we ni¿ inny. Ró ¿ ni¹ siê oce na mi tego za cho wa nia. I gdy by pani prze œle dzi³a
wy ro ki na przyk³ad jed ne go sê dzie go i dru gie go sê dzie go, to oka ¿e siê, ¿e za
ta kie same przy pa d ki je den by wy mie rzy³ ta kie mu na rko ma no wi karê trzech
mie siê cy po zba wie nia wol no œci z wa run ko wym za wie sze niem jej wy ko na nia,
a dru gi za¿¹da roku, dla te go ¿e ina czej pod chodz¹ do tego prze stê p stwa i po
pro stu maj¹ inne fi lo zo fie ka ra nia i inne spo j rze nie na to prze stê p stwo” (sê -
dzia, Wa r sza wa).

W ba da niu an kie to wym za py ta li œmy sê dziów o to, jak¹ iloœæ na rko ty ku
uz naj¹ za znaczn¹ a jak¹ za nie znaczn¹. Za ma ksy maln¹ li cz bê po rcji œro d -

ka odu rzaj¹cego, przy któ rej mo ¿ na by za sto so waæ typ uprzy wile jo wa -

ny (to ¿ sa my ³agod nie j szej ka rze), uz na wa no œred nio szeœæ po rcji na rko -

ty ku, po³owa ba da nych wska za³a jed nak, ¿e mog¹ to byæ naj wy ¿ej dwie

po rcje.

W wy pa d ku zna cz nej ilo œci na rko ty ku za doln¹ gra ni cê uz na wa no œred nio
oko³o 50 po rcji han d lo wych na rko ty ku, ale 50% ba da nych uzna³o, ¿e typ

kwa lifi ko wa ny po win no sto so waæ siê ju¿ od 30 po rcji na rko ty ku. Po do b -
nie jak w wy pa d ku pro ku ra to rów, od po wie dzi sê dziów by³y doœæ zró¿ ni co wa -
ne – 14% sê dziów uzna³o, ¿e typ kwa lifi ko wa ny na le ¿a³oby sto so waæ ju¿ po -
wy ¿ej piê ciu po rcji sub stan cji odu rzaj¹cej. Ta kie ró ¿ ni ce naj le piej sko  men to waæ,
cy tuj¹c jedn¹ z wy po wie dzi z ba dañ te re no wych: „Tak, tu taj jest wie le ró ¿ -
nych ocen na te mat tego, czy to jest zna cz na iloœæ, czy nie. Roz piê toœæ orze cz -
ni c twa jest tak sze ro ka, ¿e tak na dobr¹ spra wê ka ¿ da stro na, gdy by chcia³a
pode przeæ swo je sta no wi sko od po wied ni¹ ar gu men tacj¹ po part¹ orze cz ni c -
twem, coœ zna j dzie na po pa r cie swo je go sta no wi ska” (sê dzia, Ino w roc³aw).
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Prze j dŸ my do kwe stii ro dza ju i stru ktu ry orze ka nych kar. Ana li za re pe r to -
riów s¹do wych po ka za³a, ¿e w 88% spraw s¹d wy mie rzy³ karê po zba wie nia 

wol no œci, w po zo sta³ych 12% – kary ogra ni cze nia wol no œci. Œred nia wy so -
koœæ kary po zba wie nia wol no œci wy nios³a oko³o dzie siê ciu mie siê cy, naj czê -
œciej jed nak ska zy wa no na karê po zba wie nia wol no œci na szeœæ mie siê cy (25% 
wy ro ków), jed ne go roku (18%) i trzech mie siê cy (14%).

Jed no cze œ nie s¹d za sto so wa³ wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary

w wy pa d ku 77% spraw z kar¹ po zba wie nia wol no œci, naj czê œciej (37% za -

wie szo nych kar) na trzy lata. Wa r to wspo mnieæ o tym, ¿e wy mie rze nie kary po -
zba wie nia wol no œci w za wie sze niu umo ¿ li wia na³o¿e nie na ska za ne go obo wi¹zku 
pod da nia siê le cze niu. Wy ni ka to z art. 72 Ko de ksu ka r ne go (da lej: KK) – s¹d wa -
run ko wo za wie szaj¹c karê po zba wie nia wol no œci, ma mo ¿ li woœæ na³o¿e nia na
oso bê ska zan¹ jed ne go z wy mie nio nych w nim obo wi¹zków, na przyk³ad „pod da -
nia siê le cze niu, w szcze gó l no œci od wy ko we mu lub reha bili tacyj ne mu, albo od -
dzia³ywa niom tera peu ty cz nym lub ucze st ni c twu w pro gra mach kore kcyjno -
-eduka cyj nych (art. 72 par. 1 pkt 6 KK). Roz wi¹za nie to nie jest mo ¿ li we przy
wa run ko wym umo rze niu po stê po wa nia. Wa r to za zna czyæ, ¿e na³o¿e nie obo -
wi¹zku le cze nia z art. 72 KK wy ma ga zgo dy ska za ne go (art. 74 par. 1 KK).

Czy nak³ada nie obo wi¹zku le cze nia jest sto so wa ne, a je œli tak, to na jak¹
ska lê? Ana li za da nych z re pe r to riów s¹do wych po ka za³a, ¿e obo wi¹zek pod -

da nia siê le cze niu na³o¿o no za le d wie w wy pa d ku 3,5% ana li zo wa nych

spraw
12. Jed no cze œ nie obo wi¹zek po wstrzy my wa nia siê od u¿y wa nia nar -
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14%

9%

32%

45%

10–50 porcji

do 5 porcji 

6–10 porcji

powy¿ej 50 porcji

N = 102

Ry sunek 13. Od pow iedzi sê dzi ów na py tan ie: „Jaka jest, wed³ug Pana (Pani),
mi nim alna licz ba por cji sub stanc ji psy choa kty wnej lub œro dka odu rzaj¹cego, któr¹

uznaje Pan (Pani) za znaczn¹?”

�ród³o: Oprac owa nie w³asne na pod staw ie da nych z ba dan ia (ba dan ie re per toriów s¹do wych).

12  Patrz przy pis 11.
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ko ty ków (art. 72 ust. 1 pkt 5 KK) na³o¿o no w 11% prze ba da nych spraw

z art. 62 UPN, w któ rych s¹d wy mie rzy³ karê po zba wie nia wol no œci w za -

wie sze niu13. Od se t ki te wy daj¹ siê tak ni skie, ¿e wy ma gaj¹ ko men ta rza. Byæ
mo¿e w czê œci se kre ta ria tów s¹dów ob jê tych ba da niem w re pe r to riach nie
umie sz cza siê in fo r ma cji o obo wi¹zkach na³o¿o nych na ska za ne go w zwi¹zku
z wa run ko wym za wie sze niem kary – mog³oby to t³uma czyæ przed sta wio ne
wy ni ki, by³oby jed nak sprze cz ne z usta le nia mi po czy nio ny mi na eta pie eks -
plo ra cji ja ko œcio wej14. Gdy by przyj¹æ po wy ¿sze wy ni ki za rze te l ne, na le -

¿a³oby siêgn¹æ po alte rna ty w ne wy ja œ nie nie: z pra kty ki s¹dów w za kre sie

spraw z art. 62 UPN wy ni ka, ¿e oso by ska za ne za po sia da nie na rko ty ków

w zde cy do wa nej wiê kszo œci wy pa d ków nie s¹ od nich uza le ¿ nio ne. Osobn¹
kwe sti¹ po zo sta je jed nak to, ¿e pro ces ka r ny nie jest zo rien to wa ny na diag no -
zo wa nie uza le ¿ nie nia, a tym bar dziej na po dej mo wa nie zwi¹za nych z tym
dzia³añ.

W spra wach o po sia da nie ist nie je rów nie¿ mo ¿ li woœæ obli gato ryj ne go
na³o¿e nia obo wi¹zku le cze nia. Tak¹ mo ¿ li woœæ za pe w nia UPN, w któ rej
szcze gó l nie po tra kto wa no oso by uza le ¿ nio ne ska za ne za prze stê p stwo po zo -
staj¹ce w zwi¹zku z u¿y wa niem œro d ka odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy cho -
tro po wej – w wy pa d ku ta kich osób s¹d, za wie szaj¹c karê, musi „zo bo wi¹zaæ
ska za ne go do pod da nia siê le cze niu lub reha bi li ta cji w zak³ad zie opie ki zdro -
wo t nej i od daæ go pod do zór wy zna czo nej oso by, in sty tu cji lub sto wa rzy sze -
nia” (art. 71 ust. 1 UPN). W tej sy tu a cji od oso by uza le ¿ nio nej nie wy ma ga siê
ju¿ zgo dy na ob jê cie le cze niem. Pro blem w tym, ¿e aby sko rzy staæ z tego roz -
wi¹za nia, s¹d musi mieæ pe w noœæ, ¿e dana oso ba jest uza le ¿ nio na (do tego pro -
ble mu powrócimy, omawiaj¹c w¹tek ekspertyz).

Aby sto so waæ roz wi¹za nie z art. 71 UPN, trze ba so bie zda waæ spra wê z ist -
nie nia ta kiej mo ¿ li wo œci. W ba da niu son da ¿o wym przed sta wi li œmy re spon -
den tom krótk¹ hi sto riê: „Pod czas ru ty no wej kon tro li pa tro lu pre wen cji w par -
ku za trzy ma no oso bê ni g dy dot¹d nie ka ran¹, któ ra po sia da³a strzy ka w kê
z porcj¹ he ro i ny (ana li za fizy ko che micz na po twier dzi³a sk³ad sub stan cji odu -
rzaj¹cej). Eks per ty za bieg³ych wy ka za³a, ¿e oso ba jest uza le ¿ nio na od na rko -
ty ków i jest po czy ta l na. Za trzy ma ny przyzna³ siê do winy”.

Od nosz¹c siê do tej hi sto rii, py ta li œmy sê dziów, jak¹ karê orze kli by w tym
wy pa d ku wo bec oso by oska r ¿o nej na pod sta wie art. 62 usta wy o prze ciw -
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13  N = 144 spra wy o po sia da nie na rko ty ków (w ba da niu re pe r to riów w ka ¿ dym s¹dzie ob jê -
tym ba da niem son da ¿o wym spi sa no dwie osta t nie za mkniê te spra wy z art. 62 UPN).

14  Z roz mów z sê dzia mi i wi zyt w se kre ta ria tach wy dzia³ów ka r nych wy ni ka³o, ¿e taka in for -
ma cja po win na byæ odno to wy wa na. Alte rna ty w nym wy ja œ nie niem móg³by byæ fakt, ¿e do bie -
raj¹c dwie osta t nie za ko ñ czo ne spra wy z art. 62 UPN, w ka ¿ dym z wy lo so wa nych s¹dów tra fi li -
œmy w okre sie ba da nia na bar dzo szcze góln¹ ka te go riê spraw na rko ty ko wych z wa run ko wym
za wie sze niem kary, w któ rych nie orze ka siê obo wi¹zków wo bec ska za ne go – ta kie uza sad nie -
nie wy da je siê jed nak ma³o pra wdo podo b ne.
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dzia³aniu na rko ma nii15. Przy to czo na hi sto ria ma cha ra kter hipo te ty cz nejdzia³aniu na rko ma nii15. Przy to czo na hi sto ria ma cha ra kter hipo te ty cz nej
i doœæ upro sz czo nej sy tu a cji, któ ra, jak s³usz nie wska za³ je den z an kie to wa -
nych sê dziów, mog³aby byæ uz na na za nie wy sta r czaj¹co dok³adny ka zus (brak 
dok³ad nej in fo r ma cji na te mat ilo œci he ro i ny oraz celu, w ja kim po sia dacz ni¹
dys po no wa³). Mimo to wy ra Ÿ nie za zna czy li œmy fakt uza le ¿ nie nia od na rko ty -
ków oso by oska r ¿o nej, któ ry po twier dzi³a eks per ty za bieg³ych. Spo dzie wa li -
œmy siê bo wiem, ¿e ze wzglê du na wspo mnia ne w hi sto rii uza le ¿ nie nie oska r -
¿o ne go wszy s cy sê dzio wie wska zuj¹cy na karê po zba wie nia wol no œci
w za wie sze niu wspomn¹ równie¿ o obowi¹zku leczenia.

Spo œród wszy stkich sê dziów, któ rzy od po wie dzie li na py ta nie, 58 wska -
za³o na karê po ba wie nia wol no œci w za wie sze niu, ale je dy nie 20 wspo mnia³o
przy tym o obo wi¹zku le cze nia. To, ¿e dwie trze cie an kie to wa nych sê dziów,

wa run ko wo za wie szaj¹c wy ko na nie kary po zba wie nia wol no œci wo bec

oso by uza le ¿ nio nej od œro d ka odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy cho tro po -

wej, spon ta ni cz nie nie wska za³o ko nie cz no œci na³o¿e nia na ni¹ obo wi¹zku

le cze nia, mo ¿ na uz naæ za nie po koj¹cy sy g na³. W tym wy pa d ku spra wa wy -
da je siê prze cie¿ ja s na: „[...] wed³ug usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii,
zo bo wi¹zaæ do le cze nia czy na³o¿yæ obo wi¹zek pod jê cia le cze nia mogê ty l ko
wte dy, kie dy wy da jê wy rok ska zuj¹cy na karê po zba wie nia wol no œci z wa run -
ko wym za wie sze niem jej wy ko na nia i jest zwi¹zek miê dzy uza le ¿ nie niem
a tym po sia da nym [na rko ty kiem] – czy li oso ba jest uza le ¿ nio na. Wte dy na wet
nie mogê – wte dy mu szê, bo, wed³ug usta wy, mam obo wi¹zek na³o¿yæ i wy -
daæ taki wy rok, w któ rym zo bo wi¹zujê. Usta wa wska zu je, ¿e w tym wy pa d ku
nak³ada siê obo wi¹zek, czy li sê dzia co do za sa dy nie ma mo ¿ li wo œci wydania
innego wyroku” (sêdzia, Warszawa).

Wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary, poza mo ¿ li wo œci¹ na³o¿e nia na
ska za ne go obo wi¹zku le cze nia, wi¹¿e siê rów nie¿ z mo ¿ li wo œci¹ za sto so wa -
nia do zo ru kura to r skie go (art. 73 KK). Jak wy ni ka z ana li zy re pe r to riów,

do zór ku ra to r ski jest orze ka ny w nie mal co dru giej spra wie z art. 62 UPN

z wa run ko wym za wie sze niem wy ko na nia kary. Taka ska la orze ka nia do zo -
rów ku ra to r skich w spra wach na rko ty ko wych za ska ku je w ob li czu ko men to -
wa nych wcze œ niej wy ni ków do tycz¹cych orze ka nia przez s¹d obo wi¹zków
z art. 72 Ko de ksu ka r ne go. Ska la za sto so wa nia obo wi¹zku le cze nia by³a mar -
gi na l na. Obo wi¹zek po wstrzy my wa nia siê od u¿y wa nia œro d ków odu -
rzaj¹cych za sto so wa no w 20% ana li zo wa nych spraw do zo ro wych. Mog³oby
siê prze cie¿ wy da waæ, ¿e do zór ku ra to r ski w wy pa d ku spraw o po sia da nie bê -
dzie sto so wa ny wraz z obo wi¹zkiem z art. 72 Ko de ksu ka r ne go. Na³o¿e nie
obo wi¹zku le cze nia lub po wstrzy my wa nia siê od u¿y wa nia œro d ków odu -
rzaj¹cych oraz do zo ru kura to r skie go teo re ty cz nie daje ku ra to ro wi mo ¿ li woœæ
na ci sku na oso bê uza le ¿ nion¹, aby ta pod jê³a le cze nie: „Ku ra tor jest po to,
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15  An kie te rzy nie od czy ty wa li w tym py ta niu ka fe te rii od po wie dzi.
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¿eby – jak siê spo ty ka z t¹ osob¹ – groŸb¹, proœb¹, prze ko ny wa niem mo bi li zo -
wa³ j¹ do pod jê cia le cze nia. GroŸb¹, mówi¹c: «Je ¿e li nie po dej miesz le cze nia,
je ¿e li nie dasz so bie rady z narkotykiem, to pójdziesz do wiêzienia»” (sêdzia,
Warszawa).

Prze j dŸ my do kwe stii kary grzy w ny. Za wie szaj¹c wy ko na nie kary po zba -
wie nia wol no œci, s¹d mo¿e na³o¿yæ na ska za ne go grzy w nê w wy so ko œci do
180 sta wek dzien nych16 (art. 71 KK). Karê grzy w ny do pu sz cza siê rów nie¿
w spra wach o po sia da nie, zakwa lifi ko wa nych jako tzw. przy pa d ki mnie j szej
wagi (art. 62 ust. 3 UPN). Jak wy ni ka z ba da nia re pe r to riów, karê grzy w ny 

w zwi¹zku z za wie sze niem wy ko na nia kary po zba wie nia wol no œci za sto so -

wa no a¿ w 63% spraw o po sia da nie. Tak po wszech ne orze ka nie kary grzy w -
ny wy da je siê za ska kuj¹ce na tle du ¿ych pro ble mów ze œci¹ga l no œci¹ orze ka -
nych grzy wien: „Ze œci¹ga l no œci¹ jest tak, ¿e one s¹ nie œci¹ga l ne. Ogó l nie
eg ze ku cje s¹ bez sku te cz ne. S¹ to wy pa d ki osób, któ re nie maj¹ œro d ków fi nan -
so wych, s¹ bez ro bo t ne, nie po sia daj¹ przed mio tów na daj¹cych siê do tego,
¿eby pro wa dziæ po stê po wa nie eg ze ku cyj ne. Nie jest to kwe stia przy pa d ko wa.
W wiê kszo œci s¹ to eg ze ku cje bez skutecznoœci” (sêdzia, Inowroc³aw).

Na ko niec wa r to nawi¹zaæ do pro ble mu ka ra nia za po sia da nie na rko ty ków
osób, przy któ rych po li cja nie za bez pie czy³a œro d ków odu rzaj¹cych (w¹tpli -
wo œci zwi¹zane z t¹ kwe sti¹ omó wio no w po prze dnim pod roz dzia le). W¹tek
ten po ja wi³ siê w tra kcie ba dañ te re no wych. Z re la cji jed ne go z sê dziów wy ni -
ka³o, ¿e zda rza siê, i¿ oso ba jest ska zy wa na z art. 62 UPN bez za bez pie cze nia
œro d ków odu rzaj¹cych, je dy nie na pod sta wie wy ja œ nieñ oska r ¿o ne go lub ze z -
nañ innego œwiadka.

Sê dziów, po do b nie jak pro ku ra to rów, za py ta li œmy wiêc: „Czy zda rzy³o siê
Panu (Pani) ska zaæ oso bê oska r ¿on¹ z art. 62 UPN w sy tu a cji, kie dy po li cja nie 
zna laz³a i nie za bez pie czy³a przy oso bie za trzy ma nej œro d ków odu rzaj¹cych,
na przyk³ad za trzy ma³a tê oso bê na pod sta wie wy ja œ nieñ oska r ¿o ne go w in nej
spra wie?”. Nie mal 40% an kie to wa nych sê dziów od po wie dzia³o twierdz¹co na 
to py ta nie17. Tak jak w wy pa d ku ba da nia zrea lizo wa ne go wœród pro ku ra to -
rów, mo ¿ na tu taj uz naæ, ¿e wy so ki od se tek od po wie dzi twierdz¹cych móg³
byæ sku t kiem opa cz nej in ter pre ta cji py ta nia18. Gdy by jed nak na wet przyj¹æ, ¿e 
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16  Grzy w nê wy mie rza siê za po moc¹ sta wek dzien nych. S¹d w za le ¿ no œci od cha ra kte ru
prze stê p stwa wska zu je na li cz bê sta wek dzien nych, któ re zas¹dzi w da nym wy pa d ku. Na stê p -
nie, uw z glêd niaj¹c miê dzy in ny mi sy tu a cjê ma te rialn¹ oska r ¿o ne go, usta la wy so koœæ jed nej
sta w ki dzien nej (wed³ug KK, mo¿e to byæ mi ni ma l nie 10 z³, ma ksy ma l nie 2 tysi¹ce z³). Ilo czyn
li cz by sta wek oraz przy jê tej wa r to œci dla jed nej sta w ki dzien nej sta no wi o wy so ko œci grzy w ny
(art. 33 KK).

17  N = 108.
18  Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e w py ta niu u¿y to zwro tu: „czy zda rzy³o siê Panu (Pani)” – re spon -

den ci, od po wia daj¹c na to py ta nie, mie li siê od nieœæ do ca³ej doty ch cza so wej pra kty ki sê dzio w -
skiej w za kre sie spraw o po sia da nie, mo gli wiêc uw z glêd niæ sto sun ko wo rza d kie wy pa d ki
spraw. Na przyk³ad ta kie, w któ rych w da nej spra wie akt oska r ¿e nia opa r to na kilku ar ty ku³ach,
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pra kty ka ska zy wa nia z art. 62 UPN osób, w wy pa d ku któ rych brak do wo du
w fo r mie za bez pie czo nego œro d ka odu rzaj¹cego, fun kcjo nu je w rze czy wi sto -
œci, to z pe w no œci¹ ska la tego zja wi ska jest nie wie l ka – 60% an kie to wa nych,
któ rzy od po wie dzie li twierdz¹co na oma wia ne py ta nie, uzna³o, ¿e wyst¹pi³o
to w naj wy ¿ej 10% roz pa try wa nych przez nich spraw z art. 62 usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii.

Aby dok³ad nie wy ja œ niæ, czy s¹dy ska zuj¹ za po sia da nie œro d ków odu -
rzaj¹cych i sub stan cji psy cho tro po wych bez za bez pie cze nia, a za tem do wo du
w fo r mie tych œro d ków, za da li œmy sê dziom je sz cze dwa py ta nia do tycz¹ce
tego pro ble mu. Tym ra zem py ta li œmy o osta t ni¹ spra wê roz pa try wan¹ przez
sê dzie go w try bie art. 335 KPK oraz w zwyk³ej i upro sz czo nej pro ce du rze
s¹do wej. Nie mal wszy s cy an kie to wa ni sê dzio wie stwier dzi li, ¿e w osta t niej
pro wa dzo nej przez nich spra wie z art. 62 UPN po li cja za bez pie czy³a œro d ki
odu rzaj¹ce zna le zio ne przy oso bie za trzy ma nej. Do ty czy³o to 97% re spon den -
tów od nosz¹cych siê do osta t niej spra wy roz pa try wa nej w try bie art. 335 KPK, 
97% re spon den tów od nosz¹cych siê do osta t niej spra wy pro wa dzo nej w try bie 
upro sz czo nym i 93% re spon den tów od nosz¹cych siê do osta t niej spra wy pro -
wa dzo nej w try bie zwy cza j nym19.

3.3.3. Ko szty i czas

Cza soch³on noœæ spraw z art. 62 UPN na po zio mie po stê po wa nia s¹do we go 
za le ¿y prze de wszy stkim od try bu po stê po wa nia.

Naj mniej pra coch³onn¹ ka te go ri¹ s¹ spra wy roz pa try wa ne w try bie upro sz -
czo nym oraz w try bie art. 335 KPK w tra kcie po sie dzeñ s¹du. W wy pa d ku
tych osta t nich a¿ 43% ba da nych po œwiê ci³o na osta t ni¹ tak¹ spra wê mniej ni¿
go dzi nê, a ko le j nym 53% re spon den tom zajê³o to od go dzi ny do trzech go -
dzin20. Wiê cej cza su za j muj¹ spra wy z art. 62 UPN pro wa dzo ne w try bie po -
stê po wa nia zwyk³ego – osta t nia taka spra wa zajê³a nie mal co dru gie mu an kie -
towa ne mu sê dzie mu ponad szeœæ godzin.

Ana li za re pe r to riów wska zu je, ¿e w co naj mniej po³owie ba da nych spraw
z art. 62 UPN odby³a siê ty l ko jed na roz pra wa21, spra wy o kwa li fi ka cji typu
pod sta wo we go po ja wia³y siê na wo kan dzie naj wy ¿ej szeœæ razy, a spra wy do -
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w tym miê dzy in ny mi na art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Osta te cz nie, mimo ¿e
akt oska r ¿e nia za wie ra³ pod sta wê prawn¹ z art. 62 UPN, ska za nie mog³o nast¹piæ w zwi¹zku
z in nym prze stê p stwem, co mog³o byæ ju¿ nie za le ¿ ne od tego, czy przy ska za nym za trzy ma no
œro d ki odu rzaj¹ce.

19  Pod sta wy pro cen to wa nia wy nosz¹ tu od po wie d nio: 102, 70 i 98 re spon den tów udzie -
laj¹cych od po wie dzi na te mat osta t niej spra wy z art. 62 UPN pro wa dzo nej w da nym try bie.

20  Pod sta wa pro cen to wa nia: N = 103.
21  Wa r toœæ me dia ny li cz by roz praw dla 110 spraw z art. 62 UPN, w któ rych nie za sto so wa -

no try bu art. 33 KPK.
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tycz¹ce zna cz nej ilo œci na rko ty ków – sie dem razy, w tzw. przy pa d kach mnie j -
szej wagi w re pe r to riach za no to wa no ma ksy ma l nie dwie daty rozpraw.

W ob li czu tych wy ni ków nie za ska ku je fakt, ¿e sê dzio wie po œwiê caj¹ re la -
ty w nie nie wie l ki pro cent swo je go cza su na spra wy z art. 62 UPN – nie mal
70% ba da nych sê dziów uzna³o, ¿e spra wy te nie za j muj¹ im wiê cej ni¿ 10%
ogó l ne go cza su pra cy.
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32%

19%
14%

35%

mniej ni¿ 2 godziny

2 do 5 godzin

6 do 10 godzin

powy¿ej 10 godzin

N = 94

Ry sunek 14. Od pow iedzi sê dzi ów na py tan ie: „Pr oszê po myœ leæ o ostatn iej
spra wie, któr¹ pro wad zi³ Pan (pro wad zi³a Pani) z art. 62 UPN w try bie

pos têpowania zwyk³ego. Pro szê osz acowaæ, ile ³¹cznie cza su poœ wiêci³ Pan
(poœ wiêci³a Pani) na pro wad zenie tej spra wy?”

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.

70%

27%

3%

do 10%

11 do 30%

powy¿ej 30% 

N = 103

Ry sunek 15. Pro szê po my œleæ o wszy stkich spra wach pro wa dzo nych przez Pana
(Pani¹) w zwi¹zku z art. 62 UPN w 2009 roku. Pro szê osza co waæ, jaki – wed³ug
Pana (Pani) oce ny – pro cent cza su pra cy prze zna czy³ Pan (prze zna czy³a Pani) na

re a li za cjê tych spraw od pocz¹tku 2009 roku?

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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Prze j dŸ my do kwe stii eks per tyz. S¹d ma mo ¿ li woœæ zle ce nia do da t ko wych
eks per tyz na eta pie po stê po wa nia s¹do we go, któ re mog¹ byæ w³¹czo ne do ma -
te ria³u do wo do we go w spra wie. An kie to wa nych sê dziów za py ta li œmy, ja kie
eks per ty zy zle ca li od pocz¹tku 2009 roku w spra wach z art. 62 usta wy o prze -
ciw dzia³aniu narkomanii.

Nie mal 34% ba da nych zle ci³o eks per ty zy psy chia try cz ne, a 21% sê dziów – 
eks per ty zê psy cho lo giczn¹ w przy naj mniej jed nej spra wie z art. 62 UPN roz -
pa try wa nej w 2009 roku. Eks per ty zy do tycz¹ce po³¹czeñ tele fo ni cz nych oraz
eks per ty zy fizy ko che micz ne zle ca³o od pocz¹tku 2009 roku od po wie d nio
15% i 18% ba da nych22, co nie dzi wi, gdy¿ w wiê kszo œci spraw eks per ty zy te
po win ny byæ zrea li zo wa ne przez pro ku ra tu rê na eta pie po stê po wa nia przy -
goto waw cze go. Fakt, ¿e re la ty w nie naj wiê cej re spon den tów wska za³o na eks -
per ty zy psy chia try cz ne, móg³by do wo dziæ, ¿e to w³aœ nie w tym za kre sie naj -
czê œciej po ja wia siê po trze ba uzu pe³nie nia lub we ry fi ka cji ma te ria³u
zbie ra ne go na eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze go. Ba da nych sê dziów

po pro si li œmy wiêc o to, aby po wie dzie li, w ja kim celu zle ca li eks per ty zê

psy chia tryczn¹. Naj czê œciej wska zy wan¹ od po wie dzi¹ by³a chêæ usta le nia 

po czy tal no œci oska r ¿o ne go (wska za³o na ni¹ 88% re spon den tów), na dru -
gim mie j s cu zna laz³a siê kwe stia uza le ¿ nie nia oska r ¿o ne go (35%)23. Zle ca nie

eks per tyz psy chia try cz nych prze de wszy stkim w za kre sie po czy tal no œci,

a nie uza le ¿ nie nia, jest ko le j nym ar gu men tem œwiadcz¹cym o tym, ¿e

proces karny nie jest zorientowany na diagnozowanie uzale¿nienia.

Do da t ko wym ko sztem, któ ry po ja wia siê w spra wach z art. 62 UPN na eta -
pie po stê po wa nia s¹do we go, jest obe cnoœæ ob ro ñ cy z urzê du. W spra wach ka r -
nych ka ¿ dy oska r ¿o ny ma pra wo do ob ro ñ cy, w szcze gó l nych wy pa d kach
mo¿e to byæ tzw. ob ro ñ ca z urzê du, za któ re go us³ugi oska r ¿o ny nie p³aci. Pra -
wo do ob ro ñ cy z urzê du przys³ugu je oso bie, któ ra wy ka ¿e przed s¹dem, ¿e nie
jest w sta nie po nieœæ ko sztów ob ro ny lub jest nie le t nia, g³ucha, nie ma, nie wi -
do ma lub za chodz¹ w¹tpli wo œci co do jej po czy tal no œci (art. 79 KPK). Re -
spon den tów po pro si li œmy, aby od nie œli siê do osta t niej spra wy z art. 62 UPN
pro wa dzo nej w try bie po stê po wa nia zwy cza j ne go, i za py ta li œmy o udzia³ ob -
ro ñ cy z urzê du. Jak siê oka zu je, ob ro ñ ca z urzê du po ja wi³ siê w 54% ta kich
spraw.

Szcze gó³owe omó wie nie ko sztów po no szo nych przez wy miar spra wied li -
wo œci na po zio mie s¹dów w zwi¹zku z pro wa dze niem spraw o po sia da nie na r -
ko ty ków zna j du je siê w roz dzia le czwa r tym ni nie j sze go raportu.
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22  Pod sta wa pro cen to wa nia: N = 107.
23  Pod sta wa pro cen to wa nia: N = 58.
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3.3.4. Do cze go naj le piej s³u¿y art. 62 UPN – opi nie sê dziów

Myœl¹c o fun kcjach art. 62 UPN, wa r to po sta wiæ py ta nie o g³ówny cel, jaki
ma byæ osi¹gniê ty za po œred ni c twem wy mie rze nia kary w wy pa d ku spraw
o po sia da nie na rko ty ków. Jak za uwa ¿y³ je den z na szych roz mów ców: „[...] to
jest chy ba je dy na lub pra wie je dy na sy tu a cja w pra wie ka r nym, kie dy ska zu je -
my oso bê, i ka rze my oso bê, nie za to, ¿e wyrz¹dzi³a krzy w dê dru giej oso bie,
lecz ¿e na pra wdê krzy w dzi sie bie” (sê dzia, Wa r sza wa). Mimo to, jak su ge ruj¹
wy ni ki na szych ba dañ, kwe stia le cze nia lub te ra pii osób uza le ¿ nio nych albo
u¿y waj¹cych na rko ty ków zda je siê po zo sta waæ na drugim planie.

Kary wy mie rza ne w spra wach o po sia da nie na rko ty ków maj¹ wiêc
spe³niaæ prze de wszy stkim fun kcje od stra szaj¹ce: œwia do moœæ kary za po sia -
da nie œro d ka odu rzaj¹cego lub sub stan cji psy cho tro po wej ma znie chê caæ do
ko rzy sta nia z nich. Nie zna j du je to jed nak po twier dze nia w opi niach sê dziów
wy ra ¿o nych w ba da niu ankietowym.

Dane za pre zen towa ne na ry sun ku 16 po ka zuj¹, ¿e je dy nie 35% sê dziów

uzna³o, ¿e art. 62 UPN jest sku te cz nym na rzê dziem od stra szaj¹cym po -

ten cja l nych u¿yt ko w ni ków na rko ty ków (osób, któ re je sz cze nie za ¿y wa³y

na rko ty ków), a 33% stwier dzi³o, ¿e to roz wi¹za nie mo¿e od stra szaæ oka -

zjo na l nych u¿yt ko w ni ków na rko ty ków. Jed no cze œ nie ty l ko 13% sê dziów
po twier dzi³o, ¿e art. 62 UPN mo¿e po móc oso bom uza le ¿ nio nym w wyj œciu
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odstraszaj¹cym potencjalnych
u¿ytkowników narkotyków (osoby,

które jeszcze nie za¿ywa³y
narkotyków)

Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem...
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w ograniczaniu handlu narkotykami
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ograniczenia u¿ywania narkotyków
wœród osób, które ju¿ u¿ywaj¹
narkotyków (eksperymentuj¹,

u¿ywaj¹ narkotyków okazjonalnie

N = 109

Ry sunek 16. Opin ie sêdz iów na te mat art. 62 UPN jako na rzêdzia po lit yki
n arko tyk owej

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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z na³ogu. Sce p ty cyzm re spon den tów wy da je siê uza sa d nio ny – trud no ocze ki -
waæ, aby w wy pa d ku oso by uza le ¿ nio nej san k cja ka r na by³a w sta nie wp³yn¹æ
na za prze sta nie za ¿y wa nia na rko ty ków. Jak za uwa ¿y³ je den z na szych roz -
mów ców w ba da niu ja ko œcio wym, mia³oby to jed nak szan sê za dzia³aæ, „gdy -
by zmie ni³a siê pra kty ka pro ku ra tu ry i s¹du, gdy by œmy zmu sza li lu dzi do le -
cze nia, podej mowa li by œmy tak¹ pró bê” (sê dzia, Wrze œ nia).

Ankie to wa ni w naj wiê kszym sto p niu byli sk³oni zgo dziæ siê ze stwier -
dze niem, ¿e art. 62 UPN po ma ga w ogra ni cza niu han d lu na rko ty ka mi, cho -
cia¿ œro do wi sko sê dziów po zo sta je mo c no po dzie lo ne w tej kwe stii (40%
ba da nych zgo dzi³o siê z tym stwier dze niem, 45% by³o prze ciw ne go zda -
nia).

Sê dziów za py ta li œmy rów nie¿ o to, czy – ich zda niem – po sia da nie na rko -
ty ków po win no byæ ka ra l ne. Wpra w dzie wiê kszoœæ (61%) an kie to wa nych

sê dziów uzna³a, ¿e na le ¿y ka raæ za po sia da nie ka ¿ dej ilo œci na rko ty ku, ale

jed no cze œ nie a¿ 38% od po wie dzia³o, ¿e nie na le ¿y ka raæ za po sia da nie nie -

zna cz nych ilo œci na rko ty ku. Dla po rów na nia, wœród po li cjan tów od se tek
zwo len ni ków czê œcio wej depe na li za cji po sia da nia na rko ty ków wy niós³ za le d -
wie 12%, a wœród prokuratorów – 36%.

Sê dziów, po do b nie jak pro ku ra to rów, za py ta li œmy, czy – z per spe kty wy
ich pra cy – jest coœ, co na le ¿a³oby zmie niæ w zwi¹zku z re a li zacj¹ usta wy
o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Za le d wie 22% ba da nych uzna³o, ¿e

w zwi¹zku z re a li zacj¹ tej usta wy nie na le ¿y ni cze go zmie niaæ – taki wy nik 

su ge ru je, ¿e zde cy do wa na wiê kszoœæ sê dziów ma pe w ne za strze ¿e nia co do 

re a li za cji lub kszta³tu usta wy:
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61%

38%

1%

Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej

iloœci narkotyków

N = 106

Czêœciowo. Nie nale¿y karaæ za posiadanie

nieznacznych iloœci narkotyków

Nie. Nie nale¿y w ogóle karaæ za

posiadanie narkotyków, niezale¿nie od iloœci

Ry sunek 17. Od po wie dzi sê dziów na py ta nie: „Czy Pana (Pani) zda niem po sia da nie 
na rko ty ków po win no byæ ka ra l ne?”

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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� 15% ba da nych wska za³o na po trze bê spre cy zo wa nia po jêæ wyko rzy sty wa -
nych w UPN (na przyk³ad: „nie ostroœæ po jêæ i brak de fi ni cji «po sia da nia»
oraz «zna cz nej ilo œci» – dys ku sy j noœæ”),

� nie mal 10% wska za³o na ko nie cz noœæ zin tensy fiko wa nia pra cy or ga nów
œci ga nia w za kre sie wy kry wa nia han d la rzy i pro du cen tów na rko ty ków
(na  przyk³ad: „by po li cja bar dziej skon cen tro wa³a siê na œci ga niu osób
han d luj¹cych, a nie u¿y waj¹cych”),

� 20% sê dziów wska za³o na po sze rze nie mo ¿ li wo œci nak³ada nia na ska za -
nych obo wi¹zko we go le cze nia (na przyk³ad: „obo wi¹zek le cze nia po wi -
nien byæ mo ¿ li wy do orze ka nia rów nie¿ w wy pa d ku kary grzy w ny
z o gra ni cze niem wol no œci, bez uzy ski wa nia na to zgo dy oska r ¿o ne go”).
Wœród od po wie dzi po ja wi³o siê wiê cej pro po zy cji, o któ rych wa r to

wspo mnieæ, choæ od se t ki wska zañ by³y na po zio mie ki l ku pro cent. Z jed nej
stro ny sê dzio wie su ge ro wa li wpro wa dze nie su ro wszych kar za han del („za -
ostrze nie odpo wie dzial no œci za han del na rko ty ka mi – art. 59 [UPN]”, „zwiê -
kszyæ su ro woœæ kary dla de ale rów”), z dru giej zaœ po stu lo wa li czê œciow¹
depe na li za cjê po sia da nia nie wie l kich ilo œci na rko ty ku lub „wpro wa dze nia
ka te go rii pod zia³u na na rko ty ki miêk kie i twar de oraz zró¿ ni co wa nia w tym
za kre sie pra wa”.

Sê dzio wie wska zy wa li ta k ¿e na ko nie cz noœæ zob li go wa nia or ga nu pro -
wadz¹cego po stê po wa nie przy goto wa w cze do wy ko ny wa nia eks per tyz psy -
chia try cz nych w kie run ku uza le ¿ nie nia oso by po dej rza nej („po win no siê
wpro wa dziæ obli gato ry j ne ba da nie psy chia try cz ne pod k¹tem uza le ¿ nie nia
u oso by, u któ rej zna le zio no œro dek, na eta pie po stê po wa nia przy goto waw cze -
go, ¿eby nie obci¹¿aæ tym s¹du”; „obo wi¹zko wo ka ¿ de go na le ¿a³oby ba daæ
przez bieg³ych psy chia trów pod k¹tem uza le ¿ nie nia od na rko ty ków, obe c nie
siê tego nie robi”). Po ja wi³a siê rów nie¿ pro po zy cja „roz pro pago wa nia w pro -
ku ra tu rze i po li cji, ¿e istnieje [tzw.] przypadek mniejszej wagi”.

 Inne pro po zy cje do ty czy³y uspra w nie nia art. 62 UPN jako na rzê dzia
ope racy j ne go i wpro wa dze nia mo ¿ li wo œci odst¹pie nia od wy mie rza nia
kary oso bie za trzy ma nej z tego ar ty ku³u, pod wa run kiem jed nak, ¿e ta
obci¹¿y de ale ra: „[...] po win no siê ka raæ w za le ¿ no œci od po sta wy spra w cy, 
w wy pa d ku, gdy spra w ca tego czy nu do bro wo l nie uja w ni or ga nom œci ga -
nia, od kogo per so na l nie naby³ œro d ki odu rzaj¹ce lub psy cho tro po we, pro -
ku ra tor lub s¹d wi nien mieæ mo ¿ li woœæ umo rze nia wo bec ta kie go spra w cy
po stê po wa nia”.

Wie le po stu la tów do ty czy³o zwiê ksza nia œwia do mo œci spo³ecz nej na te -
mat na rko ty ków oraz roz ma i tych form pro fi la kty ki („dzia³ania pre wen cy j -
ne, nie ty l ko po li cji, sze ro ko ro zu mia na edu ka cja w tym za kre sie ju¿ w gim -
na zjum”).
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3.3.5. Ra cjo na l noœæ in sty tu cjo nalna

Tym ra zem, za miast pod su mo wa nia, chcie li by œmy wyj¹tko wo po prze staæ
na przy wo³aniu wy po wie dzi jed ne go z na szych roz mów ców, zare je stro wa nej
w tra kcie ba dañ te re no wych:

„Pra kty ka s¹du jest, nie ste ty, [...] smu t na. Pra kty ka w dzie wiêæ dzie siê ciu
pro cen tach wy pa d ków jest taka: pro ku ra tor kie ru je do nas akt oska r ¿e nia, albo
wnio sek w try bie [art.] 335 [KPK] z aktem oska r ¿e nia, gdzie nie ma stwier dzo -
ne go uza le ¿ nie nia od na rko ty ków. Sê dzio wie bar dzo czê sto nie do pu sz czaj¹
do wo du uzu pe³niaj¹cej opi nii – czy li nie usta laj¹ tego [uza le ¿ nie nia], ty l ko
wy daj¹ wy ro ki: kara po zba wie nia wol no œci z wa run ko wym za wie sze niem
wy ko na nia bez obo wi¹zku. [...] to jest z³a pra kty ka i dla te go ja co raz bar dziej
uwa ¿am, ¿e ka ra l noœæ jest b³êdem. Pra kty ka musi siê zmie niæ, je ¿e li siê nie
zmie ni, to ro bi my wiê cej szko dy ni¿ po¿ytku” (sêdzia, Warszawa).

Jê drzej Sta sio wski

3.4. Ku ra to rzy s¹dowi

Ku ra to rzy s¹dowi maj¹ za za da nie re a li zo waæ „okre œlo ne przez pra wo za -
da nia o cha ra kte rze wychowaw czo-reso cjaliza cyj nym, diag no sty cz nym, pro -
fila kty cz nym i kon tro l nym, zwi¹zane z wy ko ny wa niem orze czeñ s¹du” (art. 1
usta wy o ku ra to rach s¹do wych – da lej: UKS). Or ga ni za cja za wo do wej s³u¿by
ku ra to r skiej jest œci œle powi¹zana z re jo ni zacj¹ s¹dów. Za wo do wi ku ra to rzy
s¹dowi s¹ mia no wa ni przez pre ze sów s¹dów okrê go wych. Kan dy dat na ku ra -
to ra za wo do we go musi spe³niæ wie le wa run ków – poza nie ska zite l nym cha rak -
te rem i wy kszta³ce niem wy ¿szym, musi od byæ roczn¹ ap li ka cjê ku ra torsk¹
i zdaæ eg za min (art. 5 UKS). W ka ¿ dym s¹dzie re jo no wym dzia³aj¹ tzw. „ze -
spo³y ku ra to r skiej s³u¿by s¹do wej [...], wy ko nuj¹ce orze cze nia w spra wach
ka r nych oraz w spra wach ro dzin nych i nie le t nich” (art. 39 UKS). W pra kty ce
w da nym s¹dzie, za le ¿ nie od po trzeb i li cz by spraw, mo¿e ist nieæ je den taki zes -
pó³ lub ki l ka ta kich ze spo³ów. Kie ro w ni ków po szcze gó l nych ze spo³ów
powo³uje pre zes s¹du okrê go we go. Ze spo³y z da ne go okrê gu pod le gaj¹ ku ra -
to ro wi okrê go we mu, któ ry z ko lei od po wia da za fun kcjo no wa nie s³u¿by ku ra -
to r skiej w da nym okrê gu przed pre ze sem s¹du okrê go we go.

Poza ku ra to ra mi za wo do wy mi pra cê z oso ba mi ska za ny mi pro wadz¹ rów -
nie¿ ku ra to rzy spo³ecz ni, któ rych powo³uje pre zes s¹du re jo no we go na wnio -
sek kie ro w ni ka da ne go ze spo³u s³u¿by ku ra to r skiej. Ku ra to rzy spo³ecz ni nie
od by waj¹ ap li ka cji ku ra to r skiej i nie zdaj¹ eg za mi nu na wzór tego dla ku ra to -
rów za wo do wych, nie otrzy muj¹ ta k ¿e wy na gro dze nia, ale przys³ugu je im ry -
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cza³t w fo r mie zwro tu ko sztów po nie sio nych w zwi¹zku z wy ko ny wa niem
dzia³añ s³u¿ bo wych. Po ni ¿ szy cy tat ilu stru je cha ra kter pra cy ku ra to ra spo³ecz -
ne go: „[...] u nas jest 120 ku ra to rów spo³ecz nych. Na 14 ku ra to rów za wo do -
wych jest 120 spo³ecz nych. I tak jest w ka ¿ dym ze spo le. [...] W tej chwi li
wszy s cy ku ra to rzy maj¹ wy ¿sze wy kszta³ce nie i sta ra my siê powo³ywaæ na te
fun kcje na pra wdê spe cja li stów, to s¹ psy cho lo dzy, pe da go dzy, po li cja (z tym,
¿e mamy tu taj pe w ne ob ostrze nia, na przyk³ad dzie l ni co wy nie zo sta³by w mo -
im ze spo le ku ra to rem spo³ecz nym, cho cia¿ nie ma za ka zu, ale sta ra my siê nie
³¹czyæ tych dwóch fun kcji). Za przyk³ad niech pos³u¿y ku ra tor spo³ecz ny, któ -
ry no r ma l nie wy ko nu je pra cê za wo dow¹ jako te ra pe u ta z oso ba mi psy chi cz nie 
cho ry mi. Spra wê za czy na pro wa dziæ ku ra tor za wo do wy, oka zu je siê, ¿e pod -
opie cz ny ma te¿ schi zo fre niê. To wia do mo, ¿e le piej go po pro wa dzi ku ra tor
spo³ecz ny, któ ry pra cu je z ta ki mi lu dŸ mi. Oczy wi œcie ca³y czas jest przep³yw
in fo r ma cji miê dzy ku ra to rem za wo do wym a ku ra to rem spo³ecz nym. W ka ¿ dej 
chwi li ku ra tor spo³ecz ny mo¿e za dzwo niæ i ku ra tor za wo do wy po dej mu je ró ¿ -
ne kro ki” (ku ra tor, Wa r sza wa).

3.4.1. Jak to dzia³a w pra kty ce?

Ku ra tor s¹dowy mo¿e zetkn¹æ siê ze spraw¹ z art. 62 UPN ju¿ na eta pie po -
stê po wa nia przy goto waw cze go. Mo ¿ li woœæ tak¹ stwa rza art. 214 KPK, któ ry
po zwa la pro kura to ro wi, a w szcze gó l nie uza sa d nio nych wy pa d kach po li cji,
zwró ciæ siê do ku ra to ra o prze pro wa dze nie wy wia du œro dowi sko we go na te -
mat oso by oska r ¿o nej. O to samo do ku ra to ra mo¿e siê rów nie¿ zwró ciæ s¹d na
pó Ÿ nie j szym eta pie postêpowania.

Wy wia dy œrodo wi sko we z art. 214 KPK s¹ obo wi¹zko we w wy pa d ku
oska r ¿o nych, któ rzy nie uko ñ czy li dwu dzie ste go pie r wsze go roku ¿y cia.
Wzór kwe stio na riu sza ta kie go wy wia du okre œla roz porz¹dze nie mi ni stra
spra wied li wo œci. Zna j duj¹ siê w nim ru bry ki do tycz¹ce miê dzy in ny mi
cha ra kte ry styki œro do wi ska ro dzin ne go, szko l ne go oraz za wo do we go
oska r ¿o ne go. W tra kcie wy wia du ku ra tor po wi nien ze braæ in fo r ma cje na
te mat sta nu zdro wia tej oso by, zw³asz cza ewen tu a l nej cho ro by psy chi cz -
nej, uza le ¿ nie nia od al ko ho lu lub œro d ków odu rzaj¹cych. W opi nii ku ra to -
rów, ze bra nie wszy stkich in fo r ma cji nie zbêd nych do wy wia du œro dowi s -
ko we go z art. 214 KPK jest za zwy czaj bar dzo pra coch³onne: „Wy ma ga to
prze pro wa dze nia wy wia du rów nie¿ w œro do wi sku pra cy, je œli oso ba pra cu -
je, w œro do wi sku szko l nym, je ¿e li siê uczy. Tak ¿e to ju¿ jest bar dziej ab -
sor buj¹ce, po nie wa¿ trze ba po roz ma wiaæ z pe da go giem, na uczy cie lem czy
z pra co dawc¹” (ku ra tor, Wrze œ nia). Re a li za cja sa me go wy wia du mo¿e
trwaæ na wet piêæ go dzin, a ze bra nie wszy stkich nie zbêd nych in fo r ma cji
czê sto za j mu je do sie d miu dni.
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W ba da niu an kie to wym za py ta li œmy ku ra to rów o to, ile wy wia dów
z art. 214 KPK zrea li zo wa li oso bi œcie w 2009 roku24. Z uzy ska nych od po wie -
dzi wy ni ka, ¿e 81% ba da nych ku ra to rów zre a li zo wa³o od pocz¹tku 2009 roku
przy naj mniej je den taki wy wiad25, a 19% nie re a li zo wa³o w 2009 roku je sz cze
¿ad ne go ta kie go wy wia du. Na su wa siê wiêc py ta nie, jaka czêœæ tych wy wia -
dów do ty czy³a spraw o po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji
psy choa kty w nych? Oka zu je siê, ¿e ty l ko nie co ponad jed na trze cia – nie mal
64% ba da nych nie zre a li zo wa³o ani jed ne go wy wia du z art. 214 KPK
w zwi¹zku ze spraw¹ na rko ty ków z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko -
ma nii. Jed na pi¹ta ba da nych zre a li zo wa³a naj wy ¿ej dwa ta kie wy wia dy.
Mo ¿ na za tem uz naæ, ¿e or ga ny œci ga nia i s¹dy rza d ko zwra caj¹ siê do ku -

ra to rów z proœb¹ o prze pro wa dze nie wy wia du œro dowi sko we go na te mat

oso by oska r ¿o nej o po sia da nie œro d ków odu rzaj¹cych.
Aby zro zu mieæ, jak w pra kty ce pra cy ku ra to rów fun kcjo nuj¹ spra wy

z art. 62 UPN, trze ba zacz¹æ od przed sta wie nia ró ¿ nych ty pów spraw, ja ki mi
za j muj¹ siê ku ra to rzy. Mówi¹c o swo jej pra cy, wy ró ¿ niaj¹ oni naj czê œciej trzy
pod sta wo we ka te go rie spraw. Ró ¿ ni ce miê dzy nimi tkwi¹ nie ty l ko w pod sta -
wie pra wnej, ale prze de wszy stkim w cha ra kte rze oraz cza soch³on no œci za dañ, 
ja kie w wy pa d ku ka ¿ dej spra wy ku ra tor jest obowi¹zany wykonywaæ:
�  spra wy do zo ro we (spra wy typu „D”) – upra sz czaj¹c, mo ¿ na po wie dzieæ,

¿e s¹ one naj bar dziej obci¹¿aj¹ce i cza soch³onne,
�  spra wy z orze czo nym obo wi¹zkiem z art. 72 KK, bez orze czo ne go do zo ru

(spra wy typu „O”) – mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e s¹ one umiar ko wa nie cza -
soch³onne,

�  spra wy z kar¹ ogra ni cze nia wol no œci (spra wy typu „KOW”), któ re – upra -
sz czaj¹c – s¹ naj mniej obci¹¿aj¹ce i cza soch³onne dla ku ra to rów.
Aby po ka zaæ ogóln¹ stru ktu rê spraw z art. 62 UPN wed³ug oma wia nych

ka te go rii, zsu mo wa li œmy li cz bê oso bi œcie pro wa dzo nych spraw dla wszy st -
kich ba da nych (ogó³em i dla ka ¿ dej z trzech ka te go rii). Na tej pod sta wie usta -

li li œmy, ¿e spra wy do zo ro we sta no wi³y 43% spraw z art. 62 UPN oso bi œcie

pro wa dzo nych przez ku ra to rów za wo do wych, a spra wy typu „O” i ty pu

„KOW” – od po wie d nio 34% i 22%.
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24  W ba da niach son da ¿o wych za py ta li œmy za wo do wych ku ra to rów s¹do wych o li cz bê pro -
wa dzo nych przez nich spraw z art. 62 UPN w 2009 roku. Ze wzglê du na czas re a li za cji ba da nia
– od dru giej po³owy li pca do pie r wszej po³owy sie r p nia 2009 roku – pre zen to wa ne dane nie ob -
ra zuj¹ sta nu za ca³y 2009 rok. Naj pra wdopo dob niej sta ty sty ki za pe³ny rok ka len da rzo wy bêd¹
wy ¿sze, przy rost nie musi byæ jed nak pro po rcjo nal ny (z tego po wo du zre zyg no wa no z ekstra -
po la cji wy ni ków na osta t ni kwa r ta³ 2009 roku).

25  Bli sko 30% ku ra to rów z tej pró by zre a li zo wa³o naj wy ¿ej dwa ta kie wy wia dy, 23% – od
trzech do piê ciu wy wia dów, a po zo sta li (28%) zrea li zo wa li od pocz¹tku 2009 roku co naj mniej
szeœæ wy wia dów.
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Spra wy do zo ro we to naj czê œciej spra wy, w któ rych s¹d, wa run ko wo za -
wie szaj¹c wy ko na nie kary, jed no cze œ nie orzek³ do zór ku ra to ra na pod sta wie
art. 73 Ko de ksu ka r ne go. Do zór jest orze ka ny obli gato ry j nie w wy pa d ku
spra w ców m³odo cia nych, któ rzy pope³nili prze stê p stwo umy œl ne. Ska za ny,
wo bec któ re go zo sta³ orze czo ny do zór ku ra to r ski, ma ty dzieñ, aby zg³osiæ siê
do da ne go ku ra to ra. Ma rów nie¿ obo wi¹zek sta wiæ siê na ka ¿ de wez wa nie
s¹du lub ku ra to ra w okre sie pró by, czy li w okre sie, na jaki s¹d wa run ko wo za -
wie si³ karê.

Z per spe kty wy ku ra to rów, spra wy do zo ro we s¹ ab sor buj¹ce, gdy¿ wy ma -
gaj¹ wy ko ny wa nia do zo ru „w mie j s cu za mie sz ka nia lub po by tu ska za ne go”
(art. 169 Ko de ksu ka r ne go wyko na w cze go – da lej: KKW). Ku ra tor kon tro lu je
ska za ne go ob jê te go do zo rem w jego œro do wi sku, musi za tem wyjœæ w teren.

W tra kcie do zo ru ku ra tor ma obo wi¹zek in fo r mo waæ s¹d o prze bie gu okre -
su pró by. Pro wa dze nie spra wy do zo ro wej wy ma ga wiêc, aby ku ra tor od by wa³
re gu la r ne wi zy ty u ska za ne go (naj czê œciej raz w mie si¹cu) w celu zbie ra nia in -
fo r ma cji o prze bie gu okre su pró by. Re zu l ta tem wi zy ty jest za zwy czaj kró t kie
spra wo z da nie26.

Pra ca z osob¹ ska zan¹ ob jêt¹ do zo rem po le ga prze de wszy stkim na kon tro -
lo wa niu za cho wa nia tej oso by w okre sie pró by. W za le ¿ no œci od po trze by, ku -
ra tor ma pra wo sk³adaæ do s¹du wnio ski o zwo l nie nie ska za ne go z obo -
wi¹zków orze czo nych wy ro kiem ska zuj¹cym lub po sze rze nie albo zmia nê
obo wi¹zków (na przyk³ad do da nie obo wi¹zku pod da nia siê le cze niu z art. 72
pkt 6 KK, je œli ska za ny wy ra zi na to zgodê).

Do zór ku ra to r ski mo¿e byæ pro wa dzo ny za rów no przez ku ra to ra za wo do -
we go, jak i spo³ecz ne go. W ta kim wy pa d ku obo wi¹zkiem ku ra to ra za wo do -
we go jest kon tro lo wa nie do zo rów pro wa dzo nych przez pod leg³ych mu ku ra -
to rów spo³ecz nych (je den ku ra tor za wo do wy mo¿e wspó³pra co waæ z ki l ko ma
ku ra to ra mi spo³ecz ny mi). Z za sa dy je den ku ra tor spo³ecz ny nie po wi nien mieæ 
wiê cej ni¿ dzie siêæ spraw dozorowych.

Ba da nych za py ta li œmy o li cz bê spraw do zo ro wych pro wa dzo nych przez
nich i ich ku ra to rów spo³ecz nych od pocz¹tku 2009 roku. Œred nia li cz ba spraw 
do zo ro wych na jed ne go ku ra to ra za wo do we go wy nios³a 44, ale jed no cze œ nie
po³owa ba da nych nie mia³a wiê cej ni¿ 36 ta kich spraw. An kie to wa ni ku ra to -
rzy nad zo ro wa li œred nio 87 spraw do zo ro wych pro wa dzo nych przez pod -
leg³ych im ku ra to rów spo³ecz nych (jed no cze œ nie nie mie li ich wiê cej ni¿ 52).
Dane te su ge ruj¹ zna cz ne obci¹¿e nie prac¹ ze spo³ów ku ra to r skich. Bior¹c
to pod uwa gê, wa r to za py taæ, w ja kim sto p niu przy czy niaj¹ siê do tego spra wy
do zo ro we z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii?
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26  Szcze gó l ny cha ra kter ma pie r wsze spra wo z da nie przy goto wy wa ne po ob jê ciu do zo ru,
za wie ra ono bo wiem za zwy czaj plan pra cy ze ska za nym.
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W ana li zie obci¹¿e nia ku ra to rów za wo do wych spra wa mi do zo ro wy mi
z art. 62 UPN za sto so wa no pro sty wska Ÿ nik udzia³u pro wa dzo nych oso bi œcie
spraw z tego ar ty ku³u wœród ogó³u pro wa dzo nych oso bi œcie spraw do zo ro -
wych (ry su nek 18). Spra wy na rko ty ko we sta no wi¹ wiê cej ni¿ 20% pro wa dzo -
nych oso bi œcie do zo rów je dy nie dla 15% ku ra to rów za wo do wych. Wy nik ten
nie za ska ku je z pun ktu wi dze nia opi nii na szych roz mów ców: „[...] spra wy
o na rko ty ki to jest ma³y od se tek. Gros to spra wy al ko ho lo we” (ku ra tor, Ino -
wroc³aw). Spra wy z art. 62 UPN nie sta no wi¹ z pe w no œci¹ naj licz nie j szej

ka te go rii wœród do zo rów ku ra to r skich, s¹ ju¿ jed nak ka te go ri¹ za uwa -

¿aln¹.

Spra wy typu „O” to spra wy, w któ rych s¹d, wy daj¹c wy rok w za wie sze niu, 
na³o¿y³ na ska za ne go obo wi¹zek z art. 72 KK, czy li na przyk³ad po wstrzy ma -
nie siê od na du ¿y wa nia al ko ho lu lub u¿y wa nia in nych œro d ków odu rzaj¹cych
(art. 72 pkt 5 KK), pod da nie siê le cze niu, szcze gó l nie od wy ko we mu lub reha -
bili tacyj ne mu, albo od dzia³ywa niom tera peu ty cz nym lub ucze st ni c twu w pro -
gra mach kore kcyjno -eduka cyj nych (art. 72 pkt 6 KK), ale jed no cze œ nie nie
orzek³ do zo ru kura to r skie go.

Ró ¿ ni ca miê dzy spra wa mi bez do zo ru (typ „O”) a omó wio ny mi wcze œ niej
spra wa mi z do zo rem po le ga g³ów nie na tym, ¿e ku ra tor nie musi pro wa dziæ
pra cy w te re nie i re gu la r nie wi dy waæ ska za ne go: „[...] w ten spo sób, ¿e nie ma
do zo ru orze czo ne go, my mamy kon takt z pod opie cz nym raz na szeœæ mie siê -
cy” (ku ra tor, Wa r sza wa). In ny mi s³owy, w spra wach typu „O” kon takt ku ra to -
ra z pod opie cz nym ma ra czej cha ra kter spo ra dy cz ny. W za le ¿ no œci od
zarz¹dze nia sê dzie go, ku ra tor mo¿e kon tro lo waæ, czy ska za ny wywi¹zuje siê
z na³o¿o ne go obo wi¹zku, co ki l ka mie siê cy, a cza sem na wet rza dziej. Ku ra tor
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Ry sunek 18. Od setki ba dan ych wed³ug œr edn iego udzia³u spraw do zor owy ch
z art. 62 UPN wœ ród ogó³u ta kich spraw pro wad zony ch przez ku rat ora
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nie ma rów nie¿ obo wi¹zku od wie dza nia ta kiej oso by w mie j s cu jej za mie sz ka -
nia – mo¿e wez waæ ska za ne go na jeden ze swoich dy¿urów w s¹dzie.

Osta t nia ka te go ria spraw, na jak¹ wa r to zwró ciæ uwa gê, to spra wy, w któ -
rych s¹d wy mie rzy³ karê ogra ni cze nia wol no œci (spra wy typu „KOW”). Kara
ogra ni cze nia wol no œci po le ga na zo bo wi¹za niu ska za ne go do wy ko na nia
okre œlo nej pra cy spo³ecz nej lub potr¹ce niu czê œci jego wy na gro dze nia na cele
spo³ecz ne. Jak t³uma czy je den z ku ra to rów, „za mnie j sze prze stê p stwo s¹d
mo¿e ska zaæ na przyk³ad na szeœæ mie siê cy kary ogra ni cze nia wol no œci z wy -
ko ny wa niem pra cy, po dwa dzie œcia go dzin w sto sun ku mie siê cz nym. I taki
ska za ny po wi nien co mie si¹c we wska za nym zak³ad zie wy ko naæ dwa dzie œcia
go dzin. I to te¿ musi kon tro lo waæ ku ra tor. Mamy trzy ta kie zak³ady, któ re za -
trud niaj¹, ka ¿ da gmi na ma swój. I taki zak³ad pra cy nas za wia da mia co mie -
si¹c, czy on wy ko na³, czy nie wy ko na³. Jak nie wy ko na³, to siê robi wnio sek
o zarz¹dze nie kary za stê pczej, mo¿e to byæ na przyk³ad po zba wie nie
wolnoœci” (kurator, Inowroc³aw).

Spra wy typu „KOW” czê sto pro wa dzi ku ra tor za wo do wy odde le go wa ny
wy³¹cz nie do tych za dañ. Jego pra ca ma cha ra kter prze de wszy stkim admi ni -
stra cyj ny (jak uj¹³ to je den z ba da nych, „ogra ni cza siê do pra cy pa pier ko wej”)
– wzy wa ska za ne go, po ucza o obo wi¹zkach i kie ru je do w³aœci we go zak³adu
pra cy. Da lej ku ra tor po zo sta je w kon ta kcie z pra co dawc¹, aby kon tro lo waæ,
czy ska za ny wywi¹zuje siê na le ¿y cie ze swo je go obo wi¹zku pracy.

Wœród ku ra to rów, któ rzy pro wa dzi li spra wy osób ska za nych z art. 62
UPN, naj wiê cej – 83% – pro wa dzi³o spra wy do zo ro we. Po zo sta³e fo r my

pra cy ku ra to rów z oso ba mi ska za ny mi z art. 62 UPN by³y zde cy do wa nie

rza d sze. Bli sko jed na trze cia (32%) an kie to wa nych ku ra to rów pro wa dzi³a
spra wy z orze czo nym obo wi¹zkiem z art. 72 KK, ale bez orze czo ne go do zo ru.
Rów nie rza d kie by³y sy tu a cje, w któ rych ku ra tor pro wa dzi³ spra wê z art. 62
UPN w zwi¹zku z re a li zacj¹ kary ogra ni cze nia wol no œci – do ty czy³o to 37%
z nich. Ten osta t ni wy nik mo¿e wy ni kaæ z cha ra kte ru spraw typu „KOW”, któ -
re czê sto pro wa dzi je den ku ra tor spe cja l nie odde le go wa ny do tych za dañ
w swo im ze spo le.

W tra kcie pra cy ze ska za nym, je œli za cho dzi taka szcze gó l na po trze ba, ku -
ra tor mo¿e wnio sko waæ do s¹du o zarz¹dze nie wy ko na nia kary wo bec ska za -
ne go, na przyk³ad gdy ska za ny uchy la siê od pod da nia siê obo wi¹zko wi le cze -
nia uza le ¿ nie nia. Ku ra to rzy za zwy czaj sto suj¹ tê mo ¿ li woœæ wo bec osób
uza le ¿ nio nych ty l ko w osta te cz no œci, kie dy wszy stkie inne fo r my na ci sku na
ska za ne go za wodz¹: „Kie dy ju¿ na pra wdê nie wi dzê nad ziei, kie dy nic nie
mo ¿ na zro biæ. Bo uwa ¿am, ¿e trze ba le czyæ pod opie cz ne go, któ ry jest uza le ¿ -
nio ny, a nie za my kaæ go w wiê zie niu. Ale kie dy on na pra wdê ewi den t nie na -
du ¿y wa tych œro d ków, nie chce roz ma wiaæ o le cze niu, nie po dej mu je ¿ad nych
prób le cze nia, to wte dy [mo ¿ na zastosowaæ karê]” (kurator, Warszawa).
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Jed no z py tañ, ja kie za da li œmy ku ra to rom, do ty czy³o tego, w ja kim pro cen -
cie spraw zda rza siê im sk³adaæ wnio ski o obli gato ry j ne lub faku lta ty w ne
zarz¹dza nie kary27. Jak siê oka za³o, ponad 20% ku ra to rów w ogó le nie

wnio sku je o zarz¹dze nie kary wo bec osób ska za nych z art. 62 UPN, a nie -

mal po³owa (49%) robi to w naj wy ¿ej 20% pro wa dzo nych spraw z art. 62

usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.

3.4.2. Czas i ko szty

Czas jest naj wa¿ nie j szym czyn ni kiem, za po moc¹ któ re go mo ¿e my oce niæ
zaan ga ¿o wa nie ku ra to rów w re a li za cjê spraw z art. 62 UPN, co w kon se k wen -
cji przek³ada siê na ko szty (sze rzej na ten te mat w roz dzia le czwa r tym ni nie j -
sze go ra po r tu). W ba da niu an kie to wym ku ra to rzy od po wia da li miê dzy in ny mi 
na py ta nie o czas, jaki po œwiê ci li na ró ¿ ne typy spraw. Ana li za uzy ska nych od -
po wie dzi po ka zu je, ¿e spra wa do zo ro wa za j mu je ku ra to ro wi za wo do we mu
œred nio od trzech do sie d miu go dzin w mie si¹cu, a spra wa z orze czo nym do zo -
rem – od pó³to rej go dzi ny do trzech go dzin w mie si¹cu. Spra wy, w któ rych s¹d 
orzek³ karê ogra ni cze nia wol no œci, za j muj¹ ku ra to rom od pó³to rej go dzi ny do
czte rech go dzin. S¹ to jed nak bar dzo zgru b ne sza cun ki – ku ra to rzy pod kre -
œlaj¹, ¿e ka ¿ da spra wa jest inna i bar dzo trud no osza co waæ, ile œrednio
przeznacza siê na ni¹ czasu.

Bior¹c pod uwa gê re la ty w nie ni skie od se t ki spraw do tycz¹cych osób

ska za nych z art. 62 UPN wœród ogó³u spraw pro wa dzo nych przez ku ra to -

rów, nie dzi wi fakt, ¿e wiê kszoœæ ba da nych (60%) oce nia, ¿e na pra cê z ty -
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27  Obli gato ry j ne zarz¹dza nie kary sto su je siê w sy tu a cji, gdy ska za ny pope³nia w okre sie
pró by „po do b ne prze stê p stwo umy œl ne, za któ re orze czo no pra wo mo c nie karê po zba wie nia”
(art. 75 pkt 1 KK). Jest to me cha nizm, na któ ry szcze gó l nie po da t ne mog¹ byæ oso by uza le ¿ nio -
ne, któ re nie po dej muj¹ le cze nia i te ra pii od wy ko wej po pie r wszym wy ro ku – w ich wy pa d ku
po no w ne za trzy ma nie z na rko ty kiem jest zwy kle kwe sti¹ cza su. W tej sy tu a cji po wtó r ne po -
pe³nie nie prze stê p stwa po le gaj¹cego na po sia da niu œro d ka odu rzaj¹cego sku t ku je od wie sze niem
kary po zba wie nia wol no œci z wcze œnie j sze go wy ro ku i naty ch mia sto wym skie ro wa niem do
zak³adu ka r ne go (cho cia¿ i w tej sy tu a cji jest mo ¿ li woœæ wa run ko we go od ro cze nia wy ko na nia
kary, na przyk³ad ze wzglê dów zdro wo t nych). Faku lta ty w ne zarz¹dza nie kary do ty czy sy tu a cji
w któ rej ska za ny na karê w za wie sze niu „w okre sie pró by ra¿¹co na ru sza porz¹dek pra w ny lub
je ¿e li uchy la siê od ui sz cze nia grzy w ny, od do zo ru, wy ko na nia na³o¿o nych obo wi¹zków”
(w tym obo wi¹zku le cze nia) lub „orze czo nych œro d ków ka r nych” (art. 75 pkt 2 KK). Mo ¿ li woœæ 
wnio sko wa nia o faku lta ty w ne zarz¹dza nie kary w ta kich sy tu a cjach sta no wi dla ku ra to ra do da t ko -
we na rzê dzie na ci sku na ska za ne go: „Na wet nie kie dy so bie za da wa³yœmy py ta nie z ko le ¿an ka mi,
czy nie le p sze dla tego na rko ma na jest zarz¹dze nie kary i odi zo lo wa nie od tego œro do wi ska. Co
pra wda jest rów nie¿ w izo la cji, bo zak³ad ka r ny jest izo lacj¹, ale ma mo¿e chwi lê na doj œcie do
sie bie, na to, ¿eby wy trze Ÿwieæ do brze, i ¿eby po tem wyjœæ i po sta no wiæ: albo, albo.
W przesz³oœci mie li œmy ta kie spra wy, kie dy na rko ma ni tra fia li do zak³adu ka r ne go. Cho cia¿ dy -
re ktor are sztu mówi³, ¿e my mamy pro blem z g³owy, a on ma na g³owie” (kura tor, Ino w roc³aw).
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mi oso ba mi po œwiê ca do 10% swo je go cza su – obci¹¿e nie ku ra to rów spra -
wa mi z art. 62 UPN ilu stru je ry su nek 19.

Po wy ¿sze sza cun ki nie daj¹ pe³nego wy ob ra ¿e nia o cza sie po œwiê ca nym
przez ku ra to rów na pra cê ze ska za ny mi, w tym na pra cê ze ska za ny mi z art. 62
usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Wy ni ka to nie ty l ko ze spo re go zró¿ ni -
co wa nia spraw, ale ta k ¿e z w³aœci wie nie limi towa ne go cza su pra cy ku ra to rów
za wo do wych: „Po wiem tak, ku ra tor ma obo wi¹zek spê dziæ w s¹dzie dwa dy -
¿u ry, od go dzi ny 9 do 16. To jest czas na przy goto wy wa nie do ku men ta cji i na
to, ¿eby przy j mo waæ in te re san tów na te re nie s¹du. [...] s¹ dni, kie dy po tra fi my
pra co waæ dwie go dzi ny. Bo ty l ko na przyk³ad uma wia my siê z dzie lni co wy mi, 
wy pi je my kawê, opi sze my so bie wszy stkich ska za nych, przy j dzie my do
domu, zro bi my so bie z tego no ta t ki, co nam za j mie ko lejn¹ go dzi nê, i po trzech 
go dzi nach mamy dzieñ wo l ny. A s¹ ta kie dni, kie dy do [go dzi ny] 24.00 je ste œ -
my w te re nie” (ku ra tor, Wa r sza wa).

3.4.3. Do cze go naj le piej s³u¿y art. 62 UPN – opi nie ku ra to rów 
s¹do wych

Jed no z py tañ skie ro wa nych do ku ra to rów do ty czy³o ich opi nii na te mat
art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Ponad po³owa ba da nych

w¹tpi w sku te cz noœæ pe na li za cji po sia da nia jako in stru men tu pre wen cyj -

ne go. Za sku te cz ny w od stra sza niu po ten cja l nych u¿yt ko w ni ków na rko ty ków
lub tych, któ rzy ju¿ eks pe ry men tuj¹, uzna³o go je dy nie oko³o 30% re spon den -
tów. Naj wiê cej w¹tpli wo œci wzbu dzi³o py ta nie, czy art. 62 UPN mo¿e byæ po -
mo c ny w wy cho dze niu z na³ogu na rko tyko we go dla osób uza le ¿ nio nych
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Ry sunek 19. Od setki ba dan ych wed³ug œr edn iego pro centu cza su pra cy
prze znac zone go na pracê z osob ami ska zan ymi z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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– nie mal 20% an kie to wa nych nie mog³o siê jed noz na cz nie zgo dziæ z tym
twier dze niem lub od rzu ciæ tego stwier dze nia. Jed no cze œ nie 70% ku ra to rów

jest zda nia, ¿e na le ¿y ka raæ za po sia da nie ka ¿ dej ilo œci na rko ty ków.

Ko le j ne py ta nie ba daj¹ce opi nie mia³o cha ra kter otwa r ty (re spon den ci
udzie lili swo bod nych wy po wie dzi, któ re no to wa³ an kie ter) i do ty czy³o tego,
czy – zda niem ku ra to rów – jest coœ, co na le ¿a³oby zmie niæ w zwi¹zku z fun k -
cjo no wa niem usta wy o prze ciw dzia³aniu narkomanii.
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Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem...
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Rysunek 20. Opin ie kura torów za wod owy ch na te mat art. 62 UPN jako na rzêdzia
po lit yki n arko tyk owej

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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Ry sunek 21. Opin ie kura torów za wod owy ch na te mat ka ralnoœci po siad ania
na rkot yków

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych z ba da nia.
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Naj wiê cej, bo nie mal 47% ba da nych, opo wie dzia³o siê za wpro wa dze -

niem przy mu so we go le cze nia osób uza le ¿ nio nych (przyk³ady wy po wie dzi
za no to wa nych przez an kie te rów: „le cze nie od wy ko we po win no byæ przy mu -
so we, naj le piej w oœro d kach nad zo ro wa nych przez s¹d”, „na eta pie orze ka nia
oska r ¿o ny po wi nien mieæ do wy bo ru dwie mo ¿ li wo œci: albo le cze nie sta cjo-
 na r ne, albo bez wzglêdn¹ karê po zba wie nia wolnoœci”).

Ku ra to rzy wska zy wa li rów nie¿ na ko nie cz noœæ po pra wy do stê p no œci le -
cze nia i stwo rze nia do da t ko wych oœro d ków tera peu ty cz nych lub le cz ni czych
dla osób uza le ¿ nio nych – ta kie pro po zy cje zg³osi³o oko³o 17% ba da nych (na
przyk³ad: „bra ku je fa cho w ców le cze nia uza le ¿ nieñ w sy ste mie ambu lato ry j -
nym i oœro d ków, któ re siê w tym spe cja li zuj¹”, „zbyt du¿a biu ro kra cja w uzy -
ski wa niu in fo r ma cji od placówek”).

Oko³o 15% ba da nych wska zy wa³o na si l niejsz¹ po trze bê od dzia³ywa nia na 
stro nê po da ¿ow¹ ryn ku na rko tyko we go przez za ostrza nie kar za han del (na
przyk³ad: „han d la rze i po œred ni cy po win ni byæ ka ra ni du¿o wy ¿szy mi ka ra -
mi”), a 14% su ge ro wa³o roz sze rze nie dzia³añ profi la kty cz nych i edu ka cy j -
nych w szko³ach (na przyk³ad: „wiê ksze uœwia do mie nie w szko³ach, ja kie ne -
ga ty w ne sku t ki nie sie za sob¹ u¿y wa nie œro d ków odurzaj¹cych”).

3.4.4. Ra cjo na l noœæ in sty tu cji

Ku ra to r ska s³u¿ba s¹dowa to in sty tu cja, któ ra dzia³a prze de wszy stkim na
pod sta wie wy ro ku s¹du. Pod sta wo wym obo wi¹zkiem ku ra to ra jest „po dej mo -
wa nie dzia³añ, maj¹cych na celu do bro pod opie cz ne go i jego pra wid³owe funk -
cjo no wa nie w spo³ecze ñ stwie” (art. 7 Ko de ksu ety ki ku ra to ra s¹do we go28).
Wysi³ki ku ra to ra s³u¿¹ wiêc ra czej reso cja li za cji oso by ska za nej za po sia da nie
i po wstrzy ma niu jej od da l sze go u¿y wa nia na rko ty ków, ni¿ wy mie rze niu kary. 
Dla te go ku ra to rzy nie chê t nie wnio skuj¹ o faku lta ty w ne zarz¹dze nie wy ko na -
nia kary, wie lu z nich uzna³oby to za po ra ¿ kê w swo jej pra cy: „Je œli na
przyk³ad jest na rko man, ob ser wu je my go i wi dzi my, ¿e nie bie rze, za³atwi³ so -
bie pra cê i pra cu je, to wte dy to jest su kces. A po ra¿k¹ nasz¹ jest, jak ktoœ mimo 
na szej mo ty wa cji, nie ste ty, tra fia do zak³adu” (ku ra tor, Ino w roc³aw).

Wie le spo œród osób ska za nych z art. 62 UPN, z któ ry mi sty kaj¹ siê ku ra to -
rzy, to oka zjo na l ni u¿y tko w ni cy na rko ty ków, któ rzy przy pa d ko wo wpa d li
w rê ce or ga nów œci ga nia. Prze wa ¿ nie spra wiaj¹ oni ku ra to ro wi naj mniej
k³opo tów, czê sto po chodz¹ z „do brych ro dzin”, ucz¹ siê, pra cuj¹ i chc¹
wspó³pra co waæ z kuratorem.

Zupe³nie ina czej wygl¹da pra ca z oso ba mi uza le¿ nio ny mi. We wcze œ nie j -
szych roz wa ¿a niach pod kre œla li œmy, ¿e pro blem uza le ¿ nie nia nie le¿y w cen -
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28  Uchwa³a Krajo wej Rady Ku ra to rów z dnia 6 maja 2004 roku – Ko deks ety ki ku ra to ra
s¹do we go.
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trum uwa gi pro ce su ka r ne go – jego zna cze nie uja w nia siê na eta pie pra cy ku ra -
to ra. Oso by uza le ¿ nio ne od na rko ty ków wy ma gaj¹ szcze gó l nej tro ski.
Wy po wie dzi ku ra to rów, na przyk³ad do tycz¹ce pro po zy cji zmian w fun kcjo -
no wa niu UPN, su ge ruj¹ ¿e za le ¿y im prze de wszy stkim na le cze niu, a nie ka ra -
niu osób uza le ¿ nio nych. Z tego pun ktu wi dze nia wy rok ska zuj¹cy oka zu je siê
dla ku ra to ra pre te kstem do pod jê cia bar dziej ca³oœcio wych dzia³añ, któ re po -
mog¹ oso bie uza le ¿ nio nej wyjœæ z pro ble mu na³ogu: „Do brze, ¿e tu za pa daj¹
wy ro ki w za wie sze niu, to jest do bre. Na to miast kary wa run ko we go ogra ni cze -
nia wol no œci, kary grzy w ny, to jest ta kie [dzia³anie], ¿e ci lu dzie w ogó le nie
czuj¹ siê ska za ni. Na to miast tu taj za wsze jest ten ba cik i mo ¿ na coœ z ta kim
cz³owie kiem zro biæ. Ta k ¿e to do bry za pis” (ku ra tor, Warszawa).

Na ko niec mo ¿ na po sta wiæ na stê puj¹ce py ta nie: Czy ku ra to rów s¹do wych,
i tak ju¿ mo c no obci¹¿o nych prac¹ ze ska za ny mi za inne prze stê p stwa, na le ¿y
do da t ko wo obci¹¿aæ – wy ma gaj¹c¹ spe cja l nych ko m pe ten cji i po œwiê ce nia
du ¿ej ilo œci cza su – prac¹ z oso ba mi uza le¿ nio ny mi?

Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka

3.5. Wiê zien ni c two

Wiê zien ni c two jest osta t nim og ni wem w ³añ cu chu po stê po wa nia zwi¹za -
ne go z re a li zacj¹ art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Nie ka ¿ dy,
komu s¹ przed sta wio ne za rzu ty z tytu³u po sia da nia na rko ty ków, do cie ra a¿ tu -
taj. Sy tu a cje ta kie nie s¹ jed nak rzadkoœci¹.

W Pol sce fun kcjo nu je ogó³em 190 jed no stek peni ten cja r nych, w tym
70 are sztów œle d czych oraz 86 zak³adów ka r nych wraz z ich 34 od dzia³ami
zew nê trz ny mi. Dwa na œcie zak³adów ka r nych (14% ogó³u zak³adów ka r nych)
oraz czte ry are szty œle d cze (6% ogó³u are sztów œle d czych) pro wadz¹ od dzia³y
tera peu ty cz ne prze zna czo ne dla osób uza le ¿ nio nych od sub stan cji psy cho-
akty w nych i œro d ków odu rzaj¹cych.

W pra kty ce fun kcjo no wa nia zak³adów ka r nych do kla sy fi ka cji ska za nych
sto su je siê na stê puj¹ce kry te ria: typ (ze wzglê du na spo sób or ga ni za cji
zak³adu) i ro dzaj zak³adu ka r ne go (ze wzglê du na prze zna cze nie zak³adu oraz
sy stem od by wa nia kary).

Ze wzglê du na ro dzaj zak³adu wy ró ¿ nia siê czte ry typy zak³adów ka r nych:
dla m³odo cia nych, dla od by waj¹cych karê po raz pie r wszy, dla re cy dy wi stów
peni ten cja r nych i dla od by waj¹cych karê are sztu wo j sko we go.

Typ zak³adu do ty czy ry go rów, sto p nia za bez pie cze nia i wa run ków izo la cji
ska za nych w zak³ad zie ka r nym. Wy ró ¿ nia siê: zak³ady za mkniê te, zak³ady
ka r ne pó³otwa r te, zak³ady ka r ne otwa r te. Wiê Ÿ nio wie od by waj¹ karê w trzech
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ró ¿ nych sy ste mach: zwyk³ym, pro gra mowa ne go od dzia³ywa nia i tera peu ty cz -
nym. Wiê zien ni c two jest or ga ni zacj¹ zmi lita ry zo wan¹ i hie ra r chiczn¹. Ca³oœæ
pod le ga Cen tra l ne mu Zarz¹dowi S³u¿by Wiê zien nej.

3.5.1. Na rko ty ki w wiê zie niach

Z prze prowa dzo ne go ba da nia29 wy ni ka, ¿e pro blem na rko ty ków w wiê zie -
niu jest okre œla ny przez s³u¿by wiê zien ne „jako du¿y, albo i bar dzo du¿y”30

(przed sta wi ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej). Od rêbn¹ kwe sti¹
jest han del, któ ry ze wzglê du na mie j s co we wa run ki od by wa siê w spe cy fi cz -
ny, „bez go tów ko wy” spo sób, od rêbn¹ zaœ – u¿y wa nie i uza le ¿ nie nie od
narkotyków.

Na rko ty ki w wiê zie niach s¹ szcze gó l nie po szu ki wa ne i pe³ni¹ wa¿n¹ fun k -
cjê w ¿y ciu wiê Ÿ niów: „[...] bo to s¹ dwa g³ówne pro ble my, cze go wiê Ÿ nio wie
po¿¹daj¹ w wiê zie niach. Na rko ty ki i te le fo ny ko mór ko we” (przed sta wi ciel
Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej). Ko rzy staj¹ z nich za rów no oso by,
któ re mia³y kon takt z na rko ty ka mi przed osa dze niem w wiê zie niu, jak i oso by, 
któ re wcze œ niej na rko ty ków nie u¿y wa³y31. Na rko ty ki s¹ w wa run kach za m -
kniê cia i izo la cji na miastk¹ wol no œci, mo ¿ li wo œci¹ ucie cz ki od wiê zien nej rze -
czy wi sto œci. Pe³ni¹ tym sa mym wa¿n¹ fun kcjê psy chiczn¹, ale ta k ¿e fi zjo lo -
giczn¹, zwi¹zan¹ na przyk³ad z mo ¿ li wo œci¹ za œniê cia. Nie gdyœ na rko ty ki
w wiê zie niu pe³ni³y je sz cze jedn¹ wa¿n¹ fun kcjê spo³eczn¹, zwi¹zan¹ z ry tu a -
li zacj¹ przygotowywania „czaju”.

Obe c na sy tu a cja w wiê zie niach od zwie rcie d la sce nê na rko ty kow¹ na wol -
no œci: „To uleg³o stra sz nym prze mia nom w ci¹gu osta t nich lat, tak samo jak ta
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29  W ra mach ba da nia zo sta³y prze pro wa dzo ne trzy wy wia dy indy widu a l ne w Wa r sza wie,
z przed stawi cie la mi: Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej (Biu ro Peni ten cja r ne), zak³adu
kar ne go i are sztu œle d cze go (od dzia³ tera peu ty cz ny dla osób uza le ¿ nio nych od na rko ty ków).

30  Jako przyk³ad je den z na szych roz mów ców przy to czy³ ba da nia prze pro wa dzo ne na te re -
nie zak³adu ka r ne go: „W 2006 roku ja kaœ fi r ma nie mie cka chcia³a do nas wejœæ z ja ki miœ te ste -
ra mi i sfi nan so wa³a ba da nia w re jo nie Opo l sz czyzny i Wroc³awia. To cie ka we, ¿e i wiê Ÿ nio wie,
i fun kcjo na riu sze, 60% po wie dzia³o, ¿e na rko ty ki to jest g³ówny pro blem wiê zieñ” (przed sta wi -
ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej).

31  Z ba dañ prze pro wa dzo nych przez J. Sie ros³awskie go (Pro blem na rko ty ków i na rko ma nii
w zak³adach ka r nych i are sztach œle d czych, Wa r sza wa 2007 [ba da nie wy ko na ne na zle ce nie
Krajo we go Biu ra do spraw Prze ciw dzia³ania Na rko ma nii]) wy ni ka, ¿e jed na pi¹ta ska za nych
mia³a w wiê zie niu kon takt z ma ri hu an¹, a 15% mia³o do czy nie nia z am fe ta min¹. Sza cu je siê, ¿e 
oko³o 2% osa dzo nych ma swój pie r wszy kon takt z na rko ty ka mi w³aœ nie w wiê zie niu. Izo la cja
wiê zien na po wstrzy mu je 36% osa dzo nych, któ rzy u¿y wa li na rko ty ków przed ska za niem, od
da l sze go u¿y wa nia na rko ty ków. Jed no cze œ nie nie mal dwie trze cie osa dzo nych, któ rzy w ci¹gu
30 dni przed osa dze niem u¿y wa li na rko ty ków, siê ga³o po nie na dal w wa run kach izo la cji wiê -
zien nej. Do stê p noœæ na rko ty ków w wiê zie niach okre œlo no za po moc¹ dwóch wska Ÿ ni ków: pro -
po zy cji ku p na lub przy jê cia na rko ty ku w wiê zie niu oraz su bie kty w nej oce ny do stê p no œci na -
rko ty ków w wiê zie niu.
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sce na na rko ty ko wa na wol no œci siê zmie ni³a. I o ile je sz cze piê t na œcie lat temu
na szym g³ów nym pro ble mem by³ al ko hol, prze myt al ko ho lu, o tyle te raz to
pra kty cz nie za gi nê³o. To lo gi cz ne, ¿e coœ mu sia³o wejœæ, bo wiê zie nie to jest
ta kie mie j s ce, ¿e – nie mu szê pani t³uma czyæ – cz³owiek po trze bu je i szu ka
tych u¿y wek. Wesz³y w to mie j s ce na rko ty ki, nie ste ty. I te na rko ty ki w wiê zie -
niu s¹ bar dziej po szu ki wa nym to wa rem ni¿ na wol no œci” (przed sta wi ciel Cen -
tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).

Na rko ty ki tra fiaj¹ do wiê zieñ czê sto za po œred ni c twem ro dzi ny, naj bli ¿ -
szych osa dzo ne go. Mo ¿ na wów czas mó wiæ o indy widu a l nych do sta wach, któ -
re czê sto – ze wzglê du na brak pro fe sjo nali zmu osób prze my caj¹cych – s¹
prze chwy ty wa ne przez ochro nê wiê zienn¹. Trud niej jest zwa l czaæ bar dziej
zor gani zo wa ne fo r my prze my tu, od by waj¹ce siê za po œred ni c twem mi ste r nie
ut ka nych sie ci, dzia³aj¹cych g³ów nie poza mu ra mi zak³adów ka r nych. Zda rza
siê, ¿e ucze st nicz¹ w nich fun kcjo na riu sze s³u¿by wiê zien nej: „Bo na przyk³ad 
prze stê pczoœæ zor gani zo wa na po tra fi wys³aæ do pra cy do nas [do zak³adów kar -
nych, are sztów œle d czych, zarz¹du s³u¿by wiê zien nej] ko goœ. Zw³asz cza je œli
[jest] to m³ody cz³owiek po ma tu rze, do brze zbu do wa ny fi zy cz nie, to zo sta je
przy jê ty. Tym siê wiêc g³ów nie zor gani zo wa ne gru py za j muj¹. Pa r ty zan tki
tam ra czej nie ma. I czê sto jest to ob rót bez go tów ko wy. Bo ja pani dajê na rko -
ty ki, a pani idzie do te le fo nu – bo wiê Ÿ nio wie maj¹ do stêp do te le fo nów au to -
ma tów albo nie le ga l ne ko mór ki – i dzwo ni pani na przyk³ad do swo jej mamy
czy mê¿a, i mówi, ¿e ktoœ tam przy j dzie i trze ba daæ mu dwie œcie z³otych.
I ca³y ob rót fi nan so wy jest na zewn¹trz. To jest stra sz nie trud ne do wy kry cia”
(przed sta wi ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej). Ta mo wa niem prze -
my tu na rko ty ków do wiê zieñ za j mu je siê Cen tra l ne Biu ro Œle d cze oraz sami
fun kcjo na riu sze s³u¿by wiê zien nej. Wiê zien ni c two dys po nu je do tego celu
spe cja l nie prze szko lo ny mi psa mi oraz te ste ra mi, któ re nie gdyœ by³y wy³¹cz nie 
do dys po zy cji po li cji.

Osa dze ni z art. 62 UPN, a na wet ska za ni za han del na rko ty ka mi, nie ko nie -
cz nie s¹ oso ba mi, któ re od razu s¹ uwa ¿a ne przez fun kcjo na riu szy s³u¿by wiê -
zien nej za po ten cja l nych prze my t ni ków na rko ty ków. Pro ce de rem tym mo¿e
siê za j mo waæ w³aœci wie ka ¿ dy, bez wzglê du na to, za co tra fi³ do zak³adu
karnego.

3.5.2. Kto tra fia do wiê zie nia w zwi¹zku z na rko ty ka mi

Po sia da cze, oso by uza le ¿ nio ne, oso by oka zjo na l nie u¿y waj¹ce na rko ty -
ków – zgod nie z obo wi¹zuj¹cym pra wem, do wiê zie nia mo¿e tra fiæ ka ¿ dy.
Ska za ni za po sia da nie na rko ty ków to nie ko nie cz nie oso by od nich uza le ¿ nio -
ne. Opie raj¹c siê na wy ni kach ba dañ, mo ¿ na jed nak za³o¿yæ, ¿e kon takt z na r -
ko ty ka mi na wol no œci ra czej nie bê dzie ich osta t nim – ponad 60% wiê Ÿ niów
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u¿y waj¹cych na rko ty ków na wol no œci u¿y wa ich da lej w zak³ad zie ka r nym
lub w are sz cie œle d czym32.

Oso by ska za ne na pod sta wie art. 62 UPN sta no wi¹ nie wie l ki od se tek po pu -
la cji wiê zien nej. Wed³ug da nych z 5 cze r w ca 2009 roku, wy ko na no 568 ta kich 
wy ro ków, co sta no wi³o 0,7% osa dzo nych na ko niec maja 2009 roku. Na wy -
ko na nie orze cze nia cze ka³o 654 ska za nych. Wiê kszoœæ ska za nych z art. 62
UPN na karê po zba wie nia wol no œci to od by waj¹cy karê po raz pie r wszy. Li cz -
ba m³odo cia nych od by waj¹cych karê z art. 62 UPN jest dwu kro t nie wy ¿sza
w sto sun ku do ogó³u po pu la cji wiê zien nej z tego okre su (w po pu la cji wiê zien -
nej oso by ta kie sta no wi¹ 3,6%). Po do b na sy tu a cja wy stê pu je w wy pa d ku osób
od by waj¹cych karê po raz pie r wszy (w po pu la cji wiê zien nej sta no wi¹ 51,3%). 
Naj ni ¿ szy jest od se tek recydywistów (rysunek 22).

Cha ra kte ry styka ta jest zbie ¿ na z opi sem, jaki otrzy ma li œmy z zak³adu ka r -
ne go w War sza wie - Bia³o³êce: „Tu taj mamy ty l ko mê ¿ czyzn. Prze wa ¿aj¹ oso -
by m³ode, tj. uro dzo ne po 1973 roku. Naj sta r sza jest z 1953 [roku], najm³od sza 
– z 1987 [roku]. Oso by te s¹ ska za ne na bez wzglêd ne po zba wie nie wol no œci,
ale nie wy klu czam, ¿e s¹ wœród nich i ta kie, któ re mia³y wa run ko we zwo l nie -
nie z kary i ta kara zo sta³a od wie szo na. Tu taj jest na przyk³ad naj wy ¿sza kara
sie dem lat i szeœæ mie siê cy po zba wie nia wol no œci, s¹ te¿ czte ry lata, [jest] je -
den rok i szeœæ mie siê cy. Naj kró t sza z tych obe cnych kar to szeœæ mie siê cy. S¹
wœród tych osób rów nie¿ ta kie, któ re maj¹ ty l ko z art. 62 UPN [re spon den tka
zna laz³a dwie ta kie oso by zare je stro wa ne w sy ste mie]. Jed na z ta kich osób ma
karê oœmiu mie siê cy i jest w wie ku 25 lat. Dru gi ska za ny wy³¹cz nie z art. 62
UPN od sia du je dwa lata i szeœæ mie siê cy” (przed sta wi ciel zak³adu karnego,
Warszawa-Bia³o³êka).
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Skazani z artyku³u 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii

Ry sunek 22. Ska zani z art. 62 UPN wed³ug grup kla syf ika cyj nych

�ród³o: Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, orzeczenia wykonywane, stan 5.06.2009.

32  Ibi dem.
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Ze sta ty styk Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej za 2009 rok wy ni ka,
¿e wœród ska za nych z art. 62 UPN skie ro wa ni do sy ste mu tera peu tycz ne go sta -
no wi li mnie j szoœæ – za le d wie 7% (ry su nek 23).

Nie jest to jed nak jed noz na cz ne z tym, ¿e wœród ska za nych z art. 62 UPN
ty l ko 7% by³o rze czy wi œcie uza le ¿ nio nych od œro d ków psy choa kty w nych
i su b stan cji odu rzaj¹cych. Jak wy ni ka z roz mów, ja kie prze prowa dzi li œmy na
te re nie zak³adu ka r ne go i are sztu œle d cze go w ra mach ba da nia, uza le ¿ nie nie
wiê Ÿ niów jest pro ble mem, któ ry czê sto uja w nia siê dopiero w wiêzieniu.

O od by ciu kary w sy ste mie tera peu ty cz nym mo¿e orzec s¹d. Z dru giej jed -
nak stro ny, ze wzglê du na nie chêæ do zle ca nia eks per tyz psy chia try cz nych
w prze d mio cie uza le ¿ nie nia na eta pie po stê po wa nia s¹do we go, w wy pa d ku
wie lu oska r ¿o nych uza le ¿ nie nie nie jest bra ne pod uwa gê. Nie spo sób jed nak
nie od nieœæ siê do kwe stii uza le ¿ nie nia ska za ne go w sy tu a cji, kie dy zna j dzie
siê on ju¿ w are sz cie czy wiêzieniu.

Wiê zien ni c two z te ma tem uza le ¿ nie nia od na rko ty ków musi ra dziæ so bie
nie za le ¿ nie od in nych in sty tu cji (pro ku ra tu ry, s¹du), po nie wa¿ to ono osta te -
cz nie jest zmu szo ne zmie rzyæ siê z tym pro ble mem: „Oni maj¹ inne cele, ni¿
my mamy. To nie jest tak, ¿e po li cja, s¹d, pro ku ra tu ra, wiê zien ni c two ma ten
sam cel. To nie pra wda” (przed sta wi ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by
Wiêziennej).

3.5.3. Pro ces kwa li fi ka cji wiê zien nej

Po przy jê ciu do zak³adu ka r ne go ska za ne go umie sz cza siê w tzw. celi przej -
œcio wej, aby pod daæ go „wstê p nym ba da niom le ka r skim, za bie gom sa ni ta r -
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Ry sunek 23. Ska zani z art. 62 UPN wed³ug sys temu od byw ania kary

�ród³o: Cen tra l ny Zarz¹d S³u¿by Wiê zien nej, orze cze nia wy ko ny wa ne, stan na 5 cze r w ca 2009
roku. Opra co wa nie w³asne.
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nym i wstê p nym ba da niom oso bopo zna w czym oraz za po znaæ z pod sta wo wy -
mi akta mi pra wny mi do tycz¹cymi wy ko ny wa nia kary po zba wie nia wol no œci
i porz¹dkiem we wnê trz nym zak³adu ka r ne go” (art. 79b KKW). Po byt w celi
prze j œcio wej mo¿e trwaæ ma ksy ma l nie 14 dni – do tego cza su po win no siê do -
ko naæ kla sy fi ka cji ska za ne go. Przy kla sy fi ka cji bie rze siê pod uwa gê p³eæ,
wiek, uprzed nie od by wa nie kary po zba wie nia wol no œci, umy œl noœæ lub nie -
umy œl noœæ czy nu, czas po zo sta³ej do od by cia kary po zba wie nia wol no œci, stan 
zdro wia fi zy cz ne go i psy chi cz ne go, w tym sto pieñ uza le ¿ nie nia od œro d ków
odu rzaj¹cych lub psy cho tro po wych, sto pieñ demo ra li za cji i za gro ¿e nia
spo³ecz ne go, ro dzaj pope³nio ne go prze stê p stwa.

W rze czy wi sto œci wiê zien nej oso ba ska za na z art. 62 UPN (wy³¹cz nie lub
w powi¹za niu z in ny mi prze stê p stwa mi) mo¿e tra fiæ do celi prze j œcio wej,
w któ rej bywa, ¿e zna j du je siê za rów no „ali men ciarz”, jak i mor de r ca. Fun k -
cjo na riu sze s³u¿by wiê zien nej dbaj¹ jed nak o to, aby wiê Ÿ nio wie nie
wyrz¹dzi li so bie na wza jem krzy w dy. Oso ba ska za na za po sia da nie lub han del
na rko ty ka mi nie za j mu je w hie ra r chii wiê zien nej ¿ad ne go szcze gó l ne go mie j -
s ca (w od ró ¿ nie niu od na przyk³ad pe do fi la czy za bó j cy ma t ki). St¹d, jak
twierdz¹ fun kcjo na riu sze wiê zien ni, osa dze ni z art. 62 UPN nie po trze buj¹
spe cja l ne go po dej œcia czy do zo ru: „Jed nym z na szych g³ów nych za dañ jest
chro nie nie wiê Ÿ niów przed wspó³wiê Ÿ nia mi. To ta kie inte li gen c kie spo j rze -
nie, ¿e tra fi stu dent, wiêc krzy w da mu siê sta nie. Stu dent z regu³y jest na tyle
inte li gen t ny, ¿e so bie da radê. Oczy wi œcie my chro ni my wszy stkich, ale g³ów -
nie mu si my chro niæ, jak tra fi pe do fil. To jest dno hie ra r chii wiê zien nej i wiê Ÿ -
nio wie nie maj¹ li to œci dla nie go, spo nie wie raj¹ go, zgwa³c¹ itd. I my mu si my
ta kich chro niæ” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).

W tra kcie po by tu w celi prze j œcio wej wiê zieñ jest zwy kle ob ser wo wa ny
przez s³u¿bê wiê zienn¹, któ ra pró bu je za po znaæ siê z jego sy tu acj¹ zdro wotn¹
i ro dzinn¹ oraz hi sto ri¹ za pi san¹ w aktach. W tym cza sie s¹ rów nie¿ za wsze
prze pro wa dza ne roz mo wy z wy cho wawc¹ i psy cho lo giem wiê zien nym.
Przed sta wi cie le wiê zien ni c twa, z któ ry mi roz ma wia li œmy, twier dzi li, ¿e
w zde cy do wa nej wiê kszo œci wy pa d ków ska za ny, tra fiaj¹c do wiê zie nia, nie -
za le ¿ nie od za pi sów w aktach prze cho dzi ba da nia psy cho logi cz ne ju¿ na mie j -
s cu: „Zda rza siê, ¿e s¹ to oso by uza le ¿ nio ne, ale nie ko nie cz nie z art. 62 [usta -
wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii]. My za wsze przygl¹damy siê pod tym
k¹tem wiê Ÿ niom. Ta wie dza g³ów nie po cho dzi z na szych ba dañ, tu taj, na mie j -
s cu (psy cho log, psy chia tra), ale te¿ z akt prze sy³anych do nas z s¹du. Nie kie dy
jed nak te do ku men ty tra fiaj¹ do nas pó Ÿ no (zw³asz cza eks per ty zy), tym cza sem 
sami siê orien tu je my, ¿e oso ba jest uza le ¿ nio na, sami ro bi my ba da nia. Nie kie -
dy s¹ one «prze ter mino wa ne», bo oso bie ro bio no ba da nia w zwi¹zku ze
spraw¹ na przyk³ad w 2007 [roku], a do nas tra fia w 2008 [roku]” (przed sta wi -
ciel zak³adu karnego, Warszawa-Bia³o³êka).
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3.5.4. Te ra pia od wy ko wa w wiê zien ni c twie

W sy ste mach tera peu ty cz nych w 2008 roku od by wa³o karê oko³o 6%
wszy stkich wiê Ÿ niów. Na ko niec 2008 roku, wed³ug da nych Cen tra l ne go
Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej, by³o ich 4143 na 74 226 prze by waj¹cych w jed -
no stkach peni ten cja r nych. Ponad trzy czwa r te osa dzo nych od by waj¹cych karê 
w sy ste mie tera peu ty cz nym od by wa³o j¹ w od dzia³ach tera peu ty cz nych
– w 2008 roku do ta kich od dzia³ów tra fi³o 480 wiê Ÿ niów uza le ¿ nio nych od
na r ko ty ków. Sta no wi li oni 16% po pu la cji tych od dzia³ów (po zo sta li to prze -
stê pcy uza le ¿ nie ni od al ko ho lu, oso by z za bu rze nia mi nie psy choty czny mi,
w tym za bu rze nia mi pre fe ren cji se ksu a l nych).

Wed³ug art. 117 KKW, ska za ni, u któ rych stwier dzo no uza le ¿ nie nie od nar -
ko ty ków, po win ni byæ ob jê ci le cze niem w za kre sie tego uza le ¿ nie nia:

Ska za ne go, u któ re go stwier dzo no uza le ¿ nie nie od al ko ho lu albo œro d ków

odu rzaj¹cych lub psy cho tro po wych oraz ska za ne go za prze stê p stwo okre -
œlo ne w art. 197–203 Ko de ksu ka r ne go, pope³nio ne w zwi¹zku z za bu rze nia -
mi pre fe ren cji se ksu a l nych, obe j mu je siê, za jego zgod¹, od po wied nim le -

cze niem i re ha bi li tacj¹; w ra zie jej bra ku – o sto so wa niu le cze nia lub

reha bi li ta cji orze ka s¹d peni ten cja r ny.

W wy pa d ku stwier dze nia uza le ¿ nie nia od na rko ty ków osa dzo ny jest kie ro -
wa ny na od dzia³ tera peu ty cz ny. Aby podj¹æ le cze nie, musi uprze d nio wy ra ziæ
na to zgo dê. Osa dze ni nie za wsze chc¹ siê zgo dziæ na te ra piê. Dla cze go? S¹
przy naj mniej trzy ró ¿ ne po wo dy od mo wy: je den do ty czy ogó l ne go me cha ni z -
mu uza le ¿ nie nia, któ ry ob ja wia siê za prze cza niem w³as nej cho ro bie, dru gi po -
le ga na oba wach zwi¹za nych z tym, ¿e trze ba siê bê dzie obejœæ bez na rko ty -
ków (w od dzia³ach tera peu ty cz nych trud niej jest prze my ciæ na rko ty ki), trze ci
wy ni ka z pro stej ka l ku la cji – te ra pia mo¿e prze szko dziæ w sko rzy sta niu z wa -
run ko we go zwo l nie nia. Osta t ni ar gu ment wy da je siê naj bar dziej prze ma wiaæ
do wiê Ÿ niów, któ rzy maj¹ kró t ki wy rok, a wiedz¹, ¿e na mie j s ce w od dzia le
tera peu ty cz nym cze ka siê na wet rok. W ta kiej sy tu a cji wiê zieñ ka l ku lu je, ¿e
je œli do sta nie siê na te ra piê na sam ko niec od by wa nia kary (sze œcio mie siêcz na
te ra pia mo¿e zaj¹æ osta t nie mie si¹ce po zba wie nia wol no œci), to wcze œ nie j sze
opu sz cze nie mu rów wiê zie nia nie doj dzie do sku t ku.

Z dru giej jed nak stro ny, wa run ki, któ re – jak wy ni ka z opi nii na szych roz -
mów ców – s¹ le p sze ni¿ w in nych sy ste mach od by wa nia kary, mog¹ na pe w no
mo ty wo waæ do pod jê cia le cze nia: „Po pie r wsze, jest wiê cej prze strze ni,
znacz nie mnie j sze za gê sz cze nie. I wiê Ÿ nio wie maj¹ po czu cie, ¿e siê nimi bar -
dziej za j mu je my” (przed sta wi ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej).
Nie bez zna cze nia jest ta k ¿e nad zie ja na to, ¿e po zy ty w na opi nia wy da na w trak -
cie albo po od by ciu te ra pii mo¿e wp³yn¹æ na wa run ko we zwo l nie nie.
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Te ra pia w wiê zie niu, jej pro gram, nie od bie ga od dzia³añ tera peu ty cz nych
pro wa dzo nych na wol no œci. Jak wy ni ka z prze ka zu psy cho lo ga wiê zien ne go
z od dzia³u tera peu tycz ne go are sztu œle d cze go, s¹ to w za sa dzie ta kie same za -
jê cia jak te, któ re prze pro wa dza siê w ra mach te ra pii po zna w czej na wol no œci:
pi sa nie ese jów, spo t ka nia indy widu a l ne i w gru pie, w spo³ecz no œci tera peu ty -
cz nej z te ra pe ut¹. Nie kie dy pro wa dzi je ktoœ z Mo na ru czy in nych or ga ni za cji
wyspe cjali zo wa nych w te ra pii od wy ko wej. S¹ ta k ¿e spo t ka nia ty l ko dla sa -
mych wiê Ÿ niów. Wów czas wszy s cy osa dze ni s¹ wpu sz cza ni na salê te ra pe u -
tyczn¹ i roz ma wiaj¹ sami, bez udzia³u ko goœ z zewn¹trz.

Na od dzia³ tera peu ty cz ny tra fiaj¹ wiê Ÿ nio wie z s¹do wym orze cze niem o le -
cze niu od wy ko wym (wpis do akt KK 62) albo ci, u któ rych uza le ¿ nie nie stwier -
dzo no w wiê zie niu lub are sz cie. Oso by z wpi sem KK 62 tra fiaj¹ na od dzia³ tera -
peu ty cz ny naj szy b ciej – ich przy j mo wa nie trwa oko³o mie si¹ca. Jak wy ni ka
z wy po wie dzi pra co w ni ka od dzia³u tera peu tycz ne go, osób ta kich jest zwy kle
nie wie le w sto sun ku do ogó³u kie ro wa nych do od dzia³u tera peu tycz ne go. Na 36
osa dzo nych prze by waj¹cych w cza sie na sze go ba da nia na od dzia le tera peu ty cz -
nym w are sz cie œle d czym ty l ko czte rej ska za ni mie li tego typu orze cze nie.

W wy pa d ku osób, u któ rych uza le ¿ nie nie jest stwier dza ne w wiê zie niu lub
are sz cie, czas ocze ki wa nia wy no si na wet dwa lata, choæ obe c nie mówi siê
o ro ku. Aby móc wzi¹æ udzia³ w te ra pii, wiê zieñ musi byæ „wy ze ro wa ny”, co
oz na cza, ¿e nie przy j mu je ¿ad nych le ków czy me ta do nu. Osa dze ni, któ rzy
musz¹ roz pocz¹æ lub kon ty nu o waæ le cze nie me ta do nem roz po czê te na wol no -
œci, maj¹ do dys po zy cji pro gra my me ta do no we. Obe c nie ta kich pro gra mów
w ra mach wiê zien ni c twa jest ki l ka: „Ale, wie pani, w Pol sce w ogó le pro gra -
my me ta do no we fa ta l nie siê roz wi jaj¹. One le¿¹ po pro stu. My mamy te raz
chy ba 17, z cze go piêæ wiê zien nych. To jest kom pro mi ta cja. U nas w pro gra -
mach jest chy ba 1,4 tysi¹ca lu dzi w Pol sce. A jest Na ro do wy Pro gram Prze -
ciw dzia³ania Na rko ma nii Mi ni ste r stwa Zdro wia, któ ry mówi³, ¿e do 2010 roku
20% uza le ¿ nio nych opia to wo bê dzie na me ta do nie” (przed sta wi ciel Cen tra l -
ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej).

Osa dzo ny mo¿e od mó wiæ zgo dy na pod jê cie le cze nia. Wów czas pi sze siê
wnio sek do s¹du peni ten cjar ne go w celu wy da nia opi nii i za jê cia sta no wi ska.
Z re la cji na szych roz mów ców wy ni ka, ¿e s¹d peni ten cja r ny nie spe cja l nie na -
le ga na pod jê cie le cze nia przez oso bê, któ ra od ma wia pod da nia siê te ra pii.
Wy da je siê to za sad ne, zw³asz cza w œwie t le tego, ¿e miejsc na od dzia³ach jest
wci¹¿ za ma³o w sto sun ku do zapo trze bo wa nia: „Czte ry tysi¹ce ska za nych.
A my mamy miejsc tera peu ty cz nych oko³o 600 te raz, czy li ja k by mamy prze -
rób dwa razy. Dwa razy je ste œmy w sta nie prze ro biæ tê gru pê, i rze czy wi œcie
prze ra bia my. W tych na rko ma ñ skich prze cho dzi 1,2 tysi¹ca, na wet z do sta w -
ka mi 1,4 tysi¹ca w ska li roku” (przed sta wi ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by
Wiê zien nej).
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Oso by za j muj¹ce siê le cze niem od wy ko wym w ra mach wiê zien ni c twa s¹
zgod ne co do tego, ¿e ma ono sens ty l ko wów czas, kie dy jest kon tynu o wa ne
po wyj œciu na wol noœæ. Z re la cji na szych roz mów ców wy ni ka, ¿e z efe kty w -
no œci¹ le cze nia w sy ste mie tera peu ty cz nym w wiê zie niach jest po do b nie jak
na wol no œci. Sza cu je siê, ¿e do na³ogu nie wra ca oko³o 10% uza le ¿ nio nych.
Ponad to „pro cent re cy dy wy jest o po³owê ni ¿ szy u tych, któ rzy prze szli te ra -
piê w od dzia³ach tera peu ty cz nych. Spa da rów nie¿ po wro t noœæ do na³ogu: [...]
przy naj mniej 40% utrzy mu je abs ty nencjê przez naj bli ¿ sze dwa lata od opu sz -
cze nia zak³adu” (przed sta wi ciel Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).

Nie jest to zwy kle mo ¿ li we do osi¹gniê cia w wy pa d ku osa dzo nych, któ rzy
od by waj¹ karê zna cz nie d³u¿ej ni¿ trwa okres le cze nia i po sze œciu mie si¹cach
te ra pii z po wro tem tra fiaj¹ do zwyk³ego sy ste mu. U tych osa dzo nych mo ¿ na
siê spo dzie waæ szy b kie go po wro tu do na³ogu, bior¹c pod uwa gê wa¿n¹ fun k -
cjê, jak¹ pe³ni¹ na rko ty ki w wiê zie niu, i ich do stê p noœæ w zak³adach karnych.

Na za ko ñ cze nie opi su sy ste mu tera peu tycz ne go w pol skim wiê zien ni c twie
na le ¿a³oby wspo mnieæ o ko sztach, ja kie poci¹ga za sob¹ le cze nie wiê Ÿ niów
uza le ¿ nio nych od na rko ty ków. Mówi¹c o ko sztach zwi¹za nych z utrzy ma -
niem wiê Ÿ nia uza le¿ nio ne go od œro d ków psy choa kty w nych i sub stan cji odu -
rzaj¹cych, trze ba uw z glêd niæ za rów no ko szty zwi¹zane z utrzy ma niem wiê Ÿ -
nia w ogó le, jak i ko szty, ja kie ge ne ru je sam fakt jego uza le ¿ nie nia, czy li: leki,
do da t ko wy per so nel, ba da nia me dy cz ne (w tym psy chia try cz ne) itp. Ogó l nie

sza cu je siê, ¿e utrzy ma nie osoby uza le ¿ nio nej od na rko ty ków, je œli tra fi

do wiê zie nia i po dej mie te ra piê, ko sztu je dwa razy wiê cej ni¿ utrzy ma nie

wiê Ÿ nia nie po dej muj¹cego te ra pii: „[...] wiê zieñ w te ra pii na rko ma ñ skiej
ko sztu je dwa razy tyle co wiê zieñ no r ma l ny, czy li oko³o 5 ty siê cy [z³otych].
Z tym za strze ¿e niem, ¿e ko szty sta³e s¹ ta kie, jak u nor ma l ne go wiê Ÿ nia. Czy li
te 1,8 tysi¹ca czy 1,5 tysi¹ca [z³otych], a ca³a re szta to by³aby osz czêd noœæ.
Zwa l nia my nor ma l ne go wiê Ÿ nia i mamy osz czêd noœæ 500 z³otych, zwa l nia my
tego – 3 tysi¹ce z³otych. Tak mo ¿ na powiedzieæ” (przedstawiciel Centralnego
Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).

3.5.5. Ra cjo na l noœæ in sty tu cjo nalna

Ar ty ku³ 62 UPN jest post rze ga ny przez przed sta wi cie li wiê zien ni c twa
g³ów nie przez pry z mat do da t ko wych ko sztów eko no mi cz nych oraz czê sto
nie efe kty w nej pra cy. Usta wa w obe cnym kszta³cie spo wo do wa³a, ¿e pro blem
na rko ty ków „tra fi³ do wiê zieñ”. Wiê zien ni c two mo ¿ na okre œliæ jako osta t nie
og ni wo pro ce du ry skon cen tro wa nej na ka ra niu za po sia da nie. Je œli po dej rza -
ny, pó Ÿ niej oska r ¿o ny, a na stê p nie ska za ny prze bê dzie ca³¹ dro gê proce dural -
no - prawn¹ i sta nie siê osa dzo nym, wiê zien ni c two musi ju¿ zaj¹æ siê nim na
d³u¿ej. St¹d czê sto prze wi jaj¹ca siê w wy po wie dziach na szych roz mów ców
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opi nia o spy cha niu na nich pro ble mów wy ni kaj¹cych z obe cne go roz wi¹za nia
za wa r te go w usta wie, któ re osta te cz nie musz¹ zostaæ rozwi¹zane przez
wiêziennictwo.

Wiê zien ni c two zda je siê spra w nie wywi¹zy waæ ze swo ich obo wi¹zków
usta wo wych – otwie ra nowe od dzia³y tera peu ty cz ne, wa l czy o ko le j ne pro gra -
my me ta do no we dla wiê Ÿ niów, pod no si ja koœæ ofe r ty tera peu ty cz nej i sta ra siê 
ogra ni czaæ rosn¹cy pro ble mem na rko ty ko wy na swo im te re nie. Ar ty ku³ 62

UPN po wo du je, ¿e sy tu a cja, z jak¹ mamy do czy nie nia na wol no œci, jest

prze no szo na w re a lia wiê zien ne. Do brze, je œli oso ba uza le ¿ nio na od na rko ty -
ków, tra fiaj¹c za mury wiê zien ne za po sia da nie (bo w ko ñ cu tra fi), spo ¿y t ku je
ten czas na le cze nie. Z dru giej jed nak stro ny, wie lu z tych, któ rzy tam tra fiaj¹,
zw³asz cza z art. 62 UPN, mog³oby le czyæ siê na wol no œci, bez prze cho dze nia
ca³ej pro ce du ry s¹dowo - pra w nej. Za pe w ne roz wi¹za nie to by³oby ta ñ sze dla
bu d¿e tu pa ñ stwa i zde cy do wa nie mniej obci¹¿aj¹ce dla osoby uzale¿nionej.

Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka

3.6. Pod su mo wa nie

Pro ce du ra insty tucjo nalno- praw na zwi¹zana z re a li zacj¹ UPN wy da je siê
fun kcjo no waæ bez za strze ¿eñ. In sty tu cje zaan ga ¿o wa ne do tego za da nia przy -
swoi³y i utrwa li³y ju¿ pe wien wzór po stê po wa nia, któ ry spra w nie wpro wa -
dzaj¹ w ¿y cie. Jak jed nak za uwa ¿y³ je den z na szych roz mów ców: „To nie jest
tak, ¿e po li cja, s¹d, pro ku ra tu ra, wiê zien ni c two maj¹ ten sam cel”. Mo ¿ na siê
za tem za sta na wiaæ, czy obo wi¹zuj¹ca usta wa, œci œlej zaœ art. 62 UPN, rze czy -
wi œcie s³u¿y roz wi¹za niu kon kre t nych pro ble mów, na przyk³ad uza le ¿ nie nia
lub szko d li we go u¿y wa nia œro d ków psy choa kty w nych, ogra ni cza nia do stê pu
do œro d ków psy choa kty w nych, czy te¿ ca³a ta ma chi na insty tucjo nalno- praw -
na dzia³a jakby obok nich.

Or ga nom œci ga nia (po li cja, pro ku ra tu ra) art. 62 UPN przy spa rza do da t -
ko wej pra cy zwi¹za nej z biu ro kracj¹ oraz wy ma ga wiê cej cza su po œwiê ca ne go 
oso bom za trzy ma nym w zwi¹zku z po sia da niem sub stan cji psy choa kty w nej.
Z dru giej jed nak stro ny, sta no wi na rzê dzie pra cy ope ra cy j nej, któ re u³atwia
zdo by cie in fo r ma cji, po zwa la ta k ¿e po le p szyæ sta ty sty ki po li cy j ne. Ar ty ku³ 62 
UPN w wie lu sy tu a cjach mo¿e siê oka zaæ u¿y te cz nym „wy try chem” w co -
dzien nej pra cy po li cji, przy zwa la jed nak na in stru men tal ne tra kto wa nie osób
za trzy ma nych, któ re mog¹ byæ pó Ÿ niej na ra ¿o ne na ne ga ty w ne kon se k wen cje
w swo im œro do wi sku. Wa r to nad mie niæ, ¿e ten sam „wy trych” nie dzia³a
w sto sun ku do de ale rów, mog¹cych rze czy wi œcie do sta r czyæ po li cji wa ¿ nych
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in fo r ma cji, ude rza jed nak czê sto w oso by nie za zna jo mione z pra wem, któ re
licz¹ na ³agod nie j sze po tra kto wa nie w sy tu a cji „pó j œcia na wspó³pra cê”. Pod -
czas ba da nia na tknê li œmy siê ta k ¿e na pewn¹ kwe stiê, któ ra wy ma ga da l szej
ana li zy, a do ty czy za trzy my wa nia z art. 62 UPN osób, któ re nie mia³y przy so -
bie ¿ad nej sub stan cji psy choa kty w nej czy œro d ka odu rzaj¹cego. Taka sy tu a cja
nie po win na wy stê po waæ w œwie t le in ter pre ta cji tego za pi su usta wy, byæ mo¿e 
jed nak sta no wi ele ment pra kty ki po li cji i pro ku ra tu ry. Po li cja wy da je siê naj -
bar dziej obci¹¿ona za da nia mi, ja kie na³o¿y³ usta wo da w ca na in sty tu cje w ra -
mach re a li za cji art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Po li cja za bez -
pie cza za trzy ma ny œro dek lub sub stan cjê, na zle ce nie pro ku ra tu ry kie ru je je do 
eks per ty zy, pro wa dzi œle dz two, mo¿e ta k ¿e przes³uchi waæ oso bê za trzy man¹.
Pro ku ra tu ra w tym wy pa d ku pe³ni fun kcjê zarz¹dzaj¹co - za twier dzaj¹c¹. Ra -
cjo na l noœæ tych in sty tu cji ka¿e jej przed sta wi cie lom kon cen tro waæ siê na œci -
ga niu prze stê p stwa i zbie ra niu do wo dów w spra wie. Z tego pun ktu wi dze nia
szan se na wy ko rzy sta nie in nych œro d ków, na przyk³ad kie ro wa nia na le cze nie, 
s¹ ra czej zni ko me. Pra kty ka pro kura to r ska po ka zu je, ¿e wnio sko wa ne kary s¹
sto sun ko wo surowe, z kolei ekspertyzy w przedmiocie uzale¿nienia, bêd¹ce
podstaw¹ wnioskowania o leczenie – doœæ rzadko zlecane.

S¹do wni c two tra ktu je spra wy z art. 62 UPN jako sto sun ko wo ³atwe i szy b -
ko schodz¹ce z wo kan dy. Wœród spraw prze wa ¿a kwa li fi ka cja typu pod sta wo -
we go, co po zwa la omin¹æ niu an se zwi¹zane z roz strzy ga niem kwe stii, czy po -
sia da na iloœæ sub stan cji psy choa kty w nej jest „zna cz na” czy „nie zna cz na”. Dla
sê dziów kusz¹ce jest za twier dza nie33  otrzy my wa nych od pro ku ra tu ry wnio s -
ków oska r ¿e nia i pro po no wa nej wy so ko œci kary , tym bar dziej ¿e wie le spraw
jest prze pro wa dza nych w try bie upro sz czo nym. S¹do wni c two musi siê
wywi¹zy waæ z po wie rzo nych mu za dañ w ra mach usta wy o prze ciw dzia³aniu
na rko ma nii. Du¿a li cz ba spraw, ja kie wp³ywaj¹ do s¹du, po wo du je jed nak, ¿e
czas na ich roz pa try wa nie jest ogra ni czo ny. Po œpiech mo¿e zaœ po wo do waæ,
¿e w wy ro kach nie s¹ uw z glêd nia ne wszy stkie do stê p ne œro d ki (w tym
mówi¹ce o le cz ni c twie od wy ko wym), jakie przewidzia³ ustawodawca.

Ku ra to rzy nie s¹ zbyt mo c no obci¹¿eni spra wa mi z art. 62 UPN – 60% ku -
ra to rów za py ta nych w ra mach ba da nia o czas prze zna cza ny na pro wa dze nie
tych spraw od po wie dzia³o, ¿e jest to nie wiê cej ni¿ 10% ogó³u ich cza su pra cy.
Z uœre d nio nej stru ktu ry wszy stkich spraw z art. 62 UPN pro wa dzo nych przez
jed ne go ku ra to ra wy ni ka, ¿e œred nio 65% ogó³u pro wa dzo nych spraw sta no -
wi¹ spra wy do zo ro we. W wiê kszo œci za tem oso by ska zy wa ne za po sia da nie
na rko ty ków s¹ obe j mo wa ne form¹ kon tro li, w ra mach któ rej ku ra tor ma obo -
wi¹zek przy naj mniej raz w mie si¹cu od wie dziæ pod opie cz ne go. Oprócz dy ¿u -
rów i pro wa dze nia spraw, ku ra tor mo¿e, na wnio sek or ga nu pro wadz¹cego po -
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stê po wa nie przy goto wa w cze, prze pro wa dziæ wy wiad œro do wi sko wy do ty -
cz¹cy oso by oska r ¿o nej o po sia da nie na rko ty ków. Pra kty ka ta nie jed nak
czê sta – po³owa an kie to wa nych ku ra to rów prze pro wa dzi³a od pocz¹tku 2009
roku naj wy ¿ej trzy ta kie wy wia dy.

Wiê zien ni c two wy da je siê po wa ¿ nie obci¹¿one nie tyle spra wa mi z art. 62
UPN, ile kwe sti¹ na rko ty ków w ogó le. Do ty czy to za rów no te ra pii od wy ko -
wej, jak i han d lu œro d ka mi psy choa ktyw ny mi w wa run kach wiê zien nych. Kry -
mina li za cja po sia da nia po wo du je ze pch niê cie pro ble mu na rko tyko we go za
mury wiê zien ne. Roz wi¹za nie to ge ne ru je jed nak spo re ko szty eko no mi cz ne
(wiê cej na ten te mat w roz dzia le czwa r tym ni nie j sze go ra po r tu), a ta k ¿e do da t -
ko wo wzma c nia pro blem na rko ty ków w polskim wiêziennictwie.

Z ba da nia an kie to we go prze prowa dzo ne go wœród przed sta wi cie li in sty tu -
cji sze ro ko ro zu mia ne go wy mia ru spra wied li wo œci i or ga nów œci ga nia wy ni -
ka, ¿e art. 62 UPN w opi nii wiê kszo œci re spon den tów (fun kcjo na riu szy po li cji
i wiê zien ni c twa, pro ku ra to rów, sê dziów, ku ra to rów s¹do wych) nie jest uwa ¿a -
ny za sku te cz ne na rzê dzie ogra ni cza nia han d lu na rko ty ka mi, od stra sza nia po -
ten cja l nych u¿yt ko w ni ków czy znie chê ca nia tych, któ rzy mie li ju¿ kon takt
z nar ko ty kiem, a ta k ¿e pra cy z oso ba mi uza le¿ nio ny mi od sub stan cji psy cho-
akty w nych. Mimo to wœród przed sta wi cie li wspo mnia nych in sty tu cji pa nu je
zgo da co do tego, ¿e na le ¿y ka raæ za po sia da nie ka ¿ dej ilo œci po sia da nej sub -
stan cji psy choa kty w nej czy œro d ka odu rzaj¹cego. Mo¿e to wska zy waæ na roz -
cza ro wa nie doty ch cza so wym roz wi¹za niem, za wa r tym w art. 62 UPN, jed no -
cze œ nie jed nak uka zu je brak akce p ta cji dla alternatywy opartej na de pe na-
 lizacji posiadania.

W prze bie gu pro ce du ry insty tucjo nalno- praw nej, jaka jest uru cha mia na
w sy tu a cji za trzy ma nia oso by za po sia da nie sub stan cji psy choa kty w nej,
w pra kty ce nie ma mie j s ca na roz wa ¿a nia na tu ry psy cho logi cz nej czy spo³ecz -
nej (choæ usta wo da w ca prze wi dzia³ na rzê dzia, któ re uw z glêd niaj¹ ten wy miar
pro ble mu). W du ¿ym upro sz cze niu: jest czyn prze stê pczy – jest i kara. W tra k -
cie ca³ego pro ce su instytu cjonal no-praw ne go nie po dej mu je siê sta rañ w celu
zró¿ ni co wa nia spraw ze wzglê du na mo ty wy po sia da nia, ro dzaj, a czê sto na -
wet iloœæ po sia da ne go œro d ka, je œli nie jest ona kwa lifi ko wa na jako wy ra Ÿ nie
zna cz na (na przyk³ad dla sê dziów po sia da nie przez spra w cê po wy ¿ej 50 po rcji
ju¿ nie wzbu dza w¹tpli wo œci co do kwalifikacji prawnej).

Po wy ¿sze wnio ski mog¹ sk³oniæ do sfo r mu³owa nia tezy o bra ku re fle ksyj -
no œci insty tucjo na l nej, któ ra po wo du je, ¿e w ca³ej tej ma chi nie proce dural -
no-pra w nej gubi siê gdzieœ sens jej dzia³añ. W kon se k wen cji pie r wo t ny cel
– ogra ni cza nie po da ¿y i po py tu sub stan cji odu rzaj¹cych i œro d ków psy cho-
akty w nych – jest osi¹gany opa cz nie, ³apie siê bo wiem „p³otki” za miast „re ki -
nów” han d lu na rko ty ka mi, nie wy ko rzy stu je siê ta k ¿e mo ¿ li wo œci kie ro wa nia
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na le cze nie od wy ko we osób uza le ¿ nio nych od œro d ków psy choa kty w nych,
wre sz cie na ra ¿a siê na ostra cyzm spo³ecz ny oso by wspó³pracuj¹ce z organami
œcigania.

Z dru giej jed nak stro ny, mo ¿ na mó wiæ o ra cjo nal no œci insty tucjo na l nej,
uka zuj¹cej swo ist¹ ela sty cz noœæ, czy te¿ mo ¿ li wo œci ad ap ta cyj ne in sty tu cji
zaan ga ¿o wa nych do re a li za cji art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii.
Wszy stkie one spra w nie wywi¹zuj¹ siê ze swo ich za dañ, a na wet mog¹ cze r -
paæ wtó r ne ko rzy œci z ist niej¹cego za pi su w ra mach bar dziej ogó l nych ce lów,
któ rym pod porz¹dko wuj¹ swo je dzia³ania. Rze czy wi stoœæ, jak¹ tworz¹ te in -
sty tu cje, wy da je siê jed nak rze czy wi sto œci¹ rów no leg³¹ w sto sun ku do pro ble -
mu, któ ry pierwotnie mia³y one rozwi¹zywaæ.

Obe c ne roz wi¹za nie, czy li „ka ra nie za po sia da nie”, spo wo do wa³o, ¿e pro -
blem na rko ty ko wy ze sfe ry pry wa t nej uleg³ prze su niê ciu w kie run ku ob sza ru 
pub li cz ne go i kon tro li insty tucjo na l nej. Jak pi sze wspó³cze s ny so cjo log bry -
ty j ski An tho ny Gid dens: „Sfe ra pu b li cz na jest do men¹ pa ñ stwow¹, sfe ra
pry wa t na zaœ to ob szar, któ ry opie ra siê in ge ren cji nad zo ru pa ñ stwo we go.
Po nie wa¿ jed nak gwa ran tem pra worz¹dno œci jest pa ñ stwo, sfe ra pry wa t na
jest w pe w nym sen sie kwe sti¹ de fi ni cji pra wnej”34. Pro blem na rko ty ko wy
skie ro wa ny pod kon tro lê in sty tu cjo naln¹ sta³ siê tym sa mym „do œwia d cze -
niem odi zo lo wa nym” od re szty spo³ecze ñ stwa, któ rej nie do ty czy lub któ ra
nie chce, aby jej do ty czy³. Tak po wa ¿ ny za bieg musi mieæ swoj¹ cenê.
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34  A. Gid dens, No wo cze s noœæ i to ¿ sa moœæ. „Ja” i spo³ecze ñ stwo w epo ce pó Ÿ nej nowo cze s -
no œci, prze³. A. Szu l ¿y cka, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza wa 2006.
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Roz dzia³ 4

Ko szty i czas pra cy zwi¹zany z re a li zacj¹

ar ty ku³u 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu

na rko ma nii

Zo fia Mie lec ka- Ku bieñ

4.1. Za kres i ten den cje roz wo jo we prze stê pczo œci
z ar ty ku³u 62 usta wy oraz za sto so wa ne œro d ki
re stry kcy j ne (na pod sta wie da nych za gre go wa nych)

Aby uka zaæ ska lê ba da ne go zja wi ska na pod sta wie da nych po li cji oraz Mi -
ni ste r stwa Spra wied li wo œci, przed sta wio no za kres i ten den cje roz wo jo we
prze stê pczo œci z art. 62 usta wy z 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii
(da lej: UPN) – lub od po wie d nio z art. 48 usta wy z 1997 roku o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii – w la tach 1999–2008 oraz stru ktu rê za sto so wa nych
œrodków restrykcyjnych (w 2007 roku).

W 2008 roku od no to wa no w Pol sce 1 082 067 prze stêpstw stwier dzo nych1, 
w tym 57 382 prze stêpstw z UPN oraz 30 548 prze stêpstw z art. 62 tej usta wy
(ta be la 1). Oz na cza to, ¿e w 2008 roku prze stê p stwa z UPN sta no wi³y oko³o
5,3% ogó³u prze stêpstw stwier dzo nych w ana li zo wa nym roku, a prze stê p stwa
z art. 62 UPN – oko³o 2,8% tych prze stêpstw, przy czym prze stê p stwa z art. 62
UPN sta no wi³y ponad po³owê (53,2%) prze stêpstw stwier dzo nych z ustawy
o prze ci w dzia³aniu narkomanii.

Ta be la 1.  Prze stê p stwa stwier dzo ne i pro cent prze stêpstw z art. 62 UPN w ogó l nej
li cz bie prze stêpstw z UPN w 2008 roku

Kwalifikacja prawna Przestêpstwa stwierdzone Procent

Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii 57 382 x

art. 62 ust. 1 i 3 29 397 51,2

art. 62 ust. 2  1 151  2,0

art. 62 ogó³em 30 548 53,2

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.

1 Por. http://www.po li cja.pl/po rtal/pol/3/1/Prze ste p stwa_stwier dzo ne_po dej rza ni_wy kry -
wa l nosc_ogo lem_w_la tach_19902007.html [do stêp: 30 paŸ dzie r ni ka 2009 roku].
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Mo ¿ na ta k ¿e za uwa ¿yæ, ¿e za rów no li cz ba prze stêpstw z art. 62 (art. 48)
UPN (ry su nek 1), jak i ich pro cent w ogó l nej li cz bie prze stêpstw stwier dzo -
nych (ry su nek 2) wzra sta³ szy b ko w la tach 1999–2005, ale pocz¹wszy od 2006 
roku ten den cja ta uleg³a za ha mo wa niu.

Na si le nie zja wi ska na rko ma nii w Pol sce wy ka zu je si l ne zró¿ ni co wa nie
tery to ria l ne, co ma od zwier cied le nie ta k ¿e w li cz bie prze stêpstw z nim
zwi¹za nych. Mo ¿ na stwier dziæ, ¿e naj wiê cej prze stêpstw z art. 62 UPN od no -
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Ry sunek 1. Li cz ba prze stêpstw stwier dzo nych z art. 48 usta wy z 1997 roku lub
art. 62 usta wy z 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w la tach 1999–2008

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.
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Ry sunek 2. Pro cent prze stêpstw stwier dzo nych z art. 48 usta wy z 1997 roku
lub art. 62 usta wy z 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w ogó l nej li cz bie

prze stêpstw w latach 1999–2008

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.
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to wa no w 2008 roku w wo je wó dztwie ma zo wie c kim i wiel ko po l skim (ry su -
nek 3), z ko lei ob sza ra mi naj bar dziej za gro ¿o ny mi w tym za kre sie (w prze li -
cze niu na li cz bê mie sz ka ñ ców) s¹ województwa le¿¹ce w zachodniej czêœci
kraju (rysunek 4).
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œl¹skie

ma³opolskie

podkarpackie

lubelskie

œwiêtokrzyskie

³ódzkie

opolskie

dolnoœl¹skie

lubuskie
wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmiñsko-mazurskiepomorskie

zachodniopomorskie

Przestêpstwa stwierdzone
wartoœci bezwzglêdne

3180 do 6320 (2)

2090 do 3180 (4)

1600 do 2090 (2)

740 do 1600 (4)

420 do 740 (4)

Ry sunek 3. Li cz ba prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN
wed³ug wo je wództw w 2008 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.

œl¹skie

ma³opolskie

podkarpackie

lubelskie

œwiêtokrzyskie

³ódzkie

opolskie

dolnoœl¹skie

lubuskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmiñsko-mazurskiepomorskie

zachodniopomorskie

WskaŸnik zagro¿enia
na 100 tysiêcy mieszkañców

Ry sunek 4. Wska Ÿ nik za gro ¿e nia (prze stê p stwa stwier dzo ne z art. 62 UPN
na 100 ty siê cy mie sz ka ñ ców) w 2008 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.
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Prze stê pczoœæ z art. 62 UPN do ty czy prze de wszy stkim te re nów miast (ry -
su nek 5). Pro cent oma wia nych prze stêpstw w mia stach w ogó le tych prze -
stêpstw w 2008 roku w Pol sce by³ rów ny 88,4% i waha³ siê, w za le ¿ no œci od
wo je wó dz twa, od 70,2% do 95,2%.

Na pod sta wie da nych po li cji mo ¿ na stwier dziæ ta k ¿e, ¿e bli sko 65% prze -
stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN do ty czy³o ma ri hu a ny (ta be la 2), ponad
87% – ma ri hu a ny lub am fe ta mi ny, a niespe³na 3% – heroiny.

Ta be la 2.  Prze stê p stwa i pro cent prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN wed³ug
ro dza ju sub stan cji w 2008 roku

Substancja Liczba Procent

marihuana 19 761 64,69

amfetamina 6860 22,46

ekstazy 1056 3,46

heroina 847 2,77

substancje psychotropowe 511 1,67

polska heroina 278 0,91

kokaina 233 0,76

lsd 31 0,10

inne 971 3,18

Razem 30 548 100,00

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.
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œl¹skie

ma³opolskie

podkarpackie

lubelskie

œwiêtokrzyskie

³ódzkie

opolskie

dolnoœl¹skie

lubuskie

wielkopolskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmiñsko-mazurskie
pomorskie

zachodniopomorskie

Przestêpstwa w mieœcie
jako procent ogó³u przestêpstw

92,2 do 95,2  (2)
91,2 do 92,2  (3)
89,9 do 91,2  (3)
86,6 do 89,9  (4)
70,2 do 86,6  (4)

Ry sunek 5. Udzia³ (w pro cen tach) prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN
w mie œcie w ogó l nej li cz bie tych prze stêpstw w 2008 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.
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W ta be li 3 oraz na ry sun ku 6 przed sta wio no stru ktu rê osób do ros³ych za -
trzy ma nych w 2008 roku w zwi¹zku z prze stê p stwa mi z art. 62 usta wy o prze -
ciw dzia³aniu na rko ma nii. Mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e ponad 95% tych osób zo sta³o
zwo l nio nych przed up³ywem 48 go dzin, nie spe³na 3% zo sta³o are szto wa nych
i ich areszt trwa³ w chwi li za ko ñ cze nia po stê po wa nia, a 0,57% wszy stkich za -
trzy ma nych zo sta³o zwo l nio nych i prze ka za nych do dys po zy cji s¹du.

Ta be la 3.  Do ro œli za trzy ma ni za prze stê p stwa z art. 62 UPN w 2008 roku

Wyszczególnienie

Zatrzymany
i zwolniony

przed up³ywem 
48 godzin

Zatrzymany
i zwolniony po
przekazaniu do
dyspozycji s¹du

Zatrzymany
i aresztowany, 

lecz areszt
uchylono

Zatrzymany,
aresztowany i areszt

trwa³ w chwili
zakoñczenia

postêpowania

Liczba 12 811 77 195 386

Procent 95,11 0,57 1,45 2,87

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.

Mo ¿ na ta k ¿e spo strzec (ry su nek 7), ¿e li cz ba pra wo mo c nych ska zañ osób
do ros³ych za prze stê p stwa z art. 48 usta wy z 1997 roku lub art. 62 usta wy
z 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii wzra sta³a szy b ko do 2004 roku,
oko³o po³owy 2004 roku ten den cja ta uleg³a zmia nie i do 2007 roku na stê po -
wa³ co raz wo l nie j szy wzrost tej li cz by.

Jak ju¿ wspo mnia no, na si le nie zja wi ska na rko ma nii wy ka zu je si l ne zró¿ ni -
co wa nie tery to ria l ne, œwia d czy o tym ta k ¿e za pre zen towa na na ry sun kach
8–12 stru ktu ra li cz by ska za nych do ros³ych wed³ug wo je wództw. Mo ¿ na za -
uwa ¿yæ, ¿e naj wy ¿sze na si le nie oma wia ne go zja wi ska, mie rzo ne wska Ÿ ni -
kiem ska za nych do ros³ych wed³ug mie j s ca pope³nie nia prze stê p stwa na 100
ty siê cy mie sz ka ñ ców, cha ra kte ryzu je – za rów no w wy pa d ku mê ¿ czyzn, jak
i ko biet – wo je wó dz two do lnoœl¹skie (od po wie d nio 129,0 i 7,8 ska za nych na
100 ty siê cy mie sz ka ñ ców), naj ni ¿ sze zaœ wy stê pu je w wo je wó dztwie pod kar -
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0,57%

1,45%

2,87%

Zatrzymany  i zwolniony

przed up³ywem 48 godzin

Zatrzymany i zwolniony po

przekazaniu do dyspozycji s¹du

Zatrzymany i aresztowany,

lecz areszt uchylono

Zatrzymany, aresztowany

i areszt trwa³ w chwili

zakoñczenia postêpowania

Ry sunek 6. Do ro œli za trzy ma ni za prze stê p stwa z art. 62 UPN w 2008 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych po li cji.

e book isp.org.pl



pa c kim w wy pa d ku mê ¿ czyzn (20,5) oraz w wo je wó dztwie pod la skim w wy -
pa d ku ko biet (1,0). Po twier dza siê ta k ¿e przypuszczenie, ¿e najwy¿sze
zagro¿enie narkomani¹ wystêpuje w zachodniej czêœci kraju, wyj¹tkiem jest
tutaj województwo mazowieckie.
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Ry sunek 7. Pra wo mo c ne ska za nia osób do ros³ych za prze stê p stwa z art. 48 usta wy
z 1997 roku lub art. 62 usta wy z 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii

w la tach 2001–2007

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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Ry sunek 8. Pra wom ocnie ska zani dor oœli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug miej sca
pope³nie nia przestêpstwa (czyn g³ówny), na 100 tysiêcy mieszkañców w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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Ry sunek 9. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), mê ¿ czy Ÿ ni, wed³ug
mie j s ca pope³nie nia prze stê p stwa (czyn g³ówny), na 100 ty siê cy mie sz ka ñ ców

w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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Ry sunek 10. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), ko bie ty, wed³ug mie j s ca
pope³nie nia prze stê p stwa (czyn g³ówny), na 100 ty siê cy mie sz ka ñ ców w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

e book isp.org.pl



110 Roz dzia³ 4

warmiñsko-mazurskie

podlaskie

mazowieckie

kujawsko-pomorskie

pomorskie

zachodniopomorskie

wielkopolskie

lubuskie

dolnoœl¹skie

opolskie œl¹skie

ma³opolskie

podkarpackie

lubelskie

œwiêtokrzyskie

³ódzkie

Skazani z art. 62 UPN

2 070  do 3 190  (4)
1 210  do 2 070  (2)
1 030 do 1 210  (1)

770  do 1 030  (4)
430  do 770  (5)

Ry sunek 11. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug mie j s ca
pope³nie nia prze stê p stwa (czyn g³ówny), w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

³ódzkie

œwiêtokrzyskie

lubelskie

podkarpackie

ma³opolskie

œl¹skieopolskie

dolnoœl¹skie

lubuskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

pomorskie

kujawsko-pomorskie

mazowieckie

podlaskie

warmiñsko-mazurskie

Skazani z art. 62 UPN, ogó³em,
na 100 tysiêcy mieszkañców

59,6 do 66   (2)
41,2 do 59,6  (4)
31,5 do 41,2  (3)
28,5 do 31,5  (2)
10,6 do 28,5  (5)

Ry sunek 12. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug mie j s ca
pope³nie nia prze stê p stwa (czyn g³ówny), na 100 ty siê cy mie sz ka ñ ców w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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Na ry sun kach 13–16 za pre zen towa no stru ktu rê ska za nych do ros³ych
wed³ug p³ci oraz wed³ug wie ku i p³ci. Oka zu je siê, ¿e 93% ogó l nej li cz by ska -
za nych do ros³ych sta no wi¹ mê ¿ czy Ÿ ni (ry su nek 13), w tym naj wiê cej jest osób 
m³odych, w wie ku 17–24 lata (ry su nek 14–15). Wœród ko biet naj wiê cej ska za -
nych by³o w wie ku 22–24 lata (ry su nek 16). Mo ¿ na przy pu sz czaæ, ¿e stru ktu ra 
ska za nych wed³ug ba da nych cech od zwie rcie d la stru ktu rê pope³nia nych prze -
stêpstw z art. 62 UPN wed³ug tych cech.
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art. 62 UPN

93,2%

6,8%

mê¿czyŸni

kobiety

Ry sunek 13. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN) wed³ug p³ci w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

art. 62 UPN, ogó³em

y* = 662,09e-0,6483x

R2 = 0,9561

0

50

100

150

200

250

300

350

400

17–21 22–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69

Wiek

Li
cz

b
a 

sk
az

an
yc

h

Ry sunek 14. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug wie ku
w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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W ta be li 4 oraz na ry sun ku 17 przed sta wio no stru ktu rê kar za sto so wa nych
wo bec osób ska za nych – na le ¿y tu taj jed nak zwró ciæ uwa gê na to, ¿e jed na
oso ba mo¿e byæ uka ra na wiê cej ni¿ jedn¹ kar¹. Œre d nio na jed ne go ska za ne go
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art. 62 UPN, mê¿czyŸni

Ry sunek 15. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), mê ¿ czy Ÿ ni,
wed³ug wie ku w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

art. 62 UPN, kobiety
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Ry sunrk 16. Pra wo mo c nie ska za ni do ro œli (art. 62 UPN), ko bie ty, wed³ug wie ku
w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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przy pa da³o oko³o 1,4 kary. Oka zu je siê, ¿e naj czê œciej sto so wan¹ kar¹ by³o
po zba wie nie wol no œci. W 7,5% wy pa d ków odst¹pio no od wy mie rze nia kary
lub wa run ko wo j¹ umo rzo no.

Ta be la 4.  Pra wo mo c nie os¹dze ni do ro œli wed³ug ro dza jów prze stêpstw i œro d ków
za bez pie czaj¹cych z art. 62 UPN (czyn g³ówny) w 2007 roku

Wyszczególnienie
Ustawa

o przeciwdzia³aniu
narkomanii

Artyku³ 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu

narkomanii

Ogó³em os¹dzeni 21 858 15 271

Ogó³em skazani 20 639 14 206

Grzywna samoistna 2991 2699

Ograniczenie wolnoœci 2185 1982

Pozbawienie wolnoœci 15 375 9429

Œrodki karne samoistne 88 69

Warunkowe umorzenie 1147 1027

Odst¹pienie od wymierzenia kary 72 46

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

W ta be li 5 za pre zen towa no stru ktu rê kar dla ska za nych z art. 62 UPN
w 2007 roku (czyn g³ówny) na karê po zba wie nia wol no œci. Oka zu je siê, ¿e
wœród 9456 po zba wio nych wol no œci w 2007 roku 7,6% od by wa³o tê karê bez
za wie sze nia, a wœród od by waj¹cych karê z za wie sze niem 45,0% otrzy ma³o
do zór ku ra to ra.
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Struktura œrodków zabezpieczaj¹cych, czyn g³ówny   

17,7%

13,0%

61,8%

0,5% 6,7%

0,3% grzywna samoistna

ograniczenie wolnoœci

pozbawienie wolnoœci

œrodki karne samoistne

warunkowe umorzenie

odst¹pienie od wymierzenia
kary

Uwaga: Na jednego os¹dzonego mo¿e przypadaæ wiêcej ni¿ 1 œrodek.

Ry s. 17. Pra wo mo c nie os¹dze ni do ro œli (art. 62 UPN) wed³ug ro dza jów œro d ków
za bez pie czaj¹cych (czyn g³ówny) w 2007 roku

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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Ta be la 5.  Po zba wie ni wol no œci z art. 62 UPN (czyn g³ówny) w 2007 roku

Pozbawienie wolnoœci

Ustawa o przeciwdzia³aniu
narkomanii

Ogó³em
Bez

zawieszenia
Z zawieszeniem

razem z dozorem bez dozoru

art. 62 ust. 1 8225 496 7729 3767 3962
art. 62 ust. 2  563 155  408  201  207
art. 62 ust. 3  668  63  605  286  319
Razem 9456 714 8742 4254 4488
Procent  100    7,6     92,4     48,7     51,3

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

 W ta be lach 6–8 przed sta wio no stru ktu rê ska za nych po zba wio nych wol no -
œci (bez za wie sze nia) wed³ug cza su po zba wie nia wol no œci oraz wed³ug wy so -
ko œci na³o¿o nej grzy w ny.

In fo r ma cje te bêd¹ pod staw¹ osza co wa nia nie któ rych ko sztów wiê zien ni c -
twa i ko sztów ogó³em spo wo do wa nych prze stê pczo œci¹ z art. 62 usta wy
o prze ci w dzia³aniu na rko ma nii.

Ta be la 6.  Po zba wie ni wol no œci (bez za wie sze nia) z art. 62 UPN (czyn g³ówny)
w 2007 roku

Liczba
dni osób

30,3 21
60,7 31
91,0 90

136,5 133
182,0 115
273,0 115
364,0 91
546,0 75
728,0 28
910,0 8

1092,0 4
1456,0 3
2366,0 0
3276,0 0

Razem 714
Liczba osobodni 191 661,2
Œrednio na 1 osobê 268,4

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci (Cen tra l ne go
Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
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Ta be la 7.  Grzy w na sa mo ist na (art. 62 UPN) w 2007 roku

Grzywna (z³) Liczba osób

do 100 10

101–200 42

201–300 88

301–500 688

501–800 923

801–1000 459

1001–1500 256

1501–2000 124

2001–5000 60

5000–(10 000) 4

Razem 2654

Grzywna ogó³em 2 094 050

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.

Ta be la 8.  Grzy w na obok po zba wie nia wol no œci (art. 62 UPN) w 2007 roku

Grzywna (z³) Liczba osób

do 100 79

101–200 427

201–300 611

301–500 1330

501–800 983

801–1000 514

1001–1500 137

1501–2000 108

2001–5000 66

5000–(10 000) 17

Razem 4272

Grzywna ogó³em 2 573 050

�ród³o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci.
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4.2. Osza co wa nie nie któ rych ko sztów i cza su pra cy
pra co w ni ków wy mia ru spra wied li wo œci zwi¹za nych
z ar ty ku³em 62 usta wy (na pod sta wie da nych
an kie to wych i zagregowanych)

Ce lem ba da nia by³a oce na wy so ko œci nie któ rych wy da t ków bu d¿e tu pa ñ -
stwa na po czet po li cji, pro ku ra tu ry, s¹do wni c twa i ku ra to rów s¹do wych,
po no szo nych na sku tek prze stê pczo œci z art. 62 UPN, oraz ilo œci cza su pra cy
pra co w ni ków tych in sty tu cji prze zna czo ne go na spra wy zwi¹zane z oma wia -
ny mi prze stê p stwa mi.

W ba da niu wy ko rzy sta no dane za gre go wa ne, omó wio ne wcze œ niej, i dane
pochodz¹ce z prze prowa dzo ne go ba da nia an kie to we go. Opis wy lo so wa nej pró -
by i spo so bu wy ko na nia ba da nia za wa r to w roz dzia le dru gim ni nie j sze go ra po r tu.

4.2.1. Dane sta ty sty cz ne

Dane sta ty sty cz ne w ba da niu an kie to wym otrzy ma no, prze pro wa dzaj¹c
z o so ba mi pra cuj¹cymi w in sty tu cjach wy lo so wa nych do pró by wy wia dy na
pod sta wie czte rech przy go to wa nych i prze te sto wa nych wcze œ niej kwe stio na -
riu szy (dla po li cjan tów, dla pro ku ra to rów, dla sê dziów i dla ku ra to rów). W od -
po wie dziach na py ta nia an kiet zda rza³y siê – w wiê kszo œci py tañ nie zbyt li cz -
ne – bra ki od po wie dzi, spo wo do wa ne najczêœciej niedysponowaniem przez
respondenta wiedz¹ na dany temat.

Trze ba rów nie¿ pod kre œliæ du¿e zró¿ ni co wa nie od po wie dzi re spon den tów
na nie któ re py ta nia o cha ra kte rze ilo œcio wym. Zda rza³o siê ta k ¿e, ¿e od po wie -
dzi na ta kie py ta nia by³y po da wa ne nie pre cyzy j nie („oko³o...”, „do...”, „od...
do...”) oraz w ró ¿ nych jed no stkach (mi nu ty, go dzi ny, mie si¹ce), co zmu sza³o
do do ko ny wa nia sto so w nych prze li czeñ, a w nie któ rych wy pa d kach wy ma -
ga³o po mi niê cia od po wie dzi. Sku t kiem wy stê po wa nia nie pre cyzy j nych od po -
wie dzi jest ta k ¿e pe w na do wol noœæ ich in ter pre ta cji, co mo¿e powodowaæ
ró¿nice w otrzymanych na ich podstawie wynikach liczbowych.

Jak wspo mnia no, ba da nie an kie to we prze pro wa dzo no na prze³omie li pca
i sie r p nia 2009 roku, ale wyko rzy sty wa ne w sza cun kach dane za gre go wa ne
po chodz¹ z 2008 roku, a w nie któ rych wy pa d kach z 2007 roku. Roz bie ¿ noœæ ta 
wp³ywa na zmnie j sze nie dok³ad no œci sza cun ku, na le ¿y jed nak za zna czyæ,
¿e je œli w przysz³oœci stan¹ siê do stê p ne sto so w ne dane za gre go wa ne dla
2009 ro ku, bê dzie mo ¿ na w pro sty spo sób ua ktu a l niæ przed sta wio ne ni ¿ej wy -
ni ki. Na po trze by pre zen to wa nych sza cun ków nie zbêd ne w ob li cze niach wie l -
ko œci po da ne dla 2007 roku osza co wa no dla 2008 roku, pos³uguj¹c siê in de k -
sem prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN (Ip) w 2008 roku, ob li czo nym
w sto sun ku do li cz by tych prze stêpstw w 2007 roku:
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I p � �

30548

31260
0 9772,                                          (1)

No mi na l ny czas pra cy w 2008 roku osza co wa no, bior¹c pod uwa gê czter -
dzie stogo dzin ny ty dzieñ pra cy, od li czaj¹c 26 dni ur lo pu, so bo ty, nie dzie le
oraz œwiê ta pa ñ stwo we i re li gi j ne – jako 2056 go dzin. Upra sz czaj¹c, za³o¿o no, 
¿e taki no mi na l ny czas pra cy by³ w³aœci wy dla wszy stkich rozpatrywanych
grup zawodowych.

Pod sta wo we Ÿród³a za gre go wa nych da nych sta ty sty cz nych:
� Mi ni ste r stwo Spra wied li wo œci – Wy dzia³ Sta ty sty ki,
� Ko men da G³ówna Po li cji (http://www.po li cja.pl/po rtal.php?se r wis=pol),
� Cen tra l ny Zarz¹d S³u¿by Wiê zien nej (http://www.sw.gov.pl/in dex.php/

sta ty sty ki/46),
� Ro cz nik sta ty sty cz ny GUS 2008.

4.2.2. Osza co wa nie wy bra nych ko sztów i cza su pra cy
zwi¹za nych z art. 62 UPN – policja

Jak wspo mnia no, na po trze by osza co wa nia za rów no wy so ko œci nie któ rych 
ko sztów, jak i cza su pra cy po li cji zwi¹za nych z art. 62 UPN, wy ko rzy sta no
dane po chodz¹ce z prze prowa dzo ne go ba da nia an kie to we go oraz dane
zagregowane.

Klu czo we w tej czê œci ba da nia py ta nia an kie ty dla po li cjan tów brzmia³y:
P8. „Pro szê osza co waæ jaki, wed³ug Pana (Pani) oce ny, pro cent cza su pra -

cy prze zna czy³ Pan (prze zna czy³a Pani) na spra wy z art. 62 usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii w ogó l nym cza sie pra cy w 2009 roku?”.

P10. „Pro szê osza co waæ, w ilu ta kich spra wach bra³ Pan (bra³a Pani) udzia³
od pocz¹tku 2009 roku?”.

Do da t ko we py ta nia do ty czy³y mi ni ma l nej i ma ksy ma l nej ilo œci cza su prze -
zna cza ne go na spra wy z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu narkomanii:
P9X1.   „Pro szê osza co waæ œred ni czas (w go dzi nach) prze zna czo ny na

jedn¹ spra wê z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 
roku – mi ni ma l nie”.

P9X2.   „Pro szê osza co waæ œred ni czas (w go dzi nach) prze zna czo ny na
jedn¹ spra wê z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 
roku – ma ksy ma l nie”.

Wa ¿ ne by³y ta k ¿e py ta nia do tycz¹ce zle ca nia eks per tyz:
P3X1A. „Czy zle ca³ Pan (zle ca³a Pani) w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 usta -

wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 roku eks per ty zy do -
tycz¹ce po³¹czeñ tele fo ni cz nych (udo stê p nie nie bil lin gów przez
ope ra to rów sie ci ko mór ko wej)?”.
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P3X1B. „Pro szê osza co waæ, w ilu pro cen tach wszy stkich spraw z art. 62 usta -
wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii zle ca Pan (Pani) eks per ty zy do -
tycz¹ce po³¹czeñ tele fo ni cz nych (udo stê p nie nie bil lin gów przez
ope ra to rów sie ci ko mór ko wej)?”.

P3X1C. „Jaka jest dok³adna lub orien ta cy j na cena jed no stko wa eks per ty zy
do tycz¹cej po³¹czeñ tele fo ni cz nych (udo stê p nie nie bil lin gów przez
ope ra to rów sie ci ko mór ko wej)?”.

P3X2A. „Czy zle ca³ Pan (zle ca³a Pani) w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 usta -
wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 roku eks per ty zy fizy ko -
che micz ne?”.

P3X2B. „Pro szê osza co waæ, w ilu pro cen tach wszy stkich spraw z art. 62 usta -
wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii zle ca Pan (Pani) eks per ty zy fizy -
ko che micz ne?”.

P3X2C. „Jaka jest dok³adna lub orien ta cy j na cena jed no stko wa eks per ty zy
fizy koche mi cz nej?”.

P3X3A. „Czy zle ca³ Pan (zle ca³a Pani) w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62
usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 roku inne eks per ty -
zy? Ja kie?”.

P3X3B. „Pro szê osza co waæ, w ilu pro cen tach wszy stkich spraw z art. 62 usta wy
o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii zle ca Pan (Pani) inne eks per ty zy?”.

P3X3C. „Jaka jest dok³adna lub orien ta cy j na cena jed no stko wa eks per ty zy
in nej?”.

Na pod sta wie od po wie dzi na py ta nie P8 osza co wa no prze ciê t ny pro cent
cza su prze zna cza ne go przez po li cjan tów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62
UPN na te spra wy. Z ko lei py ta nie P10 by³o pod staw¹ osza co wa nia prze ciê t -
nej li cz by spraw z art. 62 UPN, któ re pro wa dzi li w ci¹gu roku po li cjan ci za j -
muj¹cy siê ta ki mi spra wa mi.

Wy ni ki osza co wañ, uzu pe³nio ne o oce ny prze ciê t ne go mi ni mal ne go i ma k -
sy mal ne go cza su prze zna cza ne go na spra wy z art. 62 UPN, przed sta wio no
w ta be li 9.

Jak siê oka zu je, prze ciê t nie po li cjan ci, któ rzy za j mo wa li siê spra wa mi
z art. 62 UPN, prze zna cza li na nie œred nio oko³o 41,3% swo je go cza su pra cy.
Wa r to zwró ciæ uwa gê na zna cz ne zró¿ ni co wa nie od po wie dzi – od 0,5% do
100% (mi ni mum – ma ksi mum).

W ta be li 9 i w na stê p nych ta be lach z tego za kre su da nych po da no ta k ¿e oce -
ny b³êdów œred nich sza cun ku esty mo wa nych pa ra me trów oraz wa r to œci me dia -
ny, któ re na le ¿y in ter pre to waæ – na przyk³ad dla py ta nia P8 – na stê puj¹co:
po³owa an kie to wa nych po li cjan tów prze zna cza³a na spra wy z art. 62 UPN mniej 
ni¿ 30% swo je go cza su pra cy, a po³owa – 30% lub wiê cej. W osta t nim wie r szu ta -
be li 9 i w in nych tego typu ta be lach po da no li cz bê od po wie dzi na py ta nie an kie -
ty, na pod sta wie któ re go osza co wa no okre œlo ny pa ra metr (li cz ba ob se r wa cji).
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Ta be la 9.  Pro cent cza su pra cy (P8), czas mi ni ma l ny (P9X1) i ma ksy ma l ny (P9X2)
oraz li cz ba spraw z art. 62 UPN (P10) – policja

Wyszczególnienie P8 P9X1 P9X2 P10

Œrednia 41,3 22,1 166,6 20,9

B³¹d œredni szacunku 3,0 4,1 43,4 1,9

Mediana 30  6  40  15  

Minimum 0,5 0,5 1,5 1  

Maksimum 100  240  3872  105  

Liczba obserwacji 111  111  110  112  

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

 Rozk³ad od po wie dzi na py ta nie P8 oka za³ siê (ry su nek 18) rozk³adem
o asy me trii pra wo stron nej, co oz na cza, ¿e prze wa ¿aj¹ ni skie pro cen ty cza su
pra cy prze zna cza ne go przez po li cjan tów na spra wy z art. 62 usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii.

Si l niejsz¹ asy me tri¹ pra wo stronn¹ ce chu je siê rozk³ad li cz by spraw
z art. 62 UPN, któ re pro wa dzi li po li cjan ci w okre sie od sty cz nia do li pca
2009 ro ku (ry su nek 19), a ta k ¿e rozk³ady cza su mi ni ma l nie i ma ksy ma l nie
prze zna cza ne go przez po li cjan tów na spra wy z art. 62 UPN (ry sun ki 20–21)
– w wy pa d ku obu tych osta t nich zmien nych zwra ca uwa gê fakt, ¿e je dy nie nie -
li cz ne od po wie dzi odbiegaj¹ od ich wiêkszoœci skupionej w jednym
przedziale.

W an kie tach py ta no o zda rze nia, ja kie zasz³y w 2009 roku, mo ¿ na wiêc
przyj¹æ w przy bli ¿e niu, ¿e ba da ny okres obe j mo wa³ sie dem mie siê cy (od stycz -
nia do li pca).

Aby do ko naæ sza cun ku ko sztów i cza su pra cy dla ca³ego roku, osza co wa no
prze ciêtn¹ li cz bê spraw z art. 62 UPN, ja kie pro wa dzi li po li cjan ci w ci¹gu roku:

( / ) , ,12 7 20 9 35 8� �                                               (2)

Jako li cz bê spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych w kra ju w 2008 roku
przy jê to li cz bê prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN w 2008 roku, czy li
30 548 (dane po li cji). Po nie wa¿ je den po li cjant za j muj¹cy siê spra wa mi
z art. 62 UPN roz pa try wa³ œred nio 35,8 spra wy ro cz nie, mo ¿ na oce niæ, ¿e
w 2008 roku oko³o 853 po li cjan tów by³o zaan ga ¿o wa nych w sprawy z tego
artyku³u.

Ob li czo ny no mi na l ny czas pra cy w 2008 roku (2056 go dzin) prze mno ¿o no 
przez osza co wan¹ li cz bê po li cjan tów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62
UPN, a na stê p nie przez prze ciê t ny udzia³ cza su pra cy prze zna cza ne go przez
nich na te spra wy, czy li 0,413. Otrzy ma no w ten spo sób osza co wa nie cza su
pra cy, któ ry w 2008 roku po li cjan ci prze zna czy li na spra wy z art. 62 UPN:
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853 · 2056 · 0,413 � 724 306,2  go dzi ny                        (3)

co sta no wi oko³o 90 538,3 oœmio go dzin ne go dnia ro bo cze go.

Bior¹c pod uwa gê prze ciê t ne mie siê cz ne upo sa ¿e nie po li cjan ta, któ re
w 2008 roku wy no si³o 2547,0 z³ (ta be la prze ciê t nych upo sa ¿eñ po li cjan tów na 
wy bra nych sta no wi skach s³u¿ bo wych – http://www.po li cja.pl/po rtal.php?se r -
wis=pol&dzial=38&id=888), mo ¿ na oce niæ, ¿e koszt pra cy po li cjan tów za j -
muj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN wynosi³ w 2008 roku:

853 2547 12 0 413 10 767 3610� � � �, ,   z³                        (4)

Na le ¿y za zna czyæ, ¿e jako pod staw¹ sza cun ków pos³u¿o no siê tu taj p³ac¹
po li cjan ta – na in nych sta no wi skach s³u¿ bo wych w po li cji p³ace s¹ wy ¿sze
(z wyj¹tkiem kursantów).

Osza co wa nia ko sztów eks per tyz zle ca nych przez po li cjê w zwi¹zku
z art. 62 UPN do ko na no, bior¹c pod uwa gê od po wie dzi na py ta nia: P3X1A,
P3X1B, P3X1C, P3X2A, P3X2B, P3X2C, P3X3A, P3X3B, P3X3C (ta be -
la 10) oraz za pre zen to wan¹ wy ¿ej oce nê li cz by po li cjan tów, któ rzy za j mo wa li
siê spra wa mi z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

Ta be la 10.  Pro cent po li cjan tów zle caj¹cych eks per ty zy, pro cent spraw, w któ rych
zle ca no eks per ty zy, i ich prze ciê t ny koszt

Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Procent
zlecaj¹cych

Procent
spraw

Œredni koszt
(z³)

Po³¹czeñ telefonicznych 55,3 36,4 301,5

Fizykochemiczne 75,6 74,6 594,4

Inne 22,0 36,3 281,0

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Na pod sta wie in fo r ma cji za wa r tych w ta be li 10 mo ¿ na oce niæ li cz bê eks -
per tyz zle co nych przez po li cjan tów, pra wdopo dobie ñ stwo zle ce nia eks per ty -
zy da ne go ro dza ju i ich koszt (ta be la 11). Li cz bê zle co nych eks per tyz osza co -
wa no, mno¿¹c osza co wan¹ li cz bê po li cjan tów, któ rzy za j mo wa li siê spra wa mi 
z art. 62 UPN (853), przez udzia³ po li cjan tów zle caj¹cych eks per ty zy da ne go
ro dza ju oraz przez œred ni¹ li cz bê spraw, w któ rych zle ca li oni eks per ty zy da -
ne go rodzaju.
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Ry sunek 18. Rozk³ad pro cen tu cza su pra cy prze zna cza ne go przez po li cjan tów
na spra wy z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Rysunek 19. Rozk³ad li cz by spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych
przez po li cjan tów

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Na przyk³ad w wy pa d ku eks per tyz fizy koche mi cz nych osza co wa na li cz ba
eks per tyz bê dzie wynosiæ:

853 0 756 35 8 0 746 17222� � � �, , ,                               (5)
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Ry sunek 20. Rozk³ad cza su mi ni ma l nie prze zna cza ne go przez po li cjan tów
na spra wy z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.

Zmienna:  P9X2, policja
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Rysunek 21. Rozk³ad cza su ma ksy ma l nie prze zna cza ne go przez po li cjan tów
na spra wy z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Pra wdopo dobie ñ stwo zle ce nia eks per ty zy da ne go ro dza ju osza co wa no,
mno¿¹c udzia³ po li cjan tów zle caj¹cych eks per ty zy przez udzia³ spraw, w któ -
rych zle ca li oni dany ro dzaj eks per ty zy, co na przyk³ad w wy pa d ku eks per tyz
fizykochemicznych wyniesie:

0 756 0 746 0 5640, , ,� �                                           (6)

Po nie wa¿ w jed nej spra wie mo¿e byæ zle co nych wiê cej eks per tyz ni¿ jed -
na, pra wdo po do bieñstw tych nie mo ¿ na zsu mo waæ bez po œred nio (zda rze nia
niewykluczaj¹ce siê).

Mno¿¹c osza co wan¹ li cz bê eks per tyz przez prze ciê t ny koszt eks per ty zy
da ne go ro dza ju, otrzy mu je my koszt eks per tyz zle co nych przez po li cjan tów
w 2008 roku.

Ta be la 11.  Eks per ty zy zle co ne przez po li cjan tów, pra wdopo dobie ñ stwo ich zle ce nia
oraz ich koszt

Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Liczba
ekspertyz

Prawdopodobieñstwo
zlecenia ekspertyzy

Koszt
(z³)

Po³¹czeñ telefonicznych 6147 0,2013 1 853 320,5

Fizykochemiczne 17 222 0,5640 10 236 756,8

Inne 2439 0,0799 685 359,0

Razem 25 808 ×   12 775 436,3

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Wy mie nio ne w ta be lach 10–11 „inne” eks per ty zy obe j mo wa³y miê dzy
innymi:
� ba da nie krwi i mo czu osób za trzy ma nych,
� ba da nie œla dów,
� ba da nia da kty lo sko pij ne i bio lo gi cz ne (DNA),
� eks per ty zy do tycz¹ce slan gu na rko tyko we go,
� eks per ty zy psy chia try cz ne,
� eks per ty zy to ksy kolo gicz ne.

Pod su mo wuj¹c tê czêœæ roz wa ¿añ, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e koszt pra cy po li -
cjan tów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62 UPN wy niós³ w 2008 roku oko³o
10,8 mi lio na z³, koszt zle co nych przez nich eks per tyz – oko³o 12,8 mi lio na z³
(³¹cz nie oko³o 23,6 mi lio na z³), i prze zna czy li oni w 2009 roku na te spra wy
oko³o 90,5 tysi¹ca oœmiogodzinnych dni roboczych.

Od po wie dzi na py ta nia za mie sz czo ne w an kie cie po zwa laj¹ oce niæ, któ re
czyn no œci po li cjan tów zwi¹zane z art. 62 UPN oka za³y siê naj bar dziej cza -
soch³onne. S³u¿y do tego celu cykl py tañ o to, ile cza su za j muj¹ prze ciê t nie po -
szcze gó l ne czynnoœci, a wiêc pytania:
� P11X1 (wype³nie nie pro to ko³u za trzy ma nia oso by w try bie 48 go dzin),
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� P11X2 (wype³nie nie pro to ko³u prze szu ka nia ta kiej oso by), 
� P11X3 (sporz¹dze nie no ta t ki z oko li cz no œci za trzy ma nia), 
� P11X4 (wype³nie nie pro to ko³u za trzy ma nia rze czy), 
� P11X5 (u¿y cie te ste ra na na rko ty ki), 
� P11X6 (u¿y cie psa), 
� P11X7 (wa ¿e nie œro d ka odu rzaj¹cego), 
� P11X8 (prze szu ka nie mie sz ka nia oso by za trzy ma nej). 

Wy ni ki za pre zen towa no w ta be li 12. Ich ilu stracj¹ jest ry su nek 22.

Ta be la 12.  Czas nie któ rych czyn no œci (w mi nu tach) wy ko ny wa nych przez
po li cjan tów w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN

Wyszcze-
gólnienie

P11X1 P11X2 P11X3 P11X4 P11X5 P11X6 P11X7 P11X8

Œrednia    19,6    17,5   25,0   17,6   19,0   73,7   17,3   87,3

B³¹d œredni
szacunku

    1,8     1,3    3,6    1,3    1,7    8,7    1,8    5,7

Mediana 15 15   16,25 15 15  47,5 10 60

Minimum  2  3  5  2  1  5  1 10

Maksimum 150 80 400 90 120 480 120 390 

Liczba
obserwacji

116 116 116 116 110 80 106 109 

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.
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Rysunek 22. Pro cent cza su zu ¿y wa ne go na wy ko na nie przez po li cjan tów
nie któ rych czyn no œci w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN w od nie sie niu do sumy

cza su wy ko ny wa nia tych czynnoœci

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.
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Naj bar dziej cza soch³on ny mi czyn no œcia mi po li cjan tów (spo œród bra nych
pod uwa gê) oka za³y siê prze szu ka nie mie sz ka nia oso by za trzy ma nej oraz u¿y -
cie psa. Naj mniej cza soch³onne by³o wa ¿e nie œro d ka odu rzaj¹cego i wype³nie -
nie pro to ko³u prze szu ka nia oso by za trzy ma nej w try bie 48 go dzin.

4.2.3. Osza co wa nie wy bra nych ko sztów i cza su pra cy
zwi¹za nych z art. 62 UPN – pro ku ra tu ra

Me to da oce ny szu ka nych wie l ko œci by³a ana lo gi cz na do opi sa nej w po -
prze dnim pa ra gra fie. Pun ktem wyj œcia by³y w tym wy pa d ku od po wie dzi na
py ta nia ankiety dla prokuratorów:
P9.  „Pro szê osza co waæ, jaki, wed³ug Pana (Pani) oce ny, pro cent cza su pra cy 

prze zna czy³ Pan (prze zna czy³a Pani) na spra wy z art. 62 usta wy o prze -
ciw dzia³aniu na rko ma nii w ogó l nym cza sie pra cy w 2009 roku?”.

P11. „Pro szê osza co waæ, ile ta kich spraw pro wa dzi³ Pan (pro wa dzi³a Pani)
od pocz¹tku 2009 roku?”.

oraz py ta nia uzu pe³niaj¹ce:
P10.X1. „Ile œred nio naj mniej cza su mo¿e zaj¹æ Panu (Pani) spra wa z art. 62

usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 roku?”.
P10.X2. „Ile œred nio naj wiê cej cza su mo¿e zaj¹æ Panu (Pani) spra wa z art. 62

usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w 2009 roku?”.
Wy ni ki przed sta wio no w ta be li 13.

Ta be la 13.  Pro cent cza su pra cy (P9), czas mi ni ma l ny (P10X1) i ma ksy ma l ny
(P10X2), w go dzi nach, oraz li cz ba spraw z art. 62 UPN (P11) – prokuratura

Wyszczególnienie P9 P10X1 P10X2 P11
P11,

bez 200

Œrednia   19,0   26,1 166,8   13,2   11,5

B³¹d œredni
szacunku

   1,7    7,9  58,4    2,1    1,2

Mediana 10      1,375 8 8 8

Minimum 1     0,166     0,166 1 1

Maksimum 85 528  3872   200 80 

Liczba
obserwacji

110  108  105  108 107  

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

W tym wy pa d ku prze ciêtn¹ li cz bê spraw przy pa daj¹cych na pro ku ra to ra
(P11) sza co wa no dwu kro t nie, za dru gim ra zem po mi jaj¹c jedn¹ ob se r wa cjê
od staj¹c¹, czy li 200 spraw z art. 62 UPN (w ci¹gu sie d miu mie siê cy), co
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dawa³oby œred nio oko³o 1,3 spra wy z art. 62 UPN dzien nie. Uz na no, ¿e ob se r -
wa cja ta jest wynikiem b³êdnego zapisu.

Przed sta wio ne w ta be li 14 oce ny cza su mi ni ma l nie i ma ksy ma l nie prze -
zna cza ne go na spra wy z art. 62 UPN s¹ opa r te na od po wie dziach do tycz¹cych
spraw prze ciê t nych. Nie zo sta³y tu taj uwz glê d nio ne od po wie dzi bar dzo wy so -
kie – dla cza su mi ni mal ne go w sie d miu wy pa d kach oce nia no ten czas jako od
jed ne go do trzech mie siê cy, dla cza su ma ksy mal ne go w dziesiêciu wypadkach 
jako od dwóch miesiêcy do dwóch lat.

Ry sun ki 23–24 przed sta wiaj¹ rozk³ady zmien nych P9 oraz P11 (bez ob se r -
wa cji od staj¹cej). Naj czê œciej pro ku ra to rzy prze zna cza li na spra wy z art. 62
UPN nie wiê cej ni¿ 10% cza su pra cy i pro wa dzi li naj czê œciej nie wiê cej ni¿
piêæ ta kich spraw w okre sie od stycznia do lipca 2009 roku.

W celu osza co wa nia ko sztów i cza su pra cy zwi¹za nych z art. 62 UPN dla
ca³ego roku osza co wa no prze ciêtn¹ li cz bê spraw z art. 62 UPN, ja kie pro wa -
dzi li pro ku ra to rzy w ci¹gu roku:

( / ) , ,12 7 115 19 7� �                                       (7)

Jako li cz bê spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych w Pol sce w 2008 roku
przy jê to li cz bê prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN w 2008 roku, czy li
30 548 (dane po li cji). Je den pro ku ra tor za j muj¹cy siê spra wa mi z art. 62 UPN
roz pa try wa³ œred nio 19,7 spra wy ro cz nie, mo ¿ na wiêc oce niæ, ¿e oko³o
30 548/19,7 = 1551 pro ku ra to rów by³o zaan ga ¿o wa nych w sprawy z tego
artyku³u.

Ob li czo ny no mi na l ny czas pra cy w 2008 roku (2056 go dzin) prze mno ¿o no 
przez osza co wan¹ li cz bê pro ku ra to rów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62
UPN, a na stê p nie przez prze ciê t ny udzia³ cza su pra cy prze zna cza ne go przez
nich na spra wy z art. 62 UPN, czy li 0,1904. Osza co wa ny czas pra cy, któ ry
pro ku ra to rzy prze zna czy li w 2008 roku na sprawy z art. 62 UPN, wynosi:

1551 2056 01904 607158 2� � �, ,   go dzi ny                       (8)

co sta no wi oko³o 75 894,8 oœmio go dzin nych dni ro bo czych.
Jako pod sta wê oce ny ko sztu pra cy pro ku ra to rów zwi¹za nych z art. 62 UPN 

wziê to prze ciê t ne mie siê cz ne wy na gro dze nie pro ku ra to ra re jo no we go, któ re
w 2008 roku wy no si³o 4828,28 z³2. Na tej pod sta wie mo ¿ na oce niæ, ¿e koszt
pra cy pro ku ra to rów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62 UPN wy no si³ w 2008
roku:

1551 4828 28 12 01904 17 110 095 6� � � �, , ,  z³                     (9)
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Jako pod staw¹ sza cun ków pos³u¿o no siê tu taj mie siê cz nym wy na gro dze -
niem pro ku ra to ra re jo no we go – za ro b ki pro ku ra to rów okrê go wych i ape la cy j -
nych s¹ wy ¿sze. Kwo ta 4828,28 z³ obe j mu je wy na gro dze nie za sad ni cze pro -
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Rysunek 23. Rozk³ad pro cen tu cza su pra cy prze zna cza ne go przez pro ku ra to rów
na spra wy z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.

Zmienna:  P11, prokuratura
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Rysunek 24. Rozk³ad li cz by spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych przez pro ku ra to rów

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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ku ra to ra re jo no we go, tak wiêc otrzy ma ny wy nik (9) na le ¿y uz naæ za oce nê
do lnej gra ni cy ko sztu pracy prokuratorów zwi¹zanych z art. 62 UPN w 2008
roku.

Po do b nie jak w wy pa d ku po li cji, an kie to wa nym pro ku ra to rom za da wa no
py ta nia do tycz¹ce eks per tyz – py ta no, czy dana oso ba zle ca³a eks per ty zê okre -
œlo ne go ro dza ju, w ilu pro cen tach spraw j¹ zle ca³a i jaki by³ prze ciê t ny koszt
ta kiej eks per ty zy. Py ta nia by³y sfo r mu³owane w analogiczny sposób jak dla
policji.

Py ta nia P3X1A, P3X1B, P3X1C do ty czy³y ko le j no: 
� fa ktu zle ca nia eks per ty zy psy chia try cz nej (A), 
� pro cen tu spraw, w któ rych zle co no tak¹ eks per ty zê (B), 
� jej prze ciê t ne go ko sztu (C). 

Ana lo gi cz ny cykl py tañ (P3X2A, P3X2B, P3X2C) do ty czy³ eks per ty zy
psy cho logi cz nej, py ta nia P3X3A, P3X3B, P3X3C do ty czy³y eks per ty zy
zwi¹za nej z po³¹cze nia mi tele foni cz ny mi, py ta nia P3X4A, P3X4B, P3X4C
– eks per tyz fizy koche mi cz nych, a py ta nia P3X5A, P3X5B, P3X5C – eks per -
tyz in ne go ro dza ju, wœród których najczêœciej wymieniano:
� eks per ty zy da kty lo sko pij ne,
� eks per ty zy osmo lo gi cz ne i ge ne ty cz ne,
� eks per ty zy s¹dowo -le ka r skie, re kon stru kcyj ne, ksiê go we, pis moz na w cze,
� ba da nie w³osów i krwi.

W ta be li 14 za pre zen towa no wy ni ki tej czê œci ba da nia.

Ta be la 14.  Pro cent pro ku ra to rów zle caj¹cych eks per ty zy, pro cent spraw, w któ rych
zle ca no eks per ty zy, i ich przeciêtny koszt

Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Procent
stosuj¹cych

Procent
spraw

Œredni koszt
(z³)

Psychiatryczne 80,2 39,3 288,8

Psychologiczne 24,3 21,4 197,3

Po³¹czeñ telefonicznych 70,7 40,8 202,2

Fizykochemiczne 88,8 77,4 692,3

Inne 16,0 29,0 795,6

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Na pod sta wie da nych za wa r tych w ta be li 14 i wcze œ nie j szych sza cun ków
mo ¿ na oce niæ li cz bê eks per tyz zle co nych przez pro ku ra to rów, pra wdopo -
dobie ñ stwo zle ce nia eks per ty zy da ne go ro dza ju i ich koszt (ta be la 15). Po do b -
nie jak po prze dnio, li cz bê zle co nych eks per tyz osza co wa no, mno¿¹c osza co -
wan¹ li cz bê pro ku ra to rów, któ rzy za j mo wa li siê spra wa mi z art. 62 UPN
(1551), przez udzia³ pro ku ra to rów zle caj¹cych eks per ty zy da ne go ro dza ju
oraz przez œred ni¹ li cz bê spraw, w któ rych zle ca li oni eks per ty zy da ne go ro -
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dza ju. Na przyk³ad w wy pa d ku eks per tyz psy chia try cz nych li cz ba osza co wa -
na eks per tyz wy no si:

1551 0 802 19 7 0 393 9630� � � �, , ,                             (10)

Pra wdopo dobie ñ stwo zle ce nia eks per ty zy da ne go ro dza ju osza co wa no,
mno¿¹c udzia³ pro ku ra to rów zle caj¹cych eks per ty zy przez udzia³ spraw,
w któ rych zle ca li oni dany ro dzaj eks per ty zy, co w wy pa d ku eks per tyz psy -
chia try cz nych wynosi:

0 802 0 393 0 3152, , ,� �                                    (11)

Mno¿¹c osza co wan¹ li cz bê eks per tyz przez prze ciê t ny koszt eks per ty zy
da ne go ro dza ju, otrzy mu je my koszt eks per tyz zle co nych przez pro ku ra to rów
w 2008 roku. Wy ni ki zaprezentowano w tabeli 15.

Ta be la 15.  Eks per ty zy zle co ne przez pro ku ra to rów, pra wdopo dobie ñ stwo ich
zle ce nia i ich koszt

Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Liczba
ekspertyz

Prawdopodobieñstwo
zlecenia ekspertyzy

Koszt (z³)

Psychiatryczne 9636 0,3155 2 782 502,5

Psychologiczne 1588 0,0520   313 274,5

Po³¹czeñ telefonicznych 8806 0,2883 1 780 174,8

Fizykochemiczne 21 004 0,6876 14 542 110,3 

Inne 1417 0,0464 1 127 615,7

Razem 42 451 x 20 545 677,9 

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych roz wa ¿añ mo ¿ na stwier dziæ, ¿e koszt pra cy
pro ku ra to rów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62 UPN wy niós³ w 2008 roku
co naj mniej oko³o 17,1 mi lio na z³, koszt zle co nych przez nich eks per tyz
– oko³o 20,5 mi lio na z³ (³¹cz nie oko³o 37,6 mi lio na z³), i prze zna czy li oni
w 2008 roku na te spra wy oko³o 75,9 tysi¹ca oœmio go dzin nych dni ro bo czych.

Na pod sta wie da nych an kie to wych oce nio no ta k ¿e prze ciê t ny czas po œwiê -
ca ny przez pro ku ra to rów na ró ¿ ne czyn no œci przy do bro wo l nym pod da niu siê
ka rze na pod sta wie art. 335 Ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go (da lej: KPK) oraz
w zwyk³ej pro ce du rze. Pod staw¹ sza cun ku by³y tu taj py ta nia an kie ty prze dsta -
wio ne w ta be li 16.

Wœród „in nych” czyn no œci wy mie nia no:
� kon fron ta cje,
� powo³ywa nie bieg³ych i kon ta kty z bieg³ymi,
� przes³ucha nia œwia d ków,
� prze szu ka nia,
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� sporz¹dza nie pism pro ce so wych,
� usta le nie kary ze sprawc¹ prze stê p stwa,
� uz god nie nia z prze³o¿o nym.

Ta be la 16.  Wy bra ne czyn no œci pro ku ra to rów

Czynnoœci
Dobrowolne

poddanie siê karze
Zwyk³a procedura

Zapoznanie siê z aktami i ocena materia³u
dowodowego

P7X1 P8X1

Kontakty z policj¹ P7X2 P8X2

Kontakty z s¹dem P7X3 P8X3

Przes³uchanie/rozmowa z podejrzanym P7X4 P8X4

Przygotowanie aktu oskar¿enia P7X5 P8X5

Udzia³ w posiedzeniu w s¹dzie P7X6 P8X6

Inne P7X7 P8X7

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.

Oce ny œred nie go cza su wy ko ny wa nia wy bra nych czyn no œci zwi¹za nych
z art. 62 UPN przez pro ku ra to rów – z wy³¹cze niem od po wie dzi, w któ rych po -
da ny czas wy ko ny wa nia da nej czyn no œci by³ zna cz nie wy ¿szy od wiê kszo œci
(po wy ¿ej piê ciu go dzin) – przed sta wio no w ta be lach 17–18, z ko lei w ta be lach 
19–20 za pre zen towa no oce ny wa r to œci prze ciê t nej3 tego czasu dla czynnoœci
zajmuj¹cych wiêcej ni¿ piêæ godzin.

Ta be la 17.  Czas (w mi nu tach) nie któ rych czyn no œci wy ko ny wa nych przez
pro ku ra to rów w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN przy do bro wo l nym pod da niu siê
ka rze na pod sta wie art. 335 KPK (do 300 minut)

Wyszczególnienie P7X1 P7X2 P7X3 P7X4 P7X5 P7X6 P7X7

Œrednia 66 47,8 40,9 62,2 77,7 29,4 41,7

B³¹d œredni
szacunku

  7,0  6,8  8,0  6,3  7,5  3,5  7,1

Mediana 45 30   21,25 45 60 20  20  

Minimum  5 5 5 5 10 5 5 

Maksimum 300 300   300   300  300  270   150   

Liczba obserwacji 92 88  52  83 92 85  33  

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.
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Ta be la 18.  Czas (w mi nu tach) nie któ rych czyn no œci wy ko ny wa nych przez
pro ku ra to rów w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN w zwyk³ej pro ce du rze (do 300
minut)

Wyszczególnienie P8X1 P8X2 P8X3 P8X4 P8X5 P8X6 P8X7

Œrednia 69,3 47,2 41,4 64,7 78,5 62,8 64,3

B³¹d œredni szacunku 7,5 6,3 7,1 6,1 7,4 7,8 14,6

Mediana 52,5 30 30 55 60 35 53,8

Minimum 5 5 5 5 10 5 5

Maksimum 300 300 270 300 300 300 300

Liczba obserwacji 90 81 53 80 85 80 22

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Ta be la 19.  Czas (w mi nu tach) nie któ rych czyn no œci wy ko ny wa nych przez
pro ku ra to rów w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN przy do bro wo l nym pod da niu siê
ka rze na pod sta wie art. 335 KPK (powy¿ej 300 minut)

Wyszcze-
gólnienie

P7X1 P7X2 P7X3 P7X4 P7X5 P7X6 P7X7

Œrednia 2065,8 4460 960 3060 5950 1140 1570

Minimum 480 360 960 360 480 360 390

Maksimum 10 000 10 560 960 10 080 51 840 1920 3360

Liczba
obserwacji

12 6 1 4 12 2 3

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Ta be la 20.  Czas (w mi nu tach) nie któ rych czyn no œci wy ko ny wa nych przez
pro ku ra to rów w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN w zwyk³ej pro ce du rze (powy¿ej
300 minut)

Wyszcze-
gólnienie

P8X1 P8X2 P8X3 P8X4 P8X5 P8X6 P8X7

Œrednia 1588,2 5131,4 773,3 1740,5 5148,7 1125,7 5150

Minimum 360 480 360 360 360 330 1000

Maksimum 3360 10 560 1000 10 080 51 840 3680 9600

Liczba
obserwacji

11 7 3 10 15 7 4

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Mo ¿ na spo strzec, ¿e w zde cy do wa nej wiê kszo œci spraw wy mie nio ne czyn -
no œci za j mo wa³y œred nio od oko³o pó³ do pó³to rej go dzi ny, a je dy nie nie li cz ne
spra wy za j mo wa³y wiê cej czasu ni¿ piêæ godzin.
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4.2.4. Osza co wa nie wy bra nych ko sztów i cza su pra cy
zwi¹za nych z art. 62 UPN – s¹dy

W tej czê œci ba da nia pos³u¿o no siê tak¹ sam¹ me tod¹, jak po prze dnio, je -
dy nie jako li cz bê roz pa try wa nych przez sê dziów spraw z art. 62 UPN przy jê to
li cz bê os¹dzo nych z tego ar ty ku³u w 2008 roku, osza co wan¹ w nastêpuj¹cy
sposób: 
� W 2007 roku li cz ba os¹dzo nych z UPN wy nios³a 21 858 osób, a li cz ba

os¹dzo nych z art. 62 UPN – 15 271 osób (ta be la 4).
� W 2008 roku li cz ba os¹dzo nych z UPN wy nios³a 20 660 osób (dane Mi ni -

ste r stwa Spra wied li wo œci).
� Zak³adaj¹c, ¿e udzia³ os¹dzo nych z art. 62 UPN wœród os¹dzo nych z UPN

w 2008 roku po zo sta nie taki, jaki by³ w 2007 roku, li cz bê os¹dzo nych
z art. 62 UPN w 2008 roku osza co wa no jako:

I s � �

15271

21858
0 6986,                                      (12)

0 6989 20660 14433, � �   oso by                             (13)

Pod staw¹ osza co wa nia ko sztu i cza su pra cy prze zna czo ne go przez sê -
dziów na spra wy z art. 62 UPN by³y py ta nia P37 i P39 an kie ty dla sêdziów:
P37. „Pro szê osza co waæ, jaki, wed³ug Pana (Pani) oce ny, pro cent cza su pra cy

prze zna czy³ Pan (prze zna czy³a Pani) na spra wy z art. 62 usta wy o prze -
ciw dzia³aniu na rko ma nii w ogó l nym cza sie pra cy w 2009 roku?”.

P39. „Pro szê osza co waæ, ile ta kich spraw po pro wa dzi³ Pan (po pro wa dzi³a
Pani) od pocz¹tku 2009 roku?”.

Na ry sun kach 25–26 przed sta wio no rozk³ad pro cen tu cza su prze zna cza ne -
go przez sê dziów na spra wy z art. 62 UPN i rozk³ad li cz by tych spraw w okre -
sie od sty cz nia do li pca 2009 roku. Naj czê œciej sê dzio wie prze zna cza li na
spra wy z art. 62 UPN nie wiê cej ni¿ 5% cza su pra cy i pro wa dzi li naj czê œciej
nie wiê cej ni¿ 20 ta kich spraw w okre sie od stycznia do lipca 2009 roku.

W ta be li 21 przed sta wio no wy ni ki osza co wa nia prze ciê t ne go pro cen tu
cza su prze zna cza ne go przez sê dziów na spra wy z art. 62 UPN i œred niej li cz by
tych spraw w okre sie od sty cz nia do li pca 2009 roku. Œred ni czas mi ni ma l ny
prze zna cza ny przez sê dziów w tym cza sie na oma wia ne spra wy wy no si³ 1,3
godziny, a maksymalny – 38,5 godziny.

W celu oce ny ko sztów i cza su pra cy zwi¹za nych ze spra wa mi z art. 62
UPN dla ca³ego roku osza co wa no prze ciêtn¹ li cz bê spraw z art. 62 UPN, ja kie
pro wa dzi li sê dzio wie w ci¹gu roku:

 ( / ) , ,12 7 13 4 23 0� �                                        (14)

Jako li cz bê spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych przez sê dziów w 2008
roku przy jê to osza co wan¹ wy ¿ej li cz bê os¹dzo nych z art. 62 UPN w 2008
roku, czy li 14 433 oso by. Po nie wa¿ je den sê dzia za j muj¹cy siê spra wa mi
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z art. 62 UPN roz pa try wa³ œred nio 23 spra wy ro cz nie, mo ¿ na oce niæ, ¿e oko³o
14 433/23 = 628 sê dziów by³o zaan ga ¿o wa nych w 2008 roku w spra wy z te go
ar ty ku³u.

Ta be la 21.  Pro cent cza su pra cy (P37) oraz li cz ba spraw z art. 62 UPN (P39) – s¹dy

Wyszczególnienie P37 P392

Œrednia 11,1 13,4

B³¹d œredni szacunku 0,9 1,9

Mediana 10 10

Minimum 1 1

Maksimum 45 170

Liczba obserwacji 102 100

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Ob li czo ny no mi na l ny czas pra cy w 2008 roku (2056 go dzin) prze mno ¿o no 
przez oce nê li cz by sê dziów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62 UPN, a na stê p -
nie przez prze ciê t ny udzia³ cza su pra cy prze zna cza ne go przez nich na spra wy
z art. 62 UPN, czy li 0,111. Osza co wa ny czas pra cy, któ ry prze zna czy li sê dzio -
wie na sprawy z art. 62 UPN w 2008 roku, wynosi:

628 2056 0111 143 319 6� � �, ,  go dzi ny                           (15)
co sta no wi oko³o 17 915,0 oœmio go dzin nych dni ro bo czych.

Jako pod sta wê oce ny ko sztu pra cy sê dziów zwi¹za nych z art. 62 UPN
wziê to prze ciê t ne mie siê cz ne wy na gro dze nie za sad ni cze sê dzie go re jo no we -
go (sta w ka pod sta wo wa), któ re w 2008 roku wy no si³o 4928,29 z³4.  

Na tej pod sta wie mo ¿ na oce niæ, ¿e koszt pra cy sê dziów za j muj¹cych siê
spra wa mi z art. 62 UPN wy no si³ w 2008 roku:

628 4928 29 12 0111 4 122 494 9� � � �, , ,   z³                         (16)
Jako pod sta wa sza cun ków pos³u¿y³o tu mie siê cz ne wy na gro dze nie sê dzie -

go re jo no we go – za ro b ki sê dziów okrê go wych i ape la cy j nych s¹ wy ¿sze.
Kwo ta 4928,29 z³ obe j mu je wy na gro dze nie za sad ni cze sê dzie go re jo no we go,
tak wiêc otrzy ma ny wy nik (16), po do b nie, jak w wy pa d ku po li cjan tów i pro -
ku ra to rów, na le ¿y uz naæ za doln¹ gra ni cê kosztu pracy sêdziów zwi¹zanych
z art. 62 UPN w 2008 roku.

W ta be li 22 przed sta wio no wy ni ki sza cun ków do tycz¹cych eks per tyz
zle ca nych przez sê dziów, a w ta be li 23 – oce ny li cz by eks per tyz, pra wdopo -
dobie ñ stwo ich zle ce nia oraz ich koszt, osza co wa ny w ana lo gi cz ny spo sób
jak w wy pa d ku po li cji i pro ku ra tu ry. Pod staw¹ osza co wa nia by³y py ta nia
P3X1A, P3X1B, P3X1C, któ re do ty czy³y ko le j no: 
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� fa ktu zle ca nia eks per ty zy psy chia try cz nej (A), 
� pro cen tu spraw, w któ rych zle co no tak¹ eks per ty zê (B), 
� jej prze ciê t ne go ko sztu (C). 

Ana lo gi cz ny cykl py tañ (P3X2A, P3X2B, P3X2C) do ty czy³ eks per ty zy
psy cho logi cz nej, py ta nia P3X3A, P3X3B, P3X3C do ty czy³y eks per ty zy
zwi¹za nej z po³¹cze nia mi tele foni cz ny mi, py ta nia P3X4A, P3X4B, P3X4C
– eks per tyz fizy koche mi cz nych, a py ta nia P3X5A, P3X5B, P3X5C – in nych
eks per tyz, w tym wy pa d ku by³a to jedna ekspertyza daktyloskopijna.

Ta be la 22.  Pro cent sê dziów zle caj¹cych eks per ty zy, pro cent spraw, w któ rych
zle ca no eks per ty zy, i ich prze ciê t ny koszt

Rodzaje wykonywanych
ekspertyz

Procent
zlecaj¹cych

Procent
spraw

Œredni koszt
(z³)

Psychiatryczne 33,6 26,3 285,0

Psychologiczne 21,5 22,6 172,4

Po³¹czeñ telefonicznych 15,0 30,0 139,4

Fizykochemiczne 17,8 41,7 695,9

Inne  0,9  0,9 100,0

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.
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Ry sunek 25. Rozk³ad pro cen tu cza su pra cy prze zna cza ne go przez sê dziów na
spra wy z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Ta be la 23.  Eks per ty zy zle co ne przez sê dziów, pra wdopo dobie ñ stwo ich zle ce nia i ich 
koszt

Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Liczba
ekspertyz

Prawdopodobieñstwo
zlecenia ekspertyzy

Koszt
(z³)

Psychiatryczne 1276 0,0884 363 660,0

Psychologiczne 702 0,0486 121 024,8

Po³¹czeñ telefonicznych 650 0,0450  90 610,0

Fizykochemiczne 1072 0,0742 746 004,8

Inne 1 0,0001     100,0

Razem 3701 x 1 321 399,6 

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych roz wa ¿añ mo ¿ na stwier dziæ, ¿e koszt
pra cy sê dziów za j muj¹cych siê spra wa mi z art. 62 UPN wy niós³ w 2008 roku
co naj mniej oko³o 4,1 mi lio na z³, koszt zle co nych przez nich eks per tyz
– oko³o 1,3 mi lio na z³ (³¹cz nie oko³o 5,4 mi lio na z³), i prze zna czy li oni
w 2008 roku na te spra wy oko³o 17,9 tysi¹ca oœmio go dzin nych dni ro bo czych.

Oce nio no ta k ¿e prze ciê t ny czas po œwiê ca ny przez sê dziów na ró ¿ ne
czynnoœci: 
� py ta nie P23A do ty czy³o cza su prze zna czo ne go na za po zna nie siê z akta mi

spra wy, oce nê fo r maln¹ i me ry to ryczn¹ aktu oska r ¿e nia, 
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Rysunek 26. Rozk³ad li cz by spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych przez sê dziów

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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� py ta nie P23B do ty czy³o czyn no œci na roz pra wie, 
� py ta nie P23C do ty czy³o in nych czyn no œci. 

Ze wzglê du na zna cz ne roz bie ¿ no œci w od po wie dziach do tycz¹ce prze ciê t -
ne go cza su po trze b ne go na wy ko na nie wy ró ¿ nio nych czyn no œci po dzie lo no
zbio ry ob se r wa cji na dwie czê œci: zbio ry, w któ rych czas czyn no œci nie prze -
kra cza³ 1 tysi¹ca mi nut, i zbio ry, w któ rych czas wy ko ny wa nia czyn no œci by³
wy ¿szy ni¿ 1 tysi¹c minut. Wyniki prezentuj¹ tabele 24–25.

Ta be la 24.  Czas (w mi nu tach) nie któ rych czyn no œci wy ko ny wa nych przez sê dziów
w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN (do 1 tysi¹ca minut)

Wyszczególnienie P23A, do 1000 P23B, do 1000 P23C, do 1000

Œrednia 138,6 187,8 161,7

B³¹d œredni szacunku 16,5 24,3 36,5

Mediana 90 75 60

Minimum 10 8 5

Maksimum 900 900 900

Liczba obserwacji 95 87 35

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Ta be la 25.  Czas (w mi nu tach) nie któ rych czyn no œci5 wy ko ny wa nych przez sê dziów
w zwi¹zku ze spra wa mi z art. 62 UPN (po wy ¿ej 1 tysi¹ca minut)

Wyszczególnienie P23A, 1000+ P23B, 1000+ P23C, 1000+

Œrednia 1530,0 2902,5 1770,0

Minimum 1080 1080 1200

Maksimum 2400 4800 2400

Liczba obserwacji 4 8 4

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Mo ¿ na za uwa ¿yæ, ¿e zde cy do wa na wiê kszoœæ spraw roz pa try wa nych
przez sê dziów w zwi¹zku z art. 62 UPN poch³ania – w roz bi ciu na ró ¿ ne czyn -
no œci – oko³o dwóch, trzech go dzin, je dy nie w wy pa d ku nie li cz nych spraw
z art. 62 UPN wy ró ¿ nio ne czyn no œci poch³aniaj¹ znacznie wiêcej czasu.
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4.2.5. Osza co wa nie wy bra nych ko sztów i cza su pra cy
zwi¹za nych z art. 62 UPN – ku ra to rzy

Spo sób sza co wa nia ko sztów i cza su pra cy zwi¹za nych z art. 62 UPN jest
po do b ny do za sto sowa ne go uprze d nio. Jako li cz bê osób do zo ro wa nych przez
ku ra to rów w zwi¹zku z art. 62 UPN w 2008 roku przy jê to wie l koœæ osza co -
wan¹ na pod sta wie zna jo mo œci li cz by osób po zba wio nych wol no œci z do zo -
rem w 2007 roku, czy li 4254 oso by (ta be la 5), oraz in de ksu prze stêpstw
stwier dzo nych w 2008 roku, ob li czo ne go w od nie sie niu do li cz by tych prze -
stêpstw w 2007 roku (Ip = 0,9772 – por. (4)):

4254 0 9772 4157� �,  osób                                 (17)
Naj wa¿ nie j sze dla oce ny szu ka nych ko sztów i cza su pra cy by³y py ta nia

P2C i P10 an kie ty dla kuratorów:
P2C. „Pro szê po wie dzieæ, ile spraw do zo ro wych (spra wy typu „D”) pro wa -

dzo nych wo bec osób ska za nych na pod sta wie art. 62 usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii pro wa dzi³ Pan (pro wa dzi³a Pani) oso bi œcie?”.

P10.  „Pro szê osza co waæ, jaki, wed³ug Pana (Pani) oce ny, pro cent ogó l ne go
cza su pra cy prze zna czy³ Pan (prze zna czy³a Pani) na pra cê z oso ba mi
ska za ny mi na pod sta wie art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii
w 2009 roku?”.

W ta be li 26 przed sta wio no osza co wa nia dla od po wie dzi na wy ¿ej wy mie -
nio ne py ta nia oraz oce ny œred niej li cz by spraw pro wa dzo nych przez ku ra to -
rów spo³ecz nych (P2D), a na ry sun kach 27–28 – rozk³ady pro cen tu cza su
prze zna cza ne go przez ku ra to rów na do zór nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62
UPN oraz rozk³ad liczby osób dozorowanych osobiœcie.

Ta be la 26.  Pro cent cza su prze zna cza ne go przez ku ra to rów na do zór nad oso ba mi
ska za ny mi z art. 62 UPN (P10) oraz li cz ba osób do zo ro wa nych oso bi œcie (P2C)
i przez ku ra to rów spo³ecznych (P2D)

Wyszczególnienie P2C P10 P2D

Œrednia 4,2 13,2 17,1

B³¹d œredni szacunku 0,3 1 6,6

Mediana 4 10 5

Minimum 1 1 1

Maksimum 17 65 600

Liczba obserwacji 91 107 96

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.
Uwa ga: Dla py ta nia P10 po mi niê to jedn¹ ob se r wa cjê od staj¹c¹ = 106 osób.
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W wy pa d ku ku ra to rów osza co wa nia ko sztu i cza su pra cy do ko na no
dwukrotnie:
a. przy j muj¹c za³o¿e nie, ¿e wszy stkie oso by s¹ do zo ro wa ne przez ku ra to rów
za wo do wych,
b. zak³adaj¹c, ¿e czêœæ tych osób do zo ruj¹ ku ra to rzy za wo do wi, a czêœæ spo³ecz ni.

Ad. a. Aby osza co waæ ko szty i czas pra cy ku ra to rów prze zna czo ny na do -
zór nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62 UPN dla ca³ego roku, osza co wa no prze -
ciêtn¹ li cz bê osób, nad któ ry mi spra wo wa no dozór w ci¹gu roku:

( / ) , ,12 7 4 2 7 2� �                                       (18)
Po nie wa¿ w 2008 roku do zór ku ra to ra otrzy ma³o 4157 osób (17), a na jed -

ne go ku ra to ra spra wuj¹cego do zór nad ta ki mi oso ba mi przy pa da³o œred nio
7,2 o so by (18), mo ¿ na oce niæ, ¿e oko³o 4157/7,2 = 577 ku ra to rów spra wo wa³o 
do zór nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62 UPN w 2008 roku.

Ob li czo ny no mi na l ny czas pra cy w 2008 roku (2056 go dzin) prze mno ¿o no 
przez osza co wan¹ li cz bê 577 ku ra to rów, a na stê p nie przez prze ciê t ny udzia³
cza su pra cy prze zna cza ne go przez nich na spra wy z art. 62 UPN, czy li 0,132
(ta be la 26). Osza co wa ny czas pra cy, któ ry ku ra to rzy prze zna czy li w 2008
roku na do zór nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62 UPN w 2008 roku, wy no si:

577 2056 0132 156593 2� � �, ,   go dzi ny                      (19)

co sta no wi oko³o 19 594,1 (oko³o 19,6 tysi¹ca) oœmio go dzin nych dni ro bo -
czych. Jako pod sta wê oce ny ko sztu pra cy ku ra to rów do zo ruj¹cych oso by ska -
za ne z art. 62 UPN wziê to prze ciê t ne mie siê cz ne wy na gro dze nie ku ra to ra za -
wo do we go, czy li 3185,52 z³6. Na tej pod sta wie mo ¿ na oce niæ, ¿e koszt pra cy
ku ra to rów za wo do wych spra wuj¹cych do zór nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62
UPN wy niós³ w 2008 roku:

577 3185 52 12 0132 2911463 3� � � �, , ,   z³                   (20)
a wiêc oko³o 2,9 mi lio na z³.

Jako pod sta wa sza cun ków pos³u¿y³o tu taj mie siê cz ne wy na gro dze nie ku ra to ra 
za wo do we go – za ro b ki sta r szych ku ra to rów i ku ra to rów spe cja li stów s¹ wy ¿sze.

Ad. b. Z da nych Ro cz ni ka sta ty sty czne go GUS 2008 (s. 187) wy ni ka, ¿e
w 2006 roku 11,5% ku ra to rów dla do ros³ych sta no wi li ku ra to rzy za wo do wi,
a 88,5% – ku ra to rzy spo³ecz ni. Zak³adaj¹c, ¿e taka re la cja za cho wu je wa ¿ noœæ 
w wy pa d ku osób do zo ro wa nych ska za nych z art. 62 UPN w 2008 roku, mo ¿ na
osza co waæ, ¿e spo œród 4157 osób:

4157 0115 478� �,  osób by³o do zo ro wa nych przez ku ra to rów za wo do wych,
a
4157 0 885 3679� �,  osób by³o do zo ro wa nych przez ku ra to rów spo³ecz nych.
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Zmienna:  P10, kuratorzy
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Ry sunek 27. Rozk³ad pro cen tu cza su pra cy prze zna cza ne go przez ku ra to rów na
do zo ro wa nie osób ska za nych z art. 62 UPN

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.

Zmienna:  P2C, kuratorzy
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Ry sunek 28. Rozk³ad li cz by osób ska za nych z art. 62 UPN do zo ro wa nych przez
ku ra to rów

�ród³o: Opra co wa nie w³asne.
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Po nie wa¿ ku ra to rzy za wo do wi do zo ro wa li œred nio w roku 7,2 oso by (18),
mo ¿ na oce niæ, ¿e oko³o 476/7,2 = 66 ku ra to rów za wo do wych spra wo wa³o do -
zór nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62 UPN w 2008 roku.

Czas pra cy, któ ry prze zna czy li w 2008 roku ku ra to rzy za wo do wi na do zór
nad oso ba mi ska za ny mi z art. 62 UPN w 2008 roku, mo ¿ na oceniæ jako:

66 2056 0132 17 9119� � �, ,  go dzi ny                           (21)
co sta no wi oko³o 2239,0 oœmio go dzin nych dni ro bo czych.

Koszt pra cy ku ra to rów za wo do wych spra wuj¹cych do zór nad oso ba mi
ska za ny mi z art. 62 UPN wynosi:

66 3185 52 12 0132 333027 0� � � �, , ,  z³                         (22)
Z ta be li 26 wy ni ka ta k ¿e, ¿e ku ra to rzy spo³ecz ni do zo ro wa li ro cz nie œred -

nio ponad czte rokro t nie wiê cej osób, ni¿ ku ra to rzy za wo do wi (17,1 oso by – ta -
be la 26), mo ¿ na wiêc oce niæ, ¿e 126 ku ra to rów spo³ecz nych spra wo wa³o do -
zór nad oso ba mi skazanymi z art. 62 UPN w 2008 roku.

Na pod sta wie wy mie nio nych ni ¿ej py tañ an kie ty dla ku ra to rów do ko na no
oce ny œred nie go cza su wy ko ny wa nia przez ku ra to rów nie któ rych czyn no œci,
py ta no wiêc, ile zajmuje œrednio:
� P3X1 – prze ciê t na spra wa do zo ro wa – mi ni ma l nie,
� P3X2 – prze ciê t na spra wa do zo ro wa – ma ksy ma l nie,
� P3B1 – kon su l ta cje lub ko or dy na cja dzia³añ ku ra to ra spo³ecz ne go – mi ni -

ma l nie,
� P3B2 – kon su l ta cje lub ko or dy na cja dzia³añ ku ra to ra spo³ecz ne go – ma k -

sy ma l nie,
� P5X1 – prze ciê t na spra wa z orze czo nym obo wi¹zkiem z art. 72 KK, bez

orze czo ne go do zo ru oso by ska za nej na pod sta wie art. 62 UPN – mi ni ma l -
nie,

� P5X2 – prze ciê t na spra wa z orze czo nym obo wi¹zkiem z art. 72 KK, bez
orze czo ne go do zo ru oso by ska za nej na pod sta wie art. 62 UPN – ma ksy -
ma l nie,

� P7X1 – prze ciê t na spra wa z kar¹ ogra ni cze nia wol no œci oso by ska za nej
z art. 62 UPN – mi ni ma l nie,

� P7X2 – prze ciê t na spra wa z kar¹ ogra ni cze nia wol no œci oso by ska za nej
z art. 62 UPN – ma ksy ma l nie.
W ta be li 27 przed sta wio no oce ny œred nie go cza su wy ko ny wa nia wy bra -

nych czyn no œci przez ku ra to rów w zwi¹zku z do zo rem osób ska za nych
z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu narkomanii.
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Ta be la 27.  Czas wy ko ny wa nia nie któ rych czyn no œci przez ku ra to rów, œred nio
w mie si¹cu (w godzinach)

Wyszczególnienie P3X1 P3X2 P3B1 P3B2 P5X1

Œrednia 3,1 7,1 1,6 4,6 1,3

B³¹d œredni szacunku 0,3 0,8 0,2 0,7 0,2

Mediana 2 4 1 2 0,5

Minimum 0,5 1 0,15 0,25 0

Maksimum 20 40 20 60 10

Liczba obserwacji 108 107 108 106 92

Wyszczególnienie P5X2 P5X1 P5X2 P7X1 P7X2

Œrednia 3,1 1,9 4,5 2,2 5,5

B³¹d œredni szacunku 0,5 0,2 0,6 0,4 1,0

Mediana 2 1 2,75 1 2

Minimum 0 0,15 0,2 0,15 0,2

Maksimum 24 10 24 20 40

Liczba obserwacji 92 63 64 61 63

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

4.3. Osza co wa nie wy bra nych ko sztów dzia³al no œci
bie¿¹cej wiê zien ni c twa spo wo do wa nych prze stê pczo œci¹ 
z ar ty ku³u 62 usta wy (na pod sta wie danych
zagregowanych)

Na pod sta wie zapre zen to wa nych wcze œ niej da nych za gre go wa nych mo ¿ na 
do ko naæ oce ny nie któ rych wy da t ków po no szo nych przez wiê zien ni c two
w zwi¹zku z prze stê p stwa mi z art. 62 UPN w 2008 roku. Bior¹c pod uwa gê
dane za wa r te w ta be li 6, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e 714 osób po zba wio nych wol no -
œci (bez za wie sze nia) z tego tytu³u prze by wa³o w 2007 roku œred nio w wiê zie -
niach po 268,4 dnia (³¹cz nie 191 637,6 oso bod nia). Aby osza co waæ tê wie l -
koœæ dla 2008 roku, prze mno ¿o no j¹ przez in deks prze stêpstw stwier dzo nych
(Ip = 0,9772), co da³o 187 268,3 oso bod nia. Mno¿¹c tê li cz bê przez wy da t ki na
utrzy ma nie jed ne go osa dzo ne go w wiê zie niach w 2008 roku7, czy li 76,13 z³,
otrzy ma no kwo tê 14 256 735,7 z³, a wiêc oko³o 14,3 mi lio na z³.
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Kwo ta ta obe j mu je wy da t ki po nie sio ne w 2008 roku, nie obe j mu je za tem
wa r to œci bu dyn ków, grun tów i dóbr trwa³ego u¿y t ko wa nia (na przyk³ad sa mo -
cho dów, ko m pu te rów) na by tych wcze œ niej na potrzeby wiêziennictwa.

Po wy ¿sze ob li cze nia opa r to na li cz bie osób po zba wio nych wol no œci (bez
za wie sze nia), ska za nych z art. 62 UPN ro zu mia ne go jako czyn g³ówny. Nie s¹
wiêc tu taj ujê te ko szty wiê zien ni c twa po nie sio ne na rzecz osób po zba wio nych
wol no œci z in nych przy czyn g³ów nych, w któ rych prze stê p stwa z art. 62 UPN
odgrywa³y drugorzêdn¹ rolê.

W ob li cze niach tych nie s¹ ta k ¿e ujê te ko szty te ra pii wiê Ÿ niów uza le ¿ nio -
nych od na rko ty ków, ska za nych z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko -
ma nii.

Z wy mie nio nych wzglê dów otrzy ma ny wy nik na le ¿y tra kto waæ jako doln¹ 
gra ni cê ko sztów wiê zien ni c twa po no szo nych w zwi¹zku z prze stê p stwa mi
z art. 62 UPN w 2008 roku.

4.4. Pod su mo wa nie

W ta be li 28 przed sta wio no wy ni ki osza co wa nia nie któ rych ko sztów i cza -
su pra cy pra co w ni ków wy mia ru spra wied li wo œci zwi¹za nych z art. 62 usta wy
o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Z wie lu wzglê dów wy ni ki do tycz¹ce cza su
pra cy, a prze de wszy stkim ko sztów, na le ¿y tra kto waæ jako dolne granice
szukanych wielkoœci.

Dla po li cji, pro ku ra to rów i sê dziów osza co wa no je dy nie koszt ich pra cy
zwi¹za nej z art. 62 UPN oraz koszt zle ca nych przez nich w zwi¹zku z tymi
spra wa mi eks per tyz. W wy pa d ku ku ra to rów za wo do wych osza co wa no koszt
ich pra cy. Jako pod sta wê ob li czeñ przy jê to upo sa ¿e nie za sad ni cze po li cjan ta,
pro ku ra to ra re jo no we go, sê dzie go re jo no we go i ku ra to ra za wo do we go – nie
bra no wiêc pod uwa gê nad go dzin i ró ¿ nych in nych do da t ków p³aco wych. Nie
uwz glê d nio no rów nie¿ tego, ¿e na nie któ rych in nych sta no wi skach w ba da -
nych in sty tu cjach za ro b ki s¹ wy ¿sze. W pre zen to wa nych sza cun kach nie s¹
ta k ¿e ujê te – z bra ku da nych sta ty sty cz nych – ko szty dzia³al no œci bie¿¹cej
(z wyj¹tkiem wiê zien ni c twa). Z tego sa me go po wo du nie jest te¿ uwz glê d nio -
na wa r toœæ bu dyn ków, grun tów i dóbr trwa³ego u¿y t ko wa nia na by tych na po -
czet ba da nych in sty tu cji. 

W ni ¿ej pre zen to wa nych ob li cze niach bra no pod uwa gê je dy nie spra wy
prze ciê t ne, nie uw z glêd nia no, wy szcze gól nio nych oso b no w po szcze gó l nych
roz dzia³ach, spraw za j muj¹cych bar dzo du¿o cza su. Przed sta wio no oce ny ko -
sztów i cza su pra cy przy za³o¿e niu, ¿e wszy stkie oso by do zo ro wa ne
w zwi¹zku z art. 62 UPN w 2008 roku s¹ do zo ro wa ne przez ku ra to rów za wo -
do wych (wer sja a).
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Kwo tê grzy wien zas¹dzo nych w 2008 roku, któr¹ od jê to od kwo ty osza co -
wa nych ko sztów, oce nio no, mno¿¹c kwo ty zas¹dzo nych grzy wien sa mo ist -
nych (ta be la 7) oraz grzy wien zas¹dzo nych obok po zba wie nia wol no œci (ta be -
la 8) przez in deks prze stêpstw stwier dzo nych w 2008 roku, ob li czo ny
w od nie sie niu do li cz by tych prze stêpstw w 2007 roku (Ip = 0,9772), jako:

2 094 050 · 0,9772 = 2 046 305,7 z³                        (23)
2 573 050 · 0,9772 = 2 514 384,4 z³                        (24)

co da³o ³¹cz nie 4 560 690,1 z³.

Ta be la 28.  Oce ny nie któ rych ko sztów i cza su pra cy pra co w ni ków wy mia ru
spra wied li wo œci zwi¹za ne go z art. 62 UPN

Wyszcze-
gólnienie

Policja Prokuratorzy Sêdziowie
Kuratorzy
zawodowi

Razem

P³ace (z³) 10 767 361,0 17 110 095,6 4 122 494,9 2 911 463,3 34 911 414,8

Ekspertyzy
(z³)

12 775 436,3 20 543 997,6 1 321 399,6 x 34 640 833,5

Czas
(godziny)

724 306,2 607 158,2 143 319,6 156 593,2 1 631 377,2

Czas (dni
robocze)

90 538,3 75 894,8 17 915,0 19 594,1 203 922,2

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Uw z glêd niaj¹c do da t ko wo przed sta wio ne wcze œ niej ko szty wiê zien ni c -
twa, czy li kwo tê 14 256 735,70 z³, oraz wy so koœæ zas¹dzo nych grzy wien,
mo¿ na oce niæ, ¿e roz pa try wa ne ko szty wy mia ru spra wied li wo œci po no szo ne
w zwi¹zku z art. 62 UPN, a wiêc za ro b ki + eks per ty zy + wiê zien ni c two
– grzy w ny, wy nios³y w 2008 roku 79 248 293,9 z³, czy li oko³o 79,2 mi lio -

na z³, czas pra cy pra co w ni ków wy mia ru spra wied li wo œci zwi¹zany ze spra -
wa mi z art. 62 UPN oce nio no zaœ na 1 631 377,2 go dzi ny, co sta no wi oko³o
203,9 tysi¹ca oœmio go dzin nych dni ro bo czych.

W celu le p sze go zo bra zo wa nia przed sta wio nych wy ¿ej wy ni ków do ko na -
no ich prze li cze nia, kolejno na:
� jed no prze stê p stwo stwier dzo ne z art. 62 UPN w 2008 roku (30 548 prze -

stêpstw),
� jedn¹ oso bê po zba wion¹ wol no œci, ska zan¹ z art. 62 UPN w 2008 roku

– osza co wa nia tej wie l ko œci do ko na no, mno¿¹c li cz bê osób po zba wio nych
wol no œci z tego tytu³u w 2007 roku, czy li 9456 osób (ta be la 4), przez Ip =
0,9772, czy li 9456· 0,9772 � 9240  osób,

� jedn¹ oso bê po zba wion¹ wol no œci, ska zan¹ bez za wie sze nia z art. 62 UPN
w 2008 roku – li cz bê ta kich osób osza co wa no w po do b ny jak wy ¿ej spo -
sób, czy li  714 · 0,9772 � 698 osób,
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� jedn¹ oso bê po zba wion¹ wol no œci, ska zan¹ bez za wie sze nia z art. 62 UPN
w 2008 roku na d³u¿ej ni¿ rok ( ,118 0 9772 115� �  osób – ta be la 6).
Wy ni ki przed sta wio no w ta be lach 29–32.

Ta be la 29.  Oce ny nie któ rych ko sztów i cza su pra cy pra co w ni ków wy mia ru
spra wied li wo œci zwi¹za nych z art. 62 UPN w prze li cze niu na jed no prze stê p stwo
stwierdzone w 2008 roku

Wyszczególnienie Policja Prokuratorzy Sêdziowie
Kuratorzy
zawodowi

Razem

P³ace (z³) 352,5 560,1 135,0 95,3 1142,8

Ekspertyzy (z³) 418,2 672,5 43,3 x 1134,0

Czas (godziny) 23,7 19,9 4,7 5,1 53,4

Czas (dni robocze) 3,0 2,5 0,6 0,6 6,7

P³ace + ekspertyzy
(z³)

2276,8

Czas (godziny) 53,4
p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 2594,2

Dni robocze 6,7

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Ta be la 30.  Oce ny nie któ rych ko sztów i cza su pra cy pra co w ni ków wy mia ru
spra wied li wo œci zwi¹za nych z art. 62 UPN w prze li cze niu na jedn¹ oso bê po zba wion¹
wolnoœci w 2008 roku

Wyszczególnienie Policja Prokuratorzy Sêdziowie
Kuratorzy
zawodowi

Razem

P³ace (z³) 1165,3 1851,7 446,2 315,1 3778,3

Ekspertyzy (z³) 1382,6 2223,4 143 x 3749

Czas (godziny) 78,4 65,7 15,5 16,9 176,6

Czas (dni robocze) 9,8 8,2 1,9 2,1 22,1

P³ace + ekspertyzy
(z³)

7527,3

Czas (godziny) 176,6
p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 8576,7

Dni robocze 22,1

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.
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Ta be la 31.  Oce ny nie któ rych ko sztów i cza su pra cy pra co w ni ków wy mia ru
spra wied li wo œci zwi¹za nych z art. 62 UPN w prze li cze niu na jedn¹ oso bê po zba wion¹
wol no œci bez zawieszenia w 2008 roku

Wyszczególnienie Policja Prokuratorzy Sêdziowie
Kuratorzy
zawodowi

Razem

P³ace (z³) 15 431,8 24 522,3 5908,4 4172,7 50 035,2

Ekspertyzy (z³) 18 309,8 29 443,7 1893,8 x 49 647,4

Czas (godziny) 1038,1 870,2 205,4 224,4 2338,1

Czas (dni robocze) 129,8 108,8 25,7 28,1 292,3

P³ace + ekspertyzy
(z³)

99 682,6

Czas (godziny) 2338,1
p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 113579,0

Dni robocze 292,3

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

Ta be la 32.  Oce ny nie któ rych ko sztów i cza su pra cy pra co w ni ków wy mia ru
spra wied li wo œci zwi¹za nych z art. 62 UPN w prze li cze niu na jedn¹ oso bê po zba wion¹
wol no œci bez za wie sze nia na d³u¿ej ni¿ rok w 2008 roku

Wyszczególnienie Policja Prokuratorzy Sêdziowie
Kuratorzy
zawodowi

Razem

P³ace (z³) 93 375,6 148 380,4 35 750,7 25  248,5 302 755,2

Ekspertyzy (z³) 110 789,8 178 159,6 11 459,3 x 300 408,7

Czas (godziny) 6281,3 5265,3 1242,9 1358 14 147,5

Czas (dni robocze) 785,2 658,2 155,4 169,9 1768,4

P³ace+ekspertyzy
(z³)

603 163,9

Czas (godziny) 14 147,5
p³ace + eks pert yzy + wiê zien nic two – grzyw ny (z³) 687 249,0

Dni ro boc ze 1768,4

�ród³o: Ob li cze nia w³asne.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych roz wa ¿añ mo ¿ na stwier dziæ, ¿e:
� Zde cy do wa na wiê kszoœæ spraw z art. 62 UPN roz pa try wa nych przez re -

spon den tów by³y to spra wy dro b nie j sze, nie za j muj¹ce wie le cza su, nie li cz -
ne (za zwy czaj ki l ka pro cent) by³y spra wy, któ rym po œwiê ca no du¿o cza su.
Œwiadcz¹ o tym wy ni ki ba da nia prze prowa dzo ne go wœród po li cjan tów (ry -
sun ki 20–21), pro ku ra to rów (ta be le 17–20) i sê dziów (ta be le 24–25).
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� Mo ¿ na wnio sko waæ, ¿e w zde cy do wa nej wiê kszo œci wy pa d ków za j mo wa -
no siê mniej po wa ¿ ny mi prze stê p stwa mi z art. 62 UPN – na przyk³ad
w 2007 roku os¹dzo no z art. 62 UPN 15 271 osób (ta be la 4), z cze go ska za -
no na karê po zba wie nia wol no œci bez za wie sze nia na d³u¿ej ni¿ rok 118
osób (ta be la 6). Przy j muj¹c umo w nie, ¿e kara taka do ty czy po wa ¿ nych
prze stêpstw z art. 62 UPN, mo ¿ na stwier dziæ, ¿e uka ra ni za ta kie prze stê p -
stwa stanowili niespe³na 1% (0,77) osób os¹dzonych.

� Mo ¿ na tu taj do daæ, ¿e ponad 95% (95,11) spo œród osób za trzy ma nych
w 2007 roku z art. 62 UPN zo sta³o zwo l nio nych przed up³ywem 48 go dzin
(ta be la 3, rysunek 6).

� Na jed ne go uka ra ne go za po wa ¿ ne prze stê p stwo z art. 62 UPN przy pa da³
w 2008 roku, œred nio rzecz bior¹c, koszt w wy so ko œci co naj mniej 687,3
tysi¹ca z³ oraz œred nio 1764,4 oœmio go dzin ne go dnia pra cy pra co w ni ków
wy mia ru sprawiedliwoœci (tabela 32).

� Wœród wszy stkich prze stêpstw stwier dzo nych z art. 62 UPN w 2008 roku
ponad 64% (64,69) do ty czy³o po sia da nia ma ri hu a ny (ta be la 2), a ponad
87% (87,15) – ma ri hu a ny lub am fe ta mi ny. Nie spe³na 13% prze stêpstw
stwier dzo nych do ty czy³o po sia da nia innych substancji.
Po wsta je w zwi¹zku z tym py ta nie, czy po no szo ne ko szty i po œwiê co ny

czas s¹ ade k wa t ne do osi¹gniê tych wy ni ków i za³o¿o nych ce lów art. 62 UPN,
a ta k ¿e co mo ¿ na by zmie niæ w tej usta wie, aby œro d ki te by³y le piej wy ko rzy -
sta ne – bior¹c pod uwa gê za rów no wagê pope³nio ne go prze stê p stwa, jak i ro -
dzaj substancji bêd¹cej jego przedmiotem.
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Roz dzia³ 5

Pod su mo wa nie i wnioski

Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka

Pro ce du ra insty tucjo nalno- praw na zwi¹zana z re a li zacj¹ art. 62 usta wy
o prze ci w dzia³aniu na rko ma nii (da lej: UPN) wy da je siê fun kcjo no waæ p³yn -
nie, bez wiê kszych zak³óceñ. In sty tu cje wype³niaj¹ce za da nia wy ni kaj¹ce
z UPN wy pra co wa³y i utrwa li³y ju¿ pe wien wzór po stê po wa nia, któ ry spra w -
nie realizuj¹.

5.1. Po li cja

Usta wa o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii w obe cnym kszta³cie, zw³asz cza
zaœ jej art. 62, wywo³uje dwa swo i ste sku t ki ubo cz ne: po ma ga po li cji w pod -

no sze niu sta ty styk oraz wy po sa ¿a tê in sty tu cjê w po mo c ne w pra cy na rzê -

dzie ope ra cy j ne. Para do ksa l nie, art. 62 UPN – maj¹cy w za my œle jego twó r -
ców u³atwiæ do ta r cie do de ale rów – nie jest jed noz na cz nie oce nia ny przez
fun kcjo na riu szy po li cji jako sku te cz ne na rzê dzie ogra ni cza nia han d lu na rko -
ty ka mi (bli sko po³owa ujê tych w ba da nej pró bie po li cjan tów uzna³a, ¿e art. 62
UPN nie spe³nia tego za da nia). Nie jedno zna cz noœæ co do oce ny art. 62 UPN
z pun ktu wi dze nia ogra ni cza nia han d lu na rko ty ka mi wy ni ka po czê œci z cha rak -
te ru dzia³añ po li cji, któ re s¹ bar dziej z³o¿o ne, ni¿ mog³oby siê to wy da waæ.
Pra ca nad de ale ra mi czy zor gani zowa ny mi sia t ka mi prze stê pczy mi trwa co
naj mniej ki l ka mie siê cy. Ich roz pra co wa niem za j muj¹ siê gru py ope ra cy j ne
lub wyspe cjali zo wa ne wy dzia³y anty na rko tyko we. Z tej per spe kty wy, jak
pod kre œla li nasi roz mów cy, nie op³aca siê wy ko rzy sty waæ art. 62 UPN

w œci ga niu osoby, któr¹ po dej rze wa siê o han del na rko ty ka mi. Osta te cz nie 
za tem art. 62 UPN s³u¿y uzu pe³nie niu in fo r ma cji na te mat han d lu, któ rych
mog¹ do sta r czyæ oso by za trzy ma ne za po sia da nie sub stan cji psy choa kty w nej.
W tym za kre sie jest to u¿y te cz ne na rzê dzie, mog¹ce u³atwiæ pra cê po li cji, nie
pro wa dzi jed nak wprost do wy kry cia du ¿ych or ga ni za cji czy sia tek prze stê p -
czych za j muj¹cych siê han d lem na rko ty ka mi.

Nie po koj¹ce wy daj¹ siê jed nak przy naj mniej dwie kwe stie zwi¹zane z za -
trzy ma nia mi z art. 62 UPN, któ rych do ko nu je po li cja. Pie r wsza do ty czy kon -
se k wen cji po dej mo wa nej wspó³pra cy przez za trzy ma ne go z po licj¹.
Wspó³pra ca ta jest ko rzy st na dla po li cji, nie ko nie cz nie jed nak dla sa me go za -
trzy ma ne go. Oso ba za trzy ma na, wska zuj¹c de ale ra, mo¿e spo t kaæ siê z re pre -
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sja mi ze stro ny cz³on ków gru py han d luj¹cej na rko ty ka mi, a ta k ¿e spo dzie waæ
siê ostra cy z mu w swo im œro do wi sku. Wa r to ta k ¿e za uwa ¿yæ, ¿e to samo na -

rzê dzie, czy li art. 62 UPN, nie dzia³a w sto sun ku do de ale rów, mog¹cych

rze czy wi œcie do sta r czyæ wa ¿ nych dla po li cji in fo r ma cji, ude rza jed nak

czê sto w oso by nie za zna jo mione z pra wem, któ re licz¹ na ³agod nie j sze po -

tra kto wa nie w sy tu a cji „pó j œcia na wspó³pra cê”.

Dru ga kwe stia, któ ra po ja wi³a siê w ba da niu i mo¿e wzbu dzaæ nie po kój,
do ty czy za trzy mañ przez po li cjê z art. 62 UPN osób, któ re nie mia³y przy so bie 
œro d ka odu rzaj¹cego czy sub stan cji psy choa kty w nej. Sy tu a cja taka nie po win -
na wy stê po waæ w œwie t le in ter pre ta cji art. 62 UPN, któ ry mówi ja s no o mo ¿ li -
wo œci za trzy ma nia wy³¹cz nie w sy tu a cji po sia da nia. Wy ni ki ba da nia po ka zuj¹ 
jed nak, ¿e bli sko po³owie (48% w ba da nej pró bie) fun kcjo na riu szy po li cji

zda rzy³o siê za trzy maæ oso bê na pod sta wie art. 62 UPN, kie dy ta nie mia³a

przy so bie œro d ków odu rzaj¹cych czy sub stan cji psy choa kty w nych. Kwe -
stia ta wy ma ga dok³ad nej ana li zy w ra mach da l szych ba dañ, zw³asz cza ¿e po -
ja wi³a siê ta k ¿e w wy pa d ku pro ku ra tu ry oraz wy mia ru spra wied li wo œci.

Inne za gad nie nie, ja kie wy³oni³o siê pod czas ba da nia, do ty czy „³atwych
sta ty styk”. Ar ty ku³ 62 UPN, mimo ¿e nie do ko ñ ca przy czy nia siê do ogra -

ni cza nia han d lu na rko ty ka mi, to jed nak na pe w no spra wia, ¿e li cz ba wy -

kry wa nych prze stêpstw z tytu³u po sia da nia wy ra Ÿ nie po pra wia sta ty sty ki 

po li cy j ne. Jak wy ni ka z ana li zy da nych sta ty sty cz nych po li cji za 2008 rok,
spo œród wszy stkich prze stêpstw stwier dzo nych z UPN a¿ 53% do ty czy³o po -
sia da nia, a je dy nie 24% – han d lu.

Wa r to ta k ¿e za zna czyæ, ¿e za trzy ma nie du ¿ych ilo œci na rko ty ków ma dla
po li cji zna cz enie prze de wszy stkim pre sti ¿o we – po zwa la bu do waæ wi ze ru nek 
in sty tu cji sku te cz nej w wa l ce z narkomani¹.

5.2. Pro ku ra tu ra

Pro ku ra to rzy tra ktuj¹ spra wy z art. 62 UPN ra czej sche ma ty cz nie, wy ko -
nuj¹c swo je obo wi¹zki w za kre sie kon tro li dzia³añ po li cjan tów pro wadz¹cych
do cho dze nia, jed no cze œ nie sku piaj¹c swój po ten cja³ – jak de kla ruj¹ – na spra -
wach do tycz¹cych powa ¿ nie j szych prze stêpstw, g³ów nie tych zwi¹za nych
z han d lem na rko ty ka mi. W spra wach do cho dze nio wych pro wa dzo nych przez
po li cjê czyn no œci pro ku ra to ra ogra ni czaj¹ siê za zwy czaj do za po zna nia siê
z aktem oska r ¿e nia przy go to wa nym przez po li cjan tów z pio nu do cho dze nio -
wego oraz za twier dze nia tego do ku men tu. Wie le dzia³añ po dej mo wa nych

przez pro ku ra tu rê w spra wach z art. 62 UPN ma cha ra kter zarz¹dczy

i czê sto ogra ni cza siê do po le ceñ wy da wa nych przez te le fon. Naj prostsz¹
i na j szybsz¹ me tod¹ za my ka nia spraw z art. 62 UPN jest po stê po wa nie w try -
bie upro sz czo nym oraz w try bie do bro wol ne go pod da nia siê ka rze z art. 335
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Ko de ksu po stê po wa nia ka r ne go (da lej: KPK), któ ry po zwa la wy daæ wy rok
w tra kcie po sie dze nia s¹du, bez roz pra wy. W ra mach ta kie go try bu pro ku ra tu -
ra uz gad nia z oska r ¿o nym ro dzaj i wy so koœæ kary, na stê p nie kie ru je na po sie -
dze nie s¹du wnio sek w celu jej za twier dze nia. S¹d mo¿e przy chy liæ siê do
wnio sku, wów czas jest wy da wa ny wy rok, a spra wa zo sta je za mkniê ta.
W prze ci w nym wy pa d ku spra wa wra ca do pro ku ra tu ry i musi byæ skie ro wa na
na roz pra wê. Me cha nizm ten jest wa ¿ ny z insty tucjo nal ne go pun ktu wi dze nia
– nieza akcep to wa nie przez s¹d wnio sku pro ku ra tu ry po wo du je bo wiem
wyd³u¿e nie po stê po wa nia, ge ne ru je ta k ¿e do da t ko we ko szty. Rzecz w tym,

¿e  pro kura tu ra czê sto wnio sku je o su ro wsze kary, ni¿ wi dzia³by to s¹d.

Jest to spó j ne z „ra cjo nal no œci¹” tej in sty tu cji, któ rej istot¹ jest œci ga nie

prze stê pczo œci. W œwie t le ta kich prio ry te tów wa ¿ ne wy daj¹ siê kry te ria oce ny 
czy nów prze stê pczych, te jed nak, jak po ka zuj¹ wy ni ki ba da nia, s¹ bar dzo nie -
jed noz nacz ne. Ró ¿ ni ce w opi niach pro ku ra to rów na te mat zna cze nia sfo r -

mu³owañ „zna cz na iloœæ” i „nie zna cz na iloœæ” sub stan cji psy choa kty w nej

przek³adaj¹ siê na od mien ne kwa li fi ka cje pra w ne ta kich sa mych prze -

stêpstw. To, co dla jed ne go pro ku ra to ra mo¿e siê kwa li fi ko waæ jako prze stê p -
stwo za gro ¿o ne kar¹ trzech lat po zba wie nia wol no œci, dla in ne go mo¿e siê ju¿
ja wiæ jako typ kwa lifi ko wa ny, za gro ¿o ny kar¹ oœmiu lat wiê zie nia.

Ukie run ko wa nie pro ku ra tu ry jako or ga nu œci ga nia na wy kry cie prze stê p -
stwa i wy mie rze nie kary po wo du je ta k ¿e, ¿e rza d ko s¹ wyko rzy sty wa ne na

tym eta pie do cho dze nia inne œro d ki, ja kie prze wi dzia³ usta wo da w ca

w sto sun ku do osób za trzy ma nych z art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu

nar ko ma nii. Do ty czy to prze de wszy stkim kie ro wa nia na le cze nie osób,

któ re s¹ uza le ¿ nio ne od œro d ków psy choa kty w nych. Jak po ka zuj¹ wy ni ki
ba da nia, eks per ty zy psy chia try cz ne, bêd¹ce pod staw¹ wnio sko wa nia o za sto -
so wa nie le cze nia, by³y zle ca ne w 38% spraw z art. 62 usta wy o prze ciw dzia -
³aniu na rko ma nii. Zde cy do wa na wiê kszoœæ (93%) eks per tyz do ty czy³a po czy -
tal no œci oska r ¿o ne go. Fakt uza le ¿ nie nia od sub stan cji psy choa kty w nych lub
œro d ków odu rzaj¹cych chcia³o usta liæ ju¿ ty l ko dwie trze cie pro ku ra to rów
spo œród tych, któ rzy w ogó le zde cy do wa li siê na zle ce nie eks per ty zy psy chia -
try cz nej.

5.3. S¹do wni c two

Spra wy z art. 62 UPN s¹ tra kto wa ne jako sto sun ko wo ³atwe i szy b ko
schodz¹ce z wo kan dy. Naj mniej pra coch³onn¹ ka te go ri¹ s¹ spra wy roz pa -

try wa ne w try bie upro sz czo nym oraz w try bie art. 335 KPK w tra kcie po -

sie dzeñ s¹du. Te osta t nie, jak wy ni ka z ba da nia, za j muj¹ zwy kle od go dzi -

ny do trzech go dzin pra cy sê dzie go. Nie mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e jest to
pra kty ka sto so wa na w wiê kszo œci spraw z art. 62 UPN, ale jest ona bar dzo
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po¿¹dana z pun ktu wi dze nia s¹du. Jak wy ni ka z ana li zy re pe r to riów s¹do wych 
prze pro wa dzo nej w ra mach ba da nia, 43% spraw o po sia da nie s¹d roz pa try wa³
w try bie do bro wol ne go pod da nia siê ka rze (art. 335 KPK), w po zo sta³ych
spra wach odby³y siê roz pra wy. Dla sê dziów wnio ski w try bie art. 335 KPK s¹
du ¿ym udo god nie niem w ich pra cy, po nie wa¿ roz strzy ga nie spraw o po sia da -
nie œro d ków odu rzaj¹cych lub sub stan cji psy cho tro po wych na po sie dze niu
jest wy god nie j sze i szy b sze ni¿ orze ka nie na roz pra wach. Spra wy z wnio s -
kiem o do bro wo l ne pod da nie siê ka rze s¹ przy sy³ane przez pro ku ra to ra i kie ro -
wa ne na po sie dze nie, na któ rym za pa da wy rok, pod wa run kiem jed nak, ¿e sê -
dzia nie ma za strze ¿eñ co do wy so ko œci i wy mia ru kary, a ta k ¿e nie do strze ga
po trze by uzu pe³nia nia do ku men tów (eks per ty zy, przes³ucha nia itp.). Ka ¿ da
mo dy fi ka cja po wo du je bo wiem, ¿e spra wa jest kie ro wa na na roz pra wê. W tym 
mo men cie wi daæ, jak bar dzo kusz¹ce jest za akce pto wa nie wnio sku pro ku ra tu -
ry w celu szy b kie go za mkniê cia spra wy. Pó j œcie t¹ drog¹ mo¿e ro dziæ dwa ne -
ga ty w ne sku t ki. Pie r wszy po le ga na po mi niê ciu kwe stii uza le ¿ nie nia i mo ¿ -

li wo œci skie ro wa nia oska r ¿o ne go na le cze nie (jak to zo sta³o ju¿ wcze œ niej
usta lo ne, pro ku ra tu ra nie jest ra czej na sta wio na na dzia³ania pro fi lak ty cz no-
-le cz ni cze w za kre sie re a li za cji art. 62 UPN), dru gi do ty czy wy so ko œci kary

zwi¹za nej z kwa li fi kacj¹ prawn¹ czy nu. Oka zu je siê bo wiem, ¿e pro ku ra to -
rzy s¹ mniej sk³onni ni¿ sê dzio wie do kwa lifi ko wa nia czy nu jako typu uprzy -
wile jowa ne go, „przy pa d ku mnie j szej wagi”. W ra mach prze pro wa dzo nej ana -
li zy re pe r to riów s¹do wych oka za³o siê, ¿e naj wiê cej roz bie ¿ no œci miê dzy
opi ni¹ pro ku ra to ra a sê dzie go po ja wia siê przy kwa li fi ka cji „przy pa d ku mnie j -
szej wagi” – w 26% spraw za ko ñ czo nych wy ro kiem ska zuj¹cym z art. 62 ust. 3 
UPN pro ku ra tor do ma ga³ siê wcze œ niej su ro wszej kwa li fi ka cji z art. 62 ust. 1
UPN (typu pod sta wo we go). Naj chê t niej jest sto so wa ny typ pod sta wo wy.

Jego przy jê cie nie ro dzi tyle w¹tpli wo œci, ile po zo sta³e dwa, opa r te w du ¿ej 

mie rze na oce nie ilo œci sub stan cji psy choa kty w nej. Ana li za re pe r to riów
s¹do wych po ka za³a, ¿e w 60% prze ba da nych spraw w wy ro ku ska zuj¹cym
przy jê to kwa li fi ka cjê typu pod sta wo we go, za gro ¿o ne go kar¹ do trzech lat
wiê zie nia (art. 62 ust. 1 UPN). Typ uprzy wile jo wa ny, za gro ¿o ny kar¹ do roku
po zba wie nia wol no œci, za sto so wa no w wy pa d ku 25% spraw (art. 62 ust. 3 
UPN), a 15% spraw s¹d uzna³ za do tycz¹ce zna cz nej ilo œci na rko ty ku, czy li
za gro ¿o ne kar¹ do oœmiu lat wiê zie nia (art. 62 ust. 2 UPN).

Okre œle nia „zna cz na iloœæ” i „nie zna cz na iloœæ” œro d ka odu rzaj¹cego

lub sub stan cji psy choa kty w nej s¹ in ter pre towa ne przez sê dziów w bar dzo 

ró ¿ ny spo sób – po do b nie jak przez po li cjan tów i pro ku ra to rów. Za ma ksy -
maln¹ li cz bê po rcji œro d ka odu rzaj¹cego, przy któ rej mo ¿ na by za sto so waæ typ 
uprzy wile jo wa ny (to ¿ sa my ³agod nie j szej ka rze), uz na wa no œred nio oko³o sze -
œciu po rcji na rko ty ku, po³owa ba da nych przy jê³a jed nak, ¿e mog¹ to byæ naj -
wy ¿ej dwie po rcje. W wy pa d ku zna cz nej ilo œci na rko ty ku za doln¹ gra ni cê
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uz na wa no œred nio oko³o 50 po rcji han d lo wych na rko ty ku, przy czym 50% ba -
da nych stwier dzi³o, ¿e typ kwa lifi ko wa ny po win no siê sto so waæ ju¿ od 30 por -
cji na rko ty ku.

W zde cy do wa nej wiê kszo œci spraw kar¹ jest po zba wie nie wol no œci.

Ba da nie po ka za³o, ¿e w 88% prze anali zo wa nych spraw s¹d wy mie rzy³ karê
po zba wie nia wol no œci, w po zo sta³ych 12% – kary ogra ni cze nia wol no œci.
Œred nia wy so koœæ kary po ba wie nia wol no œci wy nios³a oko³o 10 mie siê cy, naj -
czê œciej jed nak ska zy wa no na karê po zba wie nia wol no œci na szeœæ mie siê cy
(25% wy ro ków), w da l szej ko le j no œci – na rok (18%) i na trzy mie si¹ce (14%). 
Jed no cze œ nie s¹d za sto so wa³ wa run ko we za wie sze nie wy ko na nia kary w wy -
pa d ku 77% spraw z kar¹ po zba wie nia wol no œci, naj czê œciej (37% za wie szo -
nych kar) na trzy lata. Obo wi¹zek pod da nia siê le cze niu na³o¿o no za le d wie

w wypa d ku 3,5% ana li zo wa nych spraw. Jed no cze œ nie obo wi¹zek po -
wstrzy my wa nia siê od u¿y wa nia na rko ty ków (art. 72 ust. 1 pkt 5 Ko de ksu ka r -
ne go – da lej: KK) na³o¿o no w 11% prze ba da nych spraw z art. 62 UPN, w któ -
rych s¹d wy mie rzy³ karê po zba wie nia wol no œci w za wie sze niu.

Ni ski od se tek kar powi¹za nych z obo wi¹zkiem pod da nia siê le cze niu

mo ¿ na ko ja rzyæ z bra kiem do brej pra kty ki zle ca nia przez sê dziów eks -

per tyz psy chia try cz nych w przed mio cie uza le ¿ nie nia (lub za twier dza nia

wnio sków bez in fo r ma cji o uza le ¿ nie niu od pro ku ra tu ry). Mimo ¿e sto sun -
ko wo wie lu sê dziów pod czas ba da nia twier dzi³o, ¿e zle ca eks per ty zy psy chia -
try cz ne, to naj czê st szym tego po wo dem by³a, po do b nie jak w wy pa d ku pro ku -
ra tu ry, chêæ uzy ska nia opi nii bieg³ego co do po czy tal no œci oska r ¿o ne go
(wska za³o na ni¹ 88% re spon den tów). Fakt uza le ¿ nie nia chcia³o zwe ry fi ko -
waæ ju¿ ty l ko 35% sê dziów.

5.4. Ku ra te la s¹dowa

Jak wy ni ka z ana li zy re pe r to riów s¹do wych, do zór ku ra to r ski jest orze -

ka ny w nie mal co dru giej spra wie z art. 62 UPN z wa run ko wym za wie sze -

niem wy ko na nia kary. Z py ta nia kie ro wa ne go pod czas ba da nia do ku ra to rów
o to, jaki od se tek ogó³u pro wa dzo nych przez nich spraw sta no wi¹ spra wy
z art. 62 UPN, wy ni ka, ¿e jest to œred nio 15% spraw pro wa dzo nych oso bi œcie,
a 18%, je œli do³¹czyæ do nich spra wy pro wa dzo ne przez pod leg³ych im ku ra to -
rów spo³ecz nych. Bior¹c pod uwa gê re la ty w nie ni ski od se tek spraw do tycz¹-
cych osób ska za nych z art. 62 UPN wœród ogó³u spraw pro wa dzo nych przez ku -
ra to rów, nie dzi wi fakt, ¿e wiê kszoœæ ba da nych ku ra to rów (60%) oce ni³a, ¿e

na pra cê z tymi oso ba mi po œwiê ca nie wiê cej ni¿ 10% swo je go cza su.
Wœród spraw z art. 62 UPN pro wa dzo nych przez an kie to wa nych przez nas

ku ra to rów do mi nuj¹ spra wy do zo ro we (43%), nie co mniej, bo 34%, jest spraw 
z orze czo nym obo wi¹zkiem (spra wy typu „O”), ale bez do zo ru, a 22% sta no -
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wi¹ spra wy z kar¹ ogra ni cze nia wol no œci. W wiê kszo œci za tem oso by ska zy -

wa ne za po sia da nie na rko ty ków s¹ obe j mo wa ne form¹ kon tro li, w ra -

mach któ rej ku ra tor ma obo wi¹zek przy naj mniej raz w mie si¹cu od wie -

dziæ pod opie cz ne go. Spra wy typu „O” to spra wy, w któ rych s¹d, ska zuj¹c
oso bê na karê w za wie sze niu, na³o¿y³ na ni¹ obo wi¹zek z art. 72 KK, czy li po -
wstrzy ma nia siê od u¿y wa nia in nych œro d ków odu rzaj¹cych lub pod da nia siê
le cze niu, szcze gó l nie od wy ko we mu lub reha bili tacyj ne mu, albo od dzia³ywa -
niom tera peu ty cz nym lub ucze st ni c twu w pro gra mach kore kcyjno -eduka cyj -
nych, ale jed no cze œ nie nie orzek³ do zo ru kura to r skie go. W ta kich sy tu a cjach
ku ra tor ma obo wi¹zek kon ta ktu z pod opie cz nym ju¿ ty l ko raz na szeœæ mie siê cy.

Oprócz dy ¿u rów i pro wa dze nia do zo ru ku ra tor mo¿e, na wnio sek or ga nu
pro wadz¹cego po stê po wa nie przy goto wa w cze, prze pro wa dziæ wy wiad œro -

do wi sko wy do tycz¹cy oso by oska r ¿o nej o po sia da nie na rko ty ków. Pra kty ka

ta nie jest jed nak czê sta – nie mal 64% ba da nych ku ra to rów nie zre a li zo wa³o
ani jed ne go wy wia du z art. 214 KPK w zwi¹zku ze spraw¹ na rko ty kow¹ z art.
62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Jed na pi¹ta ba da nych zre a li zo wa³a
naj wy ¿ej dwa takie wywiady.

5.5. Wiê zien ni c two

Wiê zien ni c two wy da je siê po wa ¿ nie obci¹¿one nie tyle spra wa mi z art. 62
UPN, ile kwe sti¹ na rko ty ków w ogó le. Osa dze ni z art. 62 UPN nie ko nie cz -

nie s¹ oso ba mi od razu ko ja rzo ny mi z po ten cja l nym za gro ¿e niem han d -

lem na rko ty ka mi na te re nie wiê zie nia czy uza le ¿ nie niem. Oso by ska za ne
na pod sta wie art. 62 UPN sta no wi¹ nie wie l ki od se tek po pu la cji wiê zien nej.
Wed³ug da nych z 5 cze r w ca w 2009 roku, wy ko ny wa no 568 ta kich wy ro ków,
co sta no wi³o 0,7% li cz by wszy stkich wy ko ny wa nych wy ro ków na ko niec
maja 2009 roku. Wiê kszoœæ ska za nych z art. 62 UPN na karê po zba wie nia

wol no œci to od by waj¹cy karê po raz pie r wszy. Li cz ba m³odo cia nych od by -
waj¹cych karê z art. 62 UPN jest dwu kro t nie wy ¿sza w sto sun ku do ogó³u
populacji wiêziennej.

Ze sta ty styk Cen tra l ne go Zarz¹du S³u¿by Wiê zien nej za 2009 rok wy ni ka,
¿e wœród ska za nych z art. 62 UPN skie ro wa ni do sy ste mu tera peu tycz ne go sta -
no wi li mnie j szoœæ – za le d wie 7%. Nie jest to jed nak jed noz na cz ne z tym, ¿e
wœród ska za nych z art. 62 UPN ty l ko 7% by³o rze czy wi œcie uza le ¿ nio nych.
Pro blem uza le ¿ nie nia czê sto uja w nia siê do pie ro w wiê zie niu. Wiê zien ni c two
z kwe sti¹ uza le ¿ nie nia od na rko ty ków ra dzi so bie w pe w nym sen sie nie za le ¿ -
nie od in nych in sty tu cji (pro ku ra tu ry, s¹du), po nie wa¿ to ono osta te cz nie musi
siê zmie rzyæ z tym pro ble mem. Wiê zien ni c two sta le roz wi ja swo je za ple cze
tera peu ty cz ne, wy ma ga to jed nak wzro stu nak³adów z bu d¿e tu pa ñ stwa. Sza -

cu je siê, ¿e koszt utrzy ma nia osoby uza le ¿ nio nej od na rko ty ków, je œli tra fi 
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ona do wiê zie nia i po dej mie te ra piê, jest dwu kro t nie wy ¿szy w po rów na -

niu z ko sztem utrzy ma nia wiê Ÿ nia nie po dej muj¹cego terapii.

5.6. Ko szty – czas i nak³ady fi nan so we

Kwe stia ka ra nia za po sia da nie sub stan cji psy choa kty w nych wy ma ga ³o¿e -
nia œro d ków fi nan so wych na utrzy ma nie i dzia³al noœæ po li cji, pro ku ra tu ry,
s¹do wni c twa wraz z ku ra tel¹ oraz wiê zien ni c twa, któ re re a li zuj¹ dzia³ania wy -
ni kaj¹ce z za pi su art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Jak wy ni ka
z prze pro wa dzo nych ob li czeñ, ta po tê ¿ na ma chi na poch³ania ro cz nie dzie -

si¹tki mi lio nów z³ (w 2008 roku by³o to bli sko 80 mi lio nów z³), a ta k ¿e

mnó stwo cza su pra cy (w 2008 roku by³o to ponad 200 ty siê cy oœmio go -

dzin nych dni pra cy pra co w ni ków wy mia ru spra wied li wo œci).
Wiê kszoœæ spraw z art. 62 UPN roz pa try wa na przez pra co w ni ków wy mia -

ru spra wied li wo œci w 2009 roku by³y to spra wy dro b nie j sze, nie za j muj¹ce
wie le cza su, je dy nie ki l ka pro cent sta no wi³y spra wy wiê ksze. Wa r to nad mie -
niæ, ¿e ponad 95% spo œród osób za trzy ma nych w 2007 roku z art. 62 UPN zo -
sta³o zwo l nio nych przed up³ywem 48 go dzin. Na jed ne go uka ra ne go za po -

wa ¿ ne prze stê p stwo z art. 62 UPN (czy li w prze li cze niu na jedn¹ oso bê
po zba wion¹ wol no œci bez za wie sze nia na d³u¿ej ni¿ rok w 2008 roku) przy pa -

da³ w 2008 roku, œred nio rzecz bior¹c, koszt w wy so ko œci co naj mniej

687,3 tysi¹ca z³ oraz œred nio 1764,4 oœmio go dzin ne go dnia pra cy pra co w -

ni ków wy mia ru spra wied li wo œci.

Mo ¿ na w tym mie j s cu po sta wiæ py ta nie: „Czy to du¿o?”. Trud no od po wie -
dzieæ na nie jed noz na cz nie. Du¿o, je œli wzi¹æ pod uwa gê inne, kon ku ren cyj ne
po trze by, któ re musz¹ byæ rea li zo wa ne z tego sa me go bu d¿e tu. Tyle, ile trze -
ba, je œli roz wi¹za nie ge ne ruj¹ce te ko szty jest efe kty w ne w ³ago dze niu ne ga -
tyw nych kon se k wen cji wy ni kaj¹cych z po sia da nia œro d ków psy choa kty w -
nych i zgod ne z ocze ki wa nia mi spo³ecze ñ stwa1.

Z dru giej jed nak stro ny, wœród opo nen tów zmian, ja kie mog³yby siê do ko -
naæ w za kre sie ka ra nia za po sia da nie œro d ków psy choa kty w nych, do mi nuj¹
ar gu men ty na tu ry emo cjo na l nej, œwiadcz¹ce o nie po ko ju spo³ecz nym
wywo³anym pro ble mem nap³ywu i u¿y wa nia na rko ty ków. G³osy te zwra caj¹
uwa gê na psy cho logi cz ny wy miar pro ble mów zwi¹za nych z na rko ty ka mi.
Ocze ki wa nia jego roz wi¹za nia s¹ kie ro wa ne do pa ñ stwa. Tym sa mym pro -
blem na rko ty ków ³¹czy sfe rê pry watn¹ z prze strze ni¹ pu b liczn¹. Usta wo da w -
ca za po œred ni c twem UPN zda je siê wy cho dziæ na prze ciw lê kom spo³ecz nym,
„ka na li zuj¹c” je przez pu ni ty w ne pra wo i lo kuj¹c za mu ra mi in sty tu cji.
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1 Z ba dañ prze pro wa dzo nych na zle ce nie „Po li ty ki” przez CBOS wy ni ka, ¿e oko³o 85%
Po la ków z ba da nej pró by 1003 oso by w wie ku 15 lat i wiê cej nie zga dza siê na le ga li za cjê
„miêk kich” na rko ty ków – por. „Po li ty ka”, nr 36, 5 wrze œ nia 2009 roku, s. 28–32.
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Umie sz czaj¹c dys ku sjê nad art. 62 UPN w ta kiej per spe kty wie, w któ rej cel
– uspo ko je nie na stro jów spo³ecz nych – uœwiê ca œro d ki, trud no za prze czyæ, ¿e
kwe stia oce ny ko sztów eko no mi cz nych obe cne go roz wi¹za nia wy da je siê ra -
czej wtó r na. Klu czo we jest jed nak py ta nie o to, czy pa nu je po wszech na zgo da
na taki spo sób roz wi¹za nia pro ble mu na rko tyko we go.

5.7. Opi nie przed sta wi cie li in sty tu cji na te mat ar ty ku³u 62 
usta wy

Z ze bra nych wœród przed sta wi cie li po li cji, pro ku ra tu ry, wy mia ru spra -
wied li wo œci i ku ra to rów opi nii na te mat art. 62 UPN wy ni ka, ¿e nie s¹ oni do

ko ñ ca prze ko na ni o tym, ¿e jest on sku te cz nym na rzê dziem od stra -

szaj¹cym po ten cja l nych u¿yt ko w ni ków na rko ty ków. Zde cy do wa nie od -

rzu caj¹ go jako œro dek po ma gaj¹cy w wy cho dze niu z na³ogu. Ra czej nie

wierz¹ ta k ¿e w to, ¿e art. 62 UPN, czy li „ka ra nie za po sia da nie”, mo¿e

wp³yn¹æ na ogra ni cze nie u¿y wa nia na rko ty ków wœród osób, któ re ju¿ je

za ¿y waj¹. Nie ma wœród nich jed nomy œl no œci rów nie¿ co do tego, ¿e

art. 62 UPN jest do brym na rzê dziem do ogra ni cza nia han d lu na rko ty ka mi.

Zde cy do wa nie jed nak ob staj¹ przy sta no wi sku, ¿e po sia da nie na rko ty -

ków w ka ¿ dej ilo œci po win no byæ ka ra l ne. Naj mo c niej s¹ o tym prze ko na ni
fun k cjo na riu sze po li cji (86%), w mnie j szym za kre sie, jed nak na dal sta no wi¹c
wiê k szoœæ – sê dzio wie i pro ku ra to rzy (61%). Ci osta t ni naj czê œciej te¿ spo œród 
przed sta wi cie li wszy stkich in sty tu cji twier dzi li, ¿e nie na le ¿y ka raæ za po sia -
da nie nie zna cz nej ilo œci sub stan cji psy choa kty w nej lub œro d ka odu rzaj¹cego.

W ra mach po stu lo wa nych zmian, któ rych po trze bê w wiê kszo œci do strze -
ga li przed sta wi cie le in sty tu cji ob jê tych ba da niem, pro po no wa no spre cy zo -

wa nie okre œleñ: „zna cz na iloœæ” i „nie zna cz na iloœæ” sub stan cji psy choa k -
ty w nej, wska zy wa no na ko nie cz noœæ roz wo ju wspó³pra cy miê dzy

in sty tu cja mi re a li zuj¹cymi art. 62 UPN, a ta k ¿e pod no sze nia œwia do mo œci

w za kre sie wyko rzy sty wa nia in nych œro d ków prze wi dzia nych w obe cnej

usta wie, w tym kie ro wa nia na le cze nie. Czêœæ sê dziów pro po no wa³a ta k ¿e
wpro wa dze nie zmian, wsku tek któ rych or ga ny œci ga nia skon cen tro wa³yby siê
na ogra ni cza niu han d lu, nie zaœ za trzy my wa niu po sia da czy. Po stu lo wa li rów -
nie¿, aby prze pro wa dza nie eks per tyz psy chia try cz nych w przed mio cie

uza le ¿ nie nia by³o obli gato ry j ne.
W wiê kszo œci ne ga ty w ne opi nie na te mat art. 62 UPN jako na rzê dzia

maj¹cego sku te cz nie roz wi¹zy waæ kwe stie zwi¹zane z han d lem, od stra sza -
niem lub le cze niem osób uza le ¿ nio nych od sub stan cji psy choa kty w nych,
mog¹ z jed nej stro ny wska zy waæ na roz cza ro wa nie doty ch cza so wym roz -
wi¹za niem, któ re go ele men tem jest art. 62 UPN, z dru giej jed nak stro ny – uka -
zy waæ brak akce p ta cji dla al ter na ty wy opa r tej na depe na li za cji posiadania.
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Roz dzia³ 6

Re ko men da cje

Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka

Ar ty ku³ 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (da lej: UPN) mo ¿ na po -
rów naæ z dzia³em o sze ro kim polu ra ¿e nia, ude rza on bo wiem w ka ¿ de go, kto
po sia da cho æ by naj mniejsz¹ iloœæ sub stan cji psy choa kty w nej, bez ja s nych
kry te riów oce ny mo ty wów, li cz by po rcji czy ro dza ju po sia da ne go na rko ty ku.
Ar ty ku³ 62 UPN ko sztu je bu d¿et pa ñ stwa bli sko 80 mi lio nów z³ ro cz nie

i nie gwa ran tu je – w opi nii przed sta wi cie li in sty tu cji zaan ga ¿o wa nych

w je go re a li za cjê – zmnie j sze nia ska li pro ble mów zwi¹za nych z na rko ty -

ka mi w Pol sce.

W tym mie j s cu na le ¿a³oby siê za sta no wiæ, jak¹ rolê po win na od gry waæ
UPN i ja kie ofe ro waæ roz wi¹za nia: sku te cz nie wa l czyæ z pro blem, ogra ni -
czaj¹c jego roz mia ry, i ³ago dziæ ne ga ty w ne kon se k wen cje zwi¹zane z u¿y wa -
niem na rko ty ków (tzw. harm re du c tion), czy te¿ uspo ka jaæ na stro je spo³ecz ne, 
spy chaj¹c pro blem na rko ty ków (tzw. so cial evil) za mury in sty tu cji. Co pra w -
da in sty tu cje nie roz wi¹¿¹ pro ble mu, lecz mog¹ spra wiæ, ¿e bê dzie on mniej
widoczny.

Na pod sta wie wy ni ków prze prowa dzo ne go ba da nia reko men du je my roz -
wa ¿e nie zmian w na stê puj¹cych kwe stiach:

� Po dej œcie do osób za trzy ma nych z tytu³u po sia da nia nie zna cz nych ilo œci
sub stan cji psy choa kty w nych i œro d ków odu rzaj¹cych, dot¹d nie ka ra nych
(oso by za trzy ma ne po raz pie r wszy).
W ta kim wy pa d ku mo ¿ na by roz wa ¿aæ umo rze nie po stê po wa nia na po -

zio mie pro ku ra tu ry, a tym sa mym po mi niê cie wpi su oso by za trzy ma nej do
re je stru s¹do we go. Roz wi¹za nie to po mog³oby ta k ¿e uza le ¿ nio nym, wo bec
któ rych czê sto jest orze ka na kara z wa run ko wym za wie sze niem, od wie sza -
nym auto ma ty cz nie przy ko le j nym za trzy ma niu (co sku t ku je od by ciem kary
w wiê zie niu). Byæ mo¿e wpro wa dze nie za pi su typu „do trzech razy sztu ka”
po zwo li³oby na spra w nie j sze ró¿ ni co wa nie mo ty wów po sia da nia w wy pa d ku
osób uza le ¿ nio nych, któ re wcze œ niej czy pó Ÿ niej po no w nie zo stan¹ za trzy ma -
ne za po sia da nie. Roz wi¹za nie uw z glêd niaj¹ce uma rza nie spraw na po zio -

mie pro ku ra tu ry wpi sy wa³oby siê w za sa dê opo rtu ni z mu œci ga nia, któ rej
pra kty ka mie œci siê w ra mach raty fi ko wa nej przez rz¹d polski konwencji
Narodów Zjednoczonych.
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� Po zy ski wa nie od za trzy ma nych z art. 62 UPN in fo r ma cji na te mat osób
za j muj¹cych siê han d lem na rko ty ka mi.
Pro ce der ten, mimo ¿e nie fun kcjo nu je ja w nie, wy da je siê czêst¹ pra ktyk¹

or ga nów œci ga nia. Doty ch cza so wa dro ga „do cie ra nia do re ki nów przez p³otki” 
za po moc¹ art. 62 UPN nie spra w dzi³a siê, przy naj mniej w za kre sie, w ja kim
mo ¿ na by j¹ uz naæ za sku teczn¹ w ogra ni cza niu han d lu na rko ty ka mi (wska zu -
je te¿ na to po li cja, któ ra wo bec pra wdzi wych „re ki nów” sto su je za awan so wa -
ne dzia³ania ope ra cy j ne, da le kie od wyko rzy sty wa nia art. 62 UPN). Wy da je
siê, ¿e u³atwia nie pra cy or ga nom œci ga nia nie po win no sta no wiæ kwe stii prio -
ry te to wej w roz wi¹za niach pro po no wa nych przez usta wê. Sto so wa nie art. 62

UPN do zbie ra nia in fo r ma cji na te mat han d lu od osób s³abo za zna jo mio -

nych z pra wem mo ¿ na ogra ni czyæ, pod nosz¹c stan wie dzy spo³ecze ñ stwa

(szcze gó l nie m³od zie ¿y) na te mat obe cnych ure gu lo wañ pra wnych i ich

kon se k wen cji.

� Po dej œcie do osób uza le ¿ nio nych od sub stan cji psy choa kty w nych.
Ar ty ku³ 62 UPN w opi nii zde cy do wa nej wiê kszo œci przed sta wi cie li in sty -

tu cji zaan ga ¿o wa nych w jego re a li za cjê (po li cja, pro ku ra tu ra, s¹do wni c two,
ku ra to rzy) nie s³u¿y wy cho dze niu z na³ogu osób uza le ¿ nio nych. Prze ko na nie
to po dzie la li ta k ¿e przed sta wi cie le wiê zien ni c twa, wska zuj¹cy, ¿e le cze nie,
aby by³o sku te cz ne, po win no siê od by waæ w wa run kach wol no œci. Ka ra nie za
po sia da nie ude rza bo wiem w ca³¹ gru pê osób uza le ¿ nio nych – za rów no tych,
któ rzy chc¹, jak i tych, któ rzy nie chc¹ siê le czyæ. „Mo ty wo wa nie in sty tu cjo -
nalne” nie wy da je siê sku te cz nym na rzê dziem, tym bar dziej ¿e aspekt uza le ¿ -
nie nia nie jest w wiê kszo œci wy pa d ków bra ny pod uwa gê ani przez or ga ny œci -
ga nia, zo rien to wa ne na wy kry cie prze stê p stwa, ani przez s¹do wni c two, któ re
– jak po ka zuj¹ wy ni ki badania – rzadko orzeka obowi¹zek leczenia.

Prze pro wa dzo ne ba da nie po ka zu je, ¿e in sty tu cje zaan ga ¿o wa ne w re a li za -
cjê UPN nie s¹ przy go to wa ne do wy ko rzy sta nia pe³nego wa chla rza mo ¿ li wo -
œci, ja kie daje obe c na usta wa w sto sun ku do osób uza le ¿ nio nych od sub stan cji
psy choa kty w nych. Sku te cz ne dzia³anie w tym za kre sie wy ma ga³oby czê st sze -
go lub na wet obli gato ryj ne go zle ca nia eks per tyz psy chia try cz nych w przed -

mio cie uza le ¿ nie nia (nie zaœ wy³¹cz nie po czy tal no œci), któ re go kon se k -
wencj¹ by³oby orze ka nie o obo wi¹zku pod jê cia le cze nia przez oso by, u któ -
rych stwier dzo no uza le ¿ nie nie. Z dru giej jed nak stro ny, brak do sta te cz nej li cz -
by miejsc w wiê zien nych od dzia³ach tera peu ty cz nych po wi nien sk³aniaæ do
kie ro wa nia na nie wy³¹cz nie osób, w sto sun ku do któ rych nie ma in nej mo ¿ li -
wo œci (oso by uza le ¿ nio ne od by waj¹ce kary po zba wie nia wol no œci z tytu³u po -
wa ¿ nych prze stêpstw, bêd¹ce za gro ¿e niem dla oto cze nia spo³ecz ne go, nie zaœ
dla sie bie sa mych).
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� Spo sób dzia³ania in sty tu cji zaan ga ¿o wa nych do re a li za cji art. 62 usta wy
o prze ci w dzia³aniu na rko ma nii.
To, ¿e ka ¿ da in sty tu cja wype³niaj¹ca za da nia w ra mach UPN kie ru je siê

w³asn¹ ra cjo nal no œci¹, wpi san¹ w pe w nym sen sie w jej cha ra kter (or ga ny œci -
ga nia – œci ga niem prze stêpstw, s¹do wni c two – orze ka niem kary), po wo du je,
¿e przy swoi³y one art. 62 UPN i ru ty no wo wy ko nuj¹ swo je obo wi¹zki. Mimo
¿e obe c na usta wa prze wi du je wie le roz wi¹zañ i œro d ków, in sty tu cje zaan ga ¿o -
wa ne w re a li za cjê jej za pi sów w³aœ nie ze wzglê du na tê ra cjo na l noœæ nie chc¹
lub wrêcz nie mog¹ w pe³ni ich wy ko rzy sty waæ. Dla te go za sad ne wy da je siê

po dej mo wa nie wysi³ków, któ re maj¹ na celu ini cjo wa nie wspó³pra cy tych

in sty tu cji i wy pra co wa nie tym sa mym pe w nej sy ne r gii ich dzia³ania.

Dobr¹ pra ktyk¹ jest otwie ra nie siê in sty tu cji na wspó³pra cê z orga ni za -

cja mi sa morz¹do wy mi oraz po zarz¹do wy mi, któ re za j muj¹ siê pro ble mem
na rko ma nii. Mog¹ one wytr¹caæ in sty tu cje z ru ty no wych dzia³añ, do sta r czaj¹c 
no wej wiedzy i ukazuj¹c odmienn¹ perspektywê.

� Ko szty eko no mi cz ne zwi¹zane z re a li zacj¹ art. 62 usta wy o prze ciw -
dzia³aniu na rko ma nii.
Po mi jaj¹c fakt, ¿e naj pro stszym roz wi¹za niem osz czêd no œcio wym by³oby

anu lo wa nie art. 62 UPN, któ ry mówi o ko nie cz no œci ka ra nia za po sia da nie
ka ¿ dej ilo œci sub stan cji psy choa kty w nej i œro d ka odu rzaj¹cego, lub ogra ni cze -
nie na ka zu prze pro wa dza nia pro ce du ry insty tucjo nalno- praw nej je dy nie do
osób po sia daj¹cych zna cz ne ilo œci na rko ty ków, mo ¿ na wska zaæ przy naj mniej
dwa pun kty, któ re w ra mach obe cnej usta wy ge ne ruj¹ ko szty mo ¿ li we do
zre du ko wa nia. Je den z nich do ty czy uma rza nia spraw na po zio mie pro ku -

ra tu ry, dru gi – eks per tyz psy chia try cz nych, któ re mog¹ byæ wy ko ny wa ne na
ró ¿ nych eta pach po stê po wa nia: na zle ce nie pro ku ra tu ry, s¹du lub wiê zien ni c -
twa. Eks per ty za psy chia try cz na mo¿e do ty czyæ opi nii w przed mio cie po czy -
tal no œci i uza le ¿ nie nia. Ze wzglê du na to, ¿e pro ku ra tu ra jest zo rien to wa na na
wy kry cie prze stê p stwa, eks per ty zy s¹ zle ca ne g³ów nie w za kre sie po czy tal no -
œci, nie zaœ uza le ¿ nie nia. S¹d lub wiê zien ni c two, chc¹c od nieœæ siê na pó Ÿ nie j -
szym eta pie do opi nii psy chia try w przed mio cie uza le ¿ nie nia, musz¹ zle caæ
ko lejn¹ eks per ty zê, co wi¹¿e siê z po no sze niem do da t ko wych ko sztów. Pro -
blem ten roz wi¹zywa³oby zob li go wa nie do jed no czes ne go zle ca nia w wy -

pa d ku eks per tyz psy chia try cz nych w przed mio cie po czy tal no œci przed -

sta wie nia opi nii w przed mio cie uza le ¿ nie nia.

Mówi¹c o art. 62 UPN i jego mo ¿ li wych zmia nach, na le ¿y uw z glêd niæ szer -
sze t³o spo³eczno -poli ty cz ne, a ta k ¿e pra w ne, w tym roz wi¹za nia sto so wa ne
w in nych kra jach eu ro pe j skich, któ re daj¹ pe w ne pun kty od nie sie nia. Rzecz
w tym, ¿e pol skie roz wi¹za nie w za kre sie po li ty ki na rko ty ko wej jest jed nym
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z naj bar dziej re stry kcy j nych w Eu ro pie. W in nych kra jach eu ro pe j skich d¹¿y
siê obe c nie do ogra ni cza nia szkód (tzw. harm re du c tion) oraz za stê po wa nia
ka ra nia dzia³ania mi profila ktyczno -leczni czy mi. Fi lo zo fia stoj¹ca za tym po -
dej œciem zmu sza jed nak do ra cjo na l nej kon fron ta cji z pro ble mem i przy zna -
nia, ¿e nie uda siê go ca³ko wi cie usun¹æ i odi zo lo waæ od spo³ecze ñ stwa. Roz -
wa ¿a nie no wych roz wi¹zañ po win no byæ za tem po prze dzo ne rzeczow¹
de bat¹, pro wa dzon¹ na pod sta wie wie dzy na te mat ko sztów eko no mi cz nych
i spo so bu fun kcjo no wa nia art. 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. In -
ny mi s³owy, cho dzi³oby o spro wa dze nie doty ch cza so wej de ba ty na te mat ka -
ra nia za po sia da nie sub stan cji psy choa kty w nych i œro d ków odu rzaj¹cych ze
sfe ry so cial evil w bar dziej rze czo wy ob szar pro fa num.
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Noty o au tor ach

Ewe li na Ku Ÿ micz – so cjo lo ¿ ka, do kto ran tka w In sty tu cie So cjo lo gii Uni wer -
sy te tu Wa r sza wskie go, koor dy na tor ka pro je któw i ba da czka w Pro gra mie Po -
li ty ki Spo³ecz nej In sty tu tu Spraw Pu b li cz nych. Jej zain tere so wa nia ba da w cze
do tycz¹ so cjo lo gii pro ble mów spo³ecz nych, ryn ku pra cy i stru ktu ry spo³ecz -
nej.

Zo fia Mie lec ka- Ku bieñ – do ktor habi li to wa ny eko no mii, spe cja l noœæ: sta ty -
sty ka – eko no me tria, pro fe sor Aka de mii Eko no mi cz nej w Ka to wi cach (Ka te -
dra Eko no me trii). Jej zain tere so wa nia ba da w cze do tycz¹ eko no mi cz nych
aspe któw pro ble mów uza le ¿ nieñ, zw³asz cza uza le ¿ nie nia od al ko ho lu i nar ko -
ty ków.

Jê drzej Sta sio wski – so cjo log, do kto rant w In sty tu cie So cjo lo gii Uni wer sy te -
tu Wa r sza wskie go. Jego zain tere so wa nia ba da w cze do tycz¹ me to do lo gii ba -
dañ spo³ecz nych, pro ble ma ty ki dy fu zji in no wa cji i zmia ny spo³ecz nej oraz
so cjo lo gii spraw pu b li cz nych.

Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka – do ktor psy cho lo gii, zwi¹zana miê dzy in ny -
mi ze Szko³¹ Wy¿sz¹ Psy cho lo gii Spo³ecz nej w Wa r sza wie i sto wa rzy sze -
niem Oli m pia dy Spe cja l ne Pol ska. Kie ro w nik ba dañ i ko or dy na tor
pro je któw ba da w czych. Jej zain tere so wa nia ba da w cze do tycz¹ psy cho -
spo³ecz nych me cha ni z mów zwi¹za nych z za gad nie nia mi nie pe³no spra w no -
œci i uza le ¿ nieñ.

e book isp.org.pl



e book isp.org.pl



Li ter atu ra

Abu ce wicz M., Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie
kon stru kcjoni stycz nej. Czêœæ pie r wsza: okres miê dzy wo jen ny, „Al ko ho lizm
i Nar ko ma nia” 2006, t. 18, nr 3.

Abu ce wicz M., Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie
kon stru kcjoni stycz nej. Czêœæ dru ga: okres po wo jen ny do 1968/1969, „Al ko -
ho lizm i Na rko ma nia” 2006, t. 19, nr 1.

Abu ce wicz M., Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie
kon stru kcjoni stycz nej. Czêœæ trze cia: ko niec lat 60. i lata 70., „Al ko ho lizm
i Nar ko ma nia” 2006, t. 19, nr 2.

Abu ce wicz M., Na rko ma nia w Pol sce jako pro blem spo³ecz ny w per spe kty wie
kon stru kcjoni stycz nej. Czêœæ czwa r ta: pie r wsza po³owa lat 80., „Al ko ho lizm
i Na rko ma nia” 2006, t. 19, nr 3.

Ciar ka M., Po stê po wa nie przy goto wa w cze – czêœæ II, „Edu ka cja Pra wni cza”
2009, nr 5.

Co hen P.J., Drugs Ad di c tion, and the Law. Po li cy, Po li tics, and Pu b lic He alth,
Ca ro li na Aca de mic Press, Du r ham, North Ca ro li na 2004.

Do ma ñ ski £., Odpo wie dzia l noœæ ka r na za pro du kcjê, po sia da nie i ob rót œro d ka -
mi odu rzaj¹cymi, „Pro ku ra tu ra i Pra wo” 2006, nr 2.

Dziu³gie³ I., Po stê po wa nie przy goto wa w cze w za ry sie – ta b li ce pogl¹dowe z prak -
ty cz nym ko men ta rzem, Szczy t no 2007.

Frie ske K., So biech R., Na rko ma nia – in ter pre ta cje pro ble mu spo³ecz ne go, In -
sty tut Wy da w ni czy Zwi¹zków Za wo do wych, Wa r sza wa 1987.

Gid dens A., No wo cze s noœæ i to ¿ sa moœæ. „Ja” i spo³ecze ñ stwo w epo ce pó Ÿ nej
nowo cze s no œci, prze³. A. Szu l ¿y cka, Wy daw ni c two Na uko we PWN, Wa r sza -
wa 2006.

Eu ro pe an Mo ni to ring Cen tre for Drugs and Drug Ad di c tion The ma tic Pa pers, Il -
li cit drug use in the EU: le gis la ti ve ap pro a ches, Li s bon 2005.

Kon we n cja Na ro dów Zjed no czo nych o zwa l cza niu nie lega l ne go ob ro tu œro d ka -
mi odu rzaj¹cymi i sub stan cja mi psy cho tro powy mi, sporz¹dzo na w Wied niu
dnia 20 grud nia 1988 roku (Dz.U. z 1995 r. nr 15, poz. 69).

Kra je wski K., How fle xi b le are the Uni ted Na tions drug Con ven tions?, „The In -
ter na tio nal Jo u r nal of Drug Po li cy” 1994, t. 10.

Kra je wski K., Spra wy o po sia da nie na rko ty ków w pra kty ce s¹dów kra ko w skich.
Ra port z ba dañ, Kra ków 2008.

Kra je wski K., Œwi¹tkie wicz G., Pro ble my na rko ty ków i na rko ma nii w usta wo daw -
stwie pol skim, Pro gram Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Roz wo ju (Uni ted
Na tions De ve lo p ment Pro gram me), Wa r sza wa 2004.

e book isp.org.pl



Kur de lek J., Wo j cie cho wska I., Po stê po wa nie przy goto wa w cze. Wy bra ne za gad -
nie nia, orze cz ni c two, przyk³ady, Szczy t no 2008.

£ucarz K., Mu szy ñ ska A., Usta wa o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii. Ko men tarz,
Wo l ters Klu wer Pol ska, Wa r sza wa 2008.

Po li ty ka na rko ty ko wa. Prze wod nik Kry ty ki Po li ty cz nej, Wy daw ni c two Kry ty ki
Po li ty cz nej, Wa r sza wa 2009

Ro bin son M.B., Sche r len R.G., Lies, Da mned Lies and Drug War Sta ti stics.
A Cri ti cal Ana ly sis of Cla ims Made by the Of fi ce of Na tio nal Drug Con trol
Po li cy, Sta te Uni ve r si ty of New York Press, Sta te Uni ve r si ty of New York
2007.

Ro sen berg S.W., Re a son, ide o lo gy and po li tics, Prin ce ton Uni ve r si ty Press, Prin -
ce ton 1988.

Sie ros³awski J., Pro blem na rko ty ków i na rko ma nii w zak³adach ka r nych i are -
sztach œle d czych, Wa r sza wa 2007.

So be y ko J., Szpi tal czy wiê zie nie? Pra wo i po li ty ka na rko ty ko wa – Pol ska, Eu ro -
pa, œwiat, „Po li ty ka na rko ty ko wa. Prze wod nik Kry ty ki Po li ty cz nej”, t. 7,
Warszawa 2009.

The Co lu m bia Ency c lo pe dia 2008 (http://www.ency c lo pe dia.com).
Usta wa z dnia 8 sty cz nia 1951 roku o œro d kach farma ceu ty cz nych i odu rzaj¹cych

oraz ar ty ku³ach sa ni ta r nych [stan pra w ny na 1951 rok].
Usta wa z dnia 31 sty cz nia 1985 roku o za po bie ga niu na rko ma nii (Dz.U. z 1985 r.

nr 4, poz. 15) [tekst ujed no li co ny, stan pra w ny na 1991 rok].
Usta wa z dnia 24 kwie t nia 1997 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (Dz.U.

z 1997 r. nr 75, poz. 468) [stan pra w ny na 24 kwie t nia 1997 roku].
Usta wa z dnia 29 li pca 2005 roku o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii (Dz.U. z 2005 r. 

nr 179, poz. 1485) [tekst ujed no li co ny, stan pra w ny na 30 li pca 2009 roku].
Usta wa z 6 kwie t nia 1990 roku o po li cji (Dz.U. z 1990 r. nr 30, poz. 179) [tekst

ujed no li co ny, stan pra w ny na 26 sie r p nia 2009 roku].
Usta wa z dnia 6 cze r w ca 1997 roku – Ko deks ka r ny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz.

553) [tekst ujed no li co ny, stan pra w ny na 30 kwie t nia 2009 roku].
Usta wa z dnia 6 cze r w ca 1997 roku – Ko deks po stê po wa nia ka r ne go (Dz.U.

z 1997 r. nr 89, poz. 555) [tekst ujed no li co ny, stan pra w ny na 13 maja 2009
roku].

Usta wa z dnia 27 li pca 2001 roku o ku ra to rach s¹do wych (Dz.U. z 2001 r. nr 98,
poz. 1071) [stan pra w ny na 31 sty cz nia  2006 roku].

Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spra wied li wo œci z dnia 11 cze r w ca 2003 roku w spra -
wie re gu la mi nu czyn no œci w za kre sie prze pro wa dza nia wy wia du œro dowi sko -
we go oraz wzo ru kwe stio na riu sza tego wy wia du (Dz.U. z 2003 r. nr 108,
poz. 1018).

Roz porz¹dze nie Mi ni stra Spra wied li wo œci z dnia 12 cze r w ca 2003 roku w spra -
wie szcze gó³owe go spo so bu wy ko ny wa nia upra w nieñ i obo wi¹zków ku ra to -
rów s¹do wych (Dz.U. z 2003 r. nr 112, poz. 1064).

162 Li ter atu ra

e book isp.org.pl



In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Li sta pu b li ka cji z lat 2000–2009

W przy go to wa niu:

� Pra ca zbio ro wa: Stra te gia prze trwa nia. In te gra cja na ryn ku pra cy.

Pu b li ka cje ksi¹¿ko we

� Bar ba ra G¹ciarz, Ewa Gie r ma no wskiej (red.), Za trud niaj¹c nie pe³no spra w -
nych. Wie dza, opi nie i do œwia d cze nia pra co da w ców, Wa r sza wa 2009

�Ma g da le na Ar cze wska. Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych. Wy da nie dru gie, po pra wio ne i uzu pe³nio ne, Wa r sza wa 2009

� Piotr Szu ka l ski (red). Przy go to wa nie do sta ro œci. Po la cy wo bec sta rze nia
siê, Wa r sza wa 2009

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ag nie sz ka £ada (red.), Pol ska- Nie m cy. Wza je m -
ny wi ze ru nek i wi zja Eu ro py, Wa r sza wa 2009

� Lena Ko la r ska Bo bi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk (red.), De mo kra cja w Pol sce
2007–2009, Wa r sza wa 2009

�Me l chior Szcze pa nik, El ¿ bie ta Kaca, Ag nie sz ka £ada, The work of Poland’s
Me m bers of the Eu ro pe an Pa r lia ment. Go als, achie ve ments, and con c lu -
sions for the fu tu re, Wa r saw 2009

�Me l chior Szcze pa nik, El ¿ bie ta Kaca, Ag nie sz ka £ada, Bi lans akty w no œci
pol skich pos³ów do Pa r la men tu Euro pe j skie go. Cele, osi¹gniê cia, wnio ski
na przysz³oœæ, Wa r sza wa 2009

� Ewa Boga cz-Wo jta no wska, Ma rek Ry m sza (red.), Nie ty l ko spo³ecz nie. Za -
trud nie nie i wo lon ta riat w or ga ni za cjach po zarz¹do wych, Wa r sza wa 2009

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Nowe me to dy zarz¹dza nia w pa ñ stwach
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2009

� To masz Schi ma nek, Dia log oby wa te l ski Pol ska 2008, Wa r sza wa 2008

� Ja ros³aw Zbie ra nek (red.), Sub we ncje z bu d¿e tu pa ñ stwa dla pa r tii po li ty cz -
nych. Ja w noœæ i kon tro la, Wa r sza wa 2008

� Grze gorz Ma ko wski, To masz Schi ma nek (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe
i w³adza pu b li cz na. Dro gi do par t ne r stwa, Wa r sza wa 2008

�Ma rek Ry m sza (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe. Dia log Oby wa te l ski. Po -
li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2008

e book isp.org.pl



� To masz G. Gros se, Eu ro pa na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2008

� To masz Ka Ÿ mie r czak, Ka mi la He r nik (red.), Spo³ecz noœæ lo ka l na w dzia -
³aniu. Ka pi ta³ spo³ecz ny. Po ten cja³ spo³ecz ny. Lo ka l ne go ve r nan ce, Wa r -
sza wa 2008

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski (red.), Polska -Niem cy- Fran -
cja. Wza je m ne post rze ga nie po roz sze rze niu UE, Wa r sza wa 2008

� Pra ca zbio ro wa: Akty wi zo wa nie wy bo r ców, Wa r sza wa 2008

� Ju sty na Fre lak, Wi told Kla us, Ja kub Wi œ nie wski, Przy sta nek Pol ska. Ana -
li za pro gra mów inte gra cy j nych dla cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa
2007

�Ma rek Ry m sza, Grze gorz Ma ko wski, Ma g da le na Du d kie wicz (red.), Pa ñ -
stwo a trze ci se ktor. Pra wo i in sty tu cje w dzia³aniu, Wa r sza wa 2007

� To masz G. Gros se, In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach? Wa r sza wa
2007

� To masz Ka Ÿ mie r czak (red.), Zmia na w spo³ecz no œci lo ka l nej, Wa r sza wa
2007

� Ja cek Ko cha no wicz, S³awo mir Man des, Mi ros³awa Ma ro dy (red.), Ku l tu ro -
we aspe kty trans fo r ma cji eko no mi cz nej, Wa r sza wa 2007

� Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni o so bie. Ro dzi na, edu -
ka cja, pra ca, Wa r sza wa 2007

� Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni. Akty wi za cja za wo do -
wa i nie ty po we fo r my za trud nie nia, Wa r sza wa 2007

� To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza, Ka pi ta³ spo³ecz ny. Eko no mia
spo³ecz na, Wa r sza wa 2007

� Jó ze fi na Hryn kie wicz, Od rzu ce ni. Ana li za pro ce su umie sz cza nia dzie ci
w do mach dzie cka, Wa r sza wa 2006

� An na Kwak (red.), Z opie ki za stê pczej w do ros³e ¿y cie, Wa r sza wa 2006

� Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), EU Ac ce sion Pro spects for Tur key and Ukra i -
ne. De ba tes in New Me m ber Sta tes, Wa r sza wa 2006

�Ma te usz B³asz czyk, Ja cek Sro ka (red.), Sie ci czy stru ktu ry? Dia log spo³ecz -
ny na po zio mie re gio na l nym, Wa r sza wa 2006

�Ma rek Ry m sza (red.), Ela sty cz ny ry nek pra cy i bez pie cze ñ stwo so cja l ne,
Wa r sza wa 2005 

�Ma g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach
po za rz¹do wych, Wa r sza wa 2005

164 Wykaz pu b li ka cji

e book isp.org.pl



� El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ko re pe ty cje – sza ra stre fa edu ka cji, Wa r sza wa 2005

� Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), The Vi se grad Sta tes be twe en Schen gen and
Neig bou r ho od, Wa r sza wa 2005

�Ma r cin Wa le cki, Mo ney and Po li tics in Po land, Wa r sza wa 2005

� Do mi nik An to no wicz, Uni we r sy tet przysz³oœci. Wy zwa nia i mo de le po li -
ty ki, Wa r sza wa 2005

�Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Po moc dzie ciom i ro dzi nie w œro do wi -
sku lo ka l nym, Wa r sza wa 2005

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski
(red.), Mo sty przez At lan tyk? Po sta wy Po la ków, Cze chów, S³owa ków
 wobec Sta nów Zjed no czo nych, Wa r sza wa 2005

�Ma te usz Fa³ko wski, Ja cek Ku cha r czyk (red.), Oby wa te le Eu ro py. In te -
gra cja eu ro pe j ska w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym, Wa r sza wa 2005

� To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej. Przy -
k³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i Pol ski. Wy da nie II, uzu pe³nio ne i roz sze rzo -
ne, Wa r sza wa 2004

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Œwia do moœæ eko no mi cz na spo³ecze ñ stwa
i wi ze ru nek bi z ne su, Wa r sza wa 2004

� Krzy sztof Ko na rze wski, Re fo r ma oœwia ty. Pod sta wa pro gra mo wa i wa run -
ki kszta³ce nia, Wa r sza wa 2004

�Ma rek Ry m sza (red.), Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, Wa r sza wa
2004

� Ele o no ra Zie li ñ ska (red.), Miê dzy naro do wy Try bu na³ Ka r ny. USA i UE:
dwa ró ¿ ne po dej œcia, Wa r sza wa 2004

� András Sajó, Fre e dom of Ex pres sion (an gie l ska i ro sy j ska wer sja jê zy ko wa),
War sza wa 2004

� Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Neig hbou r ho od ac ross a Di vi de?, Wa r sza wa
2004

� To masz Grze gorz Gros se (red.), Pol ska wo bec no wej po li ty ki spó j no œci
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

� El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Szko³y pu b li cz ne i nie pub li cz ne:
po rów na nie œro do wisk edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2004

� Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Sy stem peni ten cja r ny i post -
peni ten cjar ny w Pol sce, Wa r sza wa 2003

Wykaz pu b li ka cji 165

e book isp.org.pl



� Piotr Ma zur kie wicz (red.), Ko œció³ ka to li cki w prze de dniu wej œcia Pol ski do 
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

� Anna Ti t kow (red.), Szkla ny su fit: ba rie ry i ogra ni cze nia ka rier ko biet,
Wa r sza wa 2003

� Kry sty na Igli cka (red.), In te gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wy zwa nia
i dy le ma ty u pro gu wielo kultu ro wo œci, Wa r sza wa 2003

� Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra tion and Its Im pact on La bo ur Mar kets in Po -
land and Ukra i ne, Wa r sza wa 2003 (an gie l ska i ukra i ñ ska wer sja jê zy ko wa)

� To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza (red.), W stro nê akty w nej po li ty ki
spo ³ecz nej, Wa r sza wa 2003

�Ma rek Zu bik (red.), Za po bie ga nie kon fli kto wi in te re sów w III RP, Wa r sza -
wa 2003

�Ma riusz Jan Rad³o, Wy zwa nie konku rency j no œci. Stra te gia Li z bo ñ ska
w po sze rzo nej Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

� Be a ta £aciak (red.), Dzie c ko we wspó³cze s nej ku l tu rze me dia l nej, Wa r sza -
wa 2003

� Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, Spo³ecz no œci lo ka l ne
wo bec pro ble mu bez ro bo cia m³od zie ¿y, Wa r sza wa 2003

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, Wa r -
sza wa 2003

� To masz Grze gorz Gros se, Zmierzch de cen tra liza cji w Pol sce? Po li ty ka roz -
wo ju w wo je wó dztwach w kon te k œcie in te gra cji eu ro pe j skiej, Wa r sza wa
2003

� Ur szu la Ku r cze wska, Ma³go rza ta Molê da - Z dziech, Lob bing w Unii Eu ro -
pe j skiej, Wa r sza wa 2002

� Ja nusz Ha lik (red.), Sta rzy lu dzie w Pol sce. Spo³ecz ne i zdro wo t ne sku t ki
sta rze nia siê spo³ecze ñ stwa, Wa r sza wa 2002

� Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Prze ciw ubó stwu i bez ro bo ciu: lo ka l ne ini cja -
ty wy oby wa te l skie, Wa r sza wa 2002

� Hen ryk Do ma ñ ski, Ubó stwo w spo³ecze ñ stwach post komu nisty cz nych,
War sza wa 2002

� Adam Zie li ñ ski, Ma rek Zu bik (red.), Przysz³oœæ pol skie go wy mia ru spra -
wied li wo œci, Wa r sza wa 2002

� Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra cje po wro t ne Po la ków – po wro ty su kce su czy
roz cza ro wa nia?, Wa r sza wa 2002

166 Wykaz pu b li ka cji

e book isp.org.pl



� Bar ba ra Fa ty ga, Jo lan ta Ro ga la -Ob³êko wska, Sty le ¿y cia m³od zie ¿y a na r -
ko ty ki. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

�Ma³go rza ta Fu sza ra (red.), Ko bie ty w Pol sce na prze³omie wie ków. Nowy
kon trakt p³ci?, Wa r sza wa 2002

� Ja cek Ku cha r czyk (red.), Eu ro pa – Ame ry ka. Trans at lan ty cki wy miar re -
form Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2002

�Ma r cin Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, Wa r sza wa 2002

� Ochro na ucho dŸ ców w Pol sce (wspó l nie z MSZ i UNHCR), Wa r sza wa
2002

� Jan Barcz (red.), Czy zmie niaæ kon sty tu cjê? Ustro jowo- konsty tucyj ne aspek ty 
przyst¹pie nia Pol ski do UE, Wa r sza wa 2002

� Zmia ny w sy ste mie oœwia ty. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

� Ja nusz Bor ko wski, Jed no stka a ad mi ni stra cja pu b li cz na po re fo r mie ustro -
jo wej, Wa r sza wa 2001

�W³adys³aw Cza p li ñ ski, Anna Wy ro zu m ska, Sê dzia krajo wy wo bec pra wa
miê dzyna rodo we go, Wa r sza wa 2001

� Ry szard Chru œciak, Wi ktor Osia ty ñ ski, Two rze nie kon sty tu cji w Pol sce
w la tach 1989–1997, Wa r sza wa 2001

� Ju liusz Gar da wski, Zwi¹zki za wo do we na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2001

� Bar ba ra G¹ciarz, W³od zi mierz Pa ñ ków, Dia log spo³ecz ny po pol sku – fi k cja 
czy szan sa?, Wa r sza wa 2001

� Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Mie r ni ki i wska Ÿ ni ki w sy ste mie ochro ny zdro -
wia, Wa r sza wa 2001

� Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), De cen tra liza cja za dañ spo³ecz nych pa ñ stwa,
Wa r sza wa 2001

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, An drzej Ro s ner, Je rzy Wi l kin (red.), Przysz³oœæ
wsi pol skiej. Wi zje, stra te gie, kon ce pcje, Wa r sza wa 2001

� Krzy sztof Ko na rze wski (red.), Szko l ni c two w pie r wszym roku re fo r my sy -
ste mu oœwia ty, Wa r sza wa 2001

� An to ni na Ostro wska, Oso by nie pe³no spra w ne w Pol sce w la tach dzie wiêæ -
dzie si¹tych, Wa r sza wa 2001

� Ewa Pop³awska (red.), Kon sty tu cja dla roz sze rzaj¹cej siê Eu ro py, Wa r sza -
wa 2001

Wykaz pu b li ka cji 167

e book isp.org.pl



�Ma rek Ry m sza (red.), Sa mo t ne ma cie rzy ñ stwo i po li ty ka spo³ecz na, Wa r -
sza wa 2001

� Jan Wi da cki, Ma rek M¹czy ñ ski, Ja ni na Cza p ska, Lo cal Com mu ni ty, Pu b lic
Se cu ri ty. Cen tral and Ea stern Co un tries un der Trans fo r ma tion, Wa r sza wa
2001

�Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Kon sty tucy j ne pod sta wy sy ste mu pra wa,
War sza wa 2001

� An drzej Zoll (red.), Ra cjo na l na re fo r ma pra wa ka r ne go, Wa r sza wa 2001

� Pol ska dro ga do Schen gen. Opi nie eks per tów, Wa r sza wa 2001

� Kate Han sen Bundt, No r we gia mówi „nie”, Wa r sza wa 2000

� Ch³op, ro l nik, fa r mer? Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej – nad zie je
i oba wy pol skiej wsi, Wa r sza wa 2000

� Ja ni na Cza p ska, Bez pie cze ñ stwo lo ka l ne. Spo³ecz ny kon tekst pre wen cji kry -
mi na l nej, Wa r sza wa 2000

� Hen ryk Do ma ñ ski, Hie ra r chie i ba rie ry spo³ecz ne w la tach dzie wiê æ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2000

�Mi ros³aw Gra nat (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce. Pod sta wy
praw no- fi nan so we, Wa r sza wa 2000

�Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Con sti tu tio nal Cu l tu res, Wa r sza wa 2000

� To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej i jej
wp³yw na roz wój go spo da r czy. Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2000

� Ja cek Klich (red.), Nad zie ja ryn ku pra cy. Ma³e i œred nie przed siê bio r stwa
w go spo da r ce, Wa r sza wa 2000

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Czte ry re fo r my – od kon ce pcji do re a li za -
cji, Wa r sza wa 2000

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), The Se cond Wave of Po lish Re forms, Wa r -
sza wa 2000

�Mark Le o nard, Spo sób na Eu ro pê. Po miê dzy fede ra li z mem a Eu rop¹ na ro -
dów, Wa r sza wa 2000

� Be a ta £aciak, Ja cek Ku r cze wski (red.), Ko ru p cja w ¿y ciu spo³ecz nym, War -
sza wa 2000

�Ma r cin Wa le cki (red.), Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie po -
li tycz ne, Wa r sza wa 2000
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Eks per ty zy, ra po r ty z ba dañ, re ko men da cje

� Ewe li na Ku Ÿ micz, Zo fia Mie lec ka- Ku bieñ, Do ro ta Wisze jko- Wierz bi cka,
Ka ra nie za po sia da nie. Ar ty ku³ 62 usta wy o prze ciw dzia³aniu na rko ma nii
– ko szty, czas, opi nie. Wa r sza wa 2009

� To masz G. Gros se, Nowa po li ty ka spó j no œci: Wy bra ne nu r ty de ba ty eu ro -
pe j skiej, Wa r sza wa 2008

� Piotr Szu ka l ski (red.), To idzie sta roœæ. Po sta wy osób w wie ku przed emery -
ta l nym. Ra port z ba dañ, Wa r sza wa 2008

� Ewa K. Siel lawa- Kol bo wska (red.), Ag nie sz ka £ada Ja ros³aw Æwie k-Ka r -
po wicz, Edu ka cja oby wa te l ska w Nie mczech i Pol sce. Ra port z ba dañ, Wa r -
sza wa 2008

� Be a ta Ocie p ka, Ag nie sz ka £ada, Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Po li ty ka eu ro -
pe j ska Wa r sza wy i Be r li na w pra sie nie mie c kiej i pol skiej, Wa r sza wa 2008

� Grze gorz Ma ko wski (red.), U pro gu zmian. Piêæ lat usta wy o dzia³al no œci
po ¿y t ku pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, Wa r sza wa 2008

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
De mo kra cja w Pol sce 2005–2007, Wa r sza wa 2007

� Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Le a r ning from ex pe rien ce
of West Eu ro pe an think thanks: a stu dy in think tank ma na ge ment, Wa r -
sza wa 2007

� To masz Grze gorz Gros se (red.), Za po bie ga nie ko ru pcji w wy ko rzy sta niu
fun du szy uni j nych, Wa r sza wa 2007 

� Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, The Po lish Ex pe rien ce in Con trol ling Il le gal Mi gra -
tion. Les sons for EU Can di da tes and Nei g h bo urs, Wa r sza wa 2007

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Emi gro waæ i wra caæ. Mi gra cje za ro b ko we
Po la ków a po li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2007

� Jen ni fer El rick, Ju sty na Fre lak, Pawe³ Hut, Pol ska i Nie mcy wo bec ro da ków 
na Wscho dzie. Po len und De ut s chland gegenüber ihren Dia spo ras im
Osten, Wa r sza wa 2006

�Ma te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko, Po la cy i Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru -
nek po roz sze rze niu Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

�Mi cha³ Wa r cha la, Les Po lo na is et les Français. Leur ima ge re ci pro que
apres l’adhesion a UE, Wa r sza wa 2006

�Mi cha³ Wa r cha la, Po la cy i Fran cu zi. Wza je m ny wi ze ru nek po roz sze rze niu
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006.
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� Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski, As si sting Ne go tia ted
Trans ition to De mo c ra cy. Les sons from Po land 1980–1999, Wa r sza wa
2006

� Kon sty tu cja RP a cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

�Ma te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko (red.), Po len und De ut s che Ge gen -
sei ti ge Wahr ne h mun gen nach der Oste rwe i te rung der Europäischen Union, 
Wa r sza wa 2006

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.),
Akty w ny oby wa tel, no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006

� Ewa Ba r t nik, Krzy sztof Ko na rze wski, Ali na Kowa l czy ko wa, Zbi g niew
Ma r ci niak, To masz Me r ta, Pod sta wa pro gra mo wa kszta³ce nia ogó l ne go.
Pro jekt, War sza wa 2005

� Od pola do sto³u. Eu ro pe j skie do œwia d cze nia we wdra ¿a niu uni j nych wy -
mo gów wete ryna ry j nych i bez pie cze ñ stwa ¿y w no œci, Wa r sza wa 2005

� Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska, Pro ces demar gina li za cji pol skiej wsi,
Wa r sza wa 2005

� Jo an na Ko r czy ñ ska, wspó³pra ca Ma ciej Du sz czyk, Zapo trze bo wa nie na
pra cê cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2005

� To masz Grze gorz Gros se (red.), Ana li za mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia re gio -
nal ne go sy ste mu zarz¹dza nia fun du sza mi re gio nal ny mi UE w Pol sce w la -
tach 2007–2013, Wa r sza wa 2005

� Anna Wi³ko mi r ska, Oce na kszta³ce nia na uczy cie li w Pol sce, Wa r sza wa 2005

� Ro man Do la ta, Bar ba ra Mu ra wska, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Wspa r cie roz wo ju
za wo do we go a po trze by na uczy cie li w tym za kre sie, Wa r sza wa 2005

� An drzej Ole cho wski, Pol ska agen da w Eu ro pie, Wa r sza wa 2005

� Pol ska po li ty ka eu ro pe j ska: cele i mo ¿ li wo œci, Wa r sza wa 2005

�Ma te usz Fa³ko wski, Ka i -O laf Lang, Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy
i Ukra i na w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie. Ge me in sa me Au f ga be. De ut s ch -
land, Po len und die Ukra i ne im sich wan de len Eu ro pa, Wa r sza wa 2004

� Pol ska sce na po li ty cz na w 2004 r. kon ty nu a cja czy zmia na?, Wa r sza wa
2004

�Ma te usz Fa³ko wski (red.), Pie r wsze kro ki w Unii. Po li ty ka Pol ski w pra sie
eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

� Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Ab sen cja cho ro -
bo wa w Pol sce, Wa r sza wa 2004
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� Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Se cu ring Ame ri ca and Eu ro pe, Wa r sza wa 2004

� To masz Grze gorz Gros se (red.), Po land and the New EU Co he sion Po li cy,
Wa r sza wa 2004 

�Ma³go rza ta ¯ytko (red.), Ma³e dzie c ko w sy ste mie opie ki spo³ecz nej i edu -
ka cji, Wa r sza wa 2004 

� Ro man Do la ta, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Re fo r ma eg za mi -
nu ma tu ral ne go – oce ny i re ko men da cje, Wa r sza wa 2004

�Ma rek Ry m sza (red.), Wspó³pra ca se kto ra oby wate l skie go z ad mi ni -
stracj¹ pu bliczn¹, Wa r sza wa 2004

� Krzy sztof Ko na rze wski, Kszta³ce nie i wy cho wa nie w szko³ach pod sta wo -
wych i gi mna zjum w roku szko l nym 2002/2003, Wa r sza wa 2004 

� Ry szard Her but, Ja cek Sro ka, Piotr Sula, Dia log spo³ecz ny na po zio mie re -
gio na l nym, Wa r sza wa 2004 

�Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, S³awo mir Le gat (red.), Opie ka za stê pcza nad
dzie c kiem, Wa r sza wa 2004 

� Bar ba ra Mu ra wska, Se gre ga cje na pro gu szko³y pod sta wo wej, Wa r sza wa
2004

� Kry sty na Ka mi ñ ska, Sa morz¹dy lo ka l ne wo bec obo wi¹zku wdra ¿a nia edu -
kacy j ne go sze œcio la t ków, Wa r sza wa 2004

� Ar tur No wa k - Far, Ar ka diusz Mi cho ñ ski, Krajo wa ad mi ni stra cja w uni j nym 
pro ce sie po dej mo wa nia de cy zji, Wa r sza wa 2004

� Jan Barcz (red.), Ustro jo we aspe kty cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej,
War sza wa 2004

� Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Po stê po wa nie z wiê Ÿ nia mi
w la tach 1989–2002, Wa r sza wa 2003

� Krzy sztof Pan ko wski, Pa r la ment Eu ro pe j ski (pol ska i an gie l ska wer sja
 jêzykowa), Wa r sza wa 2003

� Jan Barcz, Ce za ry Mik, Ar tur No wa k - Far, Oce na tra kta tu kon sty tucy jne go:
wy zwa nia dla Pol ski, Wa r sza wa 2003 

� Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Tu r ning Thre ats into Oppo r tu ni ties, Wa r sza -
wa 2003

� To masz Szlen dak, Za nie dba na pia sko w ni ca. Sty le wy cho wa nia ma³ych
dzie ci a pro blem nie rów no œci i szans edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2003 

� Kry sty na Igli cka, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Mo ni ka Ma zur - Ra fa³, Zarz¹dza -
nie mi gracj¹. Przy pa dek i do œwia d cze nia Pol ski w od nie sie niu do dy re k tyw
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 Komisji Eu ro pe j skiej (pu b li ka cja wy da na wspó l nie z Cen trum Sto sun ków
Miê dzyna ro do wych), Wa r sza wa 2003

�Mi ros³aw Gre wi ñ ski, Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny w Sa kso nii. Wnio ski
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

� Przed re fe ren dum eu ro pe j skim – ab sen cja, sprze ciw, po pa r cie, Wa r sza wa
2003

� Zbi g niew Dr¹g, Krzy sztof Go r lach, Zy g munt Se rê ga, M³ode po ko le nie wsi
III RP. Aspi ra cje w przed dzieñ in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2003

� To masz Schi ma nek, Wy bra ne aspe kty bez zwro t nej po mo cy za gra ni cz nej
dla Pol ski, Wa r sza wa 2003

�Ma r ta Za ho r ska (red.), Edu ka cja przed szko l na w Pol sce – za gro ¿e nia
i szan se, Wa r sza wa 2003

� Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy.
Ob wód Kali nin gra dz ki a roz sze rze nie UE, Wa r sza wa 2003

�Ma rzen na Gu z - Vet ter, Szan se i za gro ¿e nia pol sko- nie miec kiego po gra ni cza
w per spe kty wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

� Han na Bo jar, Jo an na Ku r cze wska, Kon se k wen cje wpro wa dze nia uk³adu
z Schen gen – wy ni ki ba dañ spo³ecz no œci po gra ni cza wschod nie go, Wa r sza -
wa 2002

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Mie sz ka ñ cy wsi o in te gra cji eu ro pe j skiej:
opi nie, wie dza, poin for mo wa nie, Wa r sza wa 2002

�Ma riusz Jan Rad³o, Stra te gia Li z bo ñ ska Unii Eu ro pe j skiej. Kon klu zje dla
Pol ski, Wa r sza wa 2002

� Be a ta Ro gu ska, Mi cha³ Strze sze wski, Zain tere so wa nie spo³ecz ne, wie dza
i poin for mo wa nie o in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2002

� El ¿ bie ta Tar ko wska, Ka ta rzy na Ko rze nie wska, M³od zie¿ z da w nych
PGR-ów, Wa r sza wa 2002

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Przysz³oœæ pol skiej sce ny po li ty cz nej po
wy bo rach par la men tar nych 2001, Wa r sza wa 2002

�Mi cha³ Wa r cha la (red.), Wi ze ru nek Pol ski w pra sie kra jów Unii Eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2002

� Ire na Bo ru ta, Stra te gie za trud nie nia or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: UE,
MOP, OECD, Wa r sza wa 2002

� Xy me na Do li ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze -
ru nek w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

172 Wykaz pu b li ka cji

e book isp.org.pl



�Ma rzen na Gu z - Vet ter, Pha re 2000 dla Pol ski Wschod niej i Œl¹ska. Oce na
przy go to wa nia ad mi ni stra cji, Wa r sza wa 2001

� Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Po la cy wo bec wie l kiej zmia ny. In te gra cja
z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001 

� Jo an na Ko nie cz na, Pol ska–Ukra i na. Wza je m ny wi ze ru nek, Wa r sza wa 2001

� El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ma r ta Za ho r ska, Spo³ecz ne nie rów no œci edu ka cy j ne.
Stu dium sze œciu gmin, Wa r sza wa 2001

� Be a ta Ro gu ska, Ja cek Ku cha r czyk, Wy bo ry par la men tar ne 2001 a in te gra -
cja Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001

�Mi ros³aw Stec (red.), Re fo r ma ad mi ni stra cji pu b li cz nej 1999 – do ko na nia
i dy le ma ty, Wa r sza wa 2001

�Mi cha³ Wa r cha la, Pol ska – Fran cja. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze -
rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

�Ma rek Zu bik (red.), Nie do sta t ki wy mia ru spra wied li wo œci, Wa r sza wa
2001

�Wspó l na Eu ro pa. G³os pol skich po zarz¹do wych oœro d ków ana li ty cz nych,
Wa r sza wa 2001

� Xy me na Do li ñ ska, Mi cha³ Wa r cha la (red.), Ob raz Pol ski w pra sie kra jów
cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej (ra po r ty kwa r ta l ne), Wa r sza wa 2000

�Ma ciej Du sz czyk, Do ro ta Po przê cki, Roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej
w opi nii zwi¹zków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co da w ców, Wa r sza -
wa 2000

� Ja nusz Grze lak, Do mi ni ka Ma i son, Gra ¿y na W¹so wi cz- Ki ry³o, Ku l tu ra
nego cja cy j na Po la ków w kon te k œcie in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza -
wa 2000

� Da riusz Ry szard Ki jo wski (red.), Dwu in stan cyj ne s¹do wni c two admi ni -
stra cyj ne, Wa r sza wa 2000

� Adam Mie l cza rek, Ma³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Hi sz pa nia, Pol ska – Szwe -
cja. Wza je m ne wi ze run ki w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza -
wa 2000

� Prze mys³aw Mie l cza rek, Przed siê bio r cy o szan sach i za gro ¿e niach dla
 sektora ma³ych i œred nich przed siê biorstw, Wa r sza wa 2000

�Ma³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Au stria. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz -
sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000
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� Ja d wi ga Sta ni sz kis, Post komu nisty cz ne pa ñ stwo: w po szu ki wa niu to ¿ sa mo -
œci, Wa r sza wa 2000

�Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Odpo wie dzia l noœæ w³adzy pu b li cz nej za
wyrz¹dzon¹ szko dê w œwie t le ar ty ku³u 77 ustêp 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo -
li tej Pol skiej, Wa r sza wa 2000

�Mi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Mo del ustro jo wy pro ku ra tu ry. Dys ku sja
nad pro je ktem Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci z dnia 15 ma r ca 1999 roku,
Wa r sza wa 2000

� Ja nusz Za le ski (red.), Efe kty w ne me to dy zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b li -
cz nej, Wa r sza wa 2000

„Trze ci Se ktor”

Kwa r ta l nik o pro ble ma ty ce spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go

� „Trze ci Se ktor” nr 18 – je sieñ 2009. Fun du sze Uni j ne a or ga ni za cje po -
zarz¹dowe

� „Trze ci Se ktor” nr 17 – lato 2009. Edu ka cja oby wa te l ska

� „Trze ci Se ktor” nr 16 – wio s na 2009. In te gra cja i akty wi za cja. Or ga ni za cje
po zarz¹dowe wo bec osób nie pe³no spra w nych

� „Trze ci Se ktor” nr 15 – zima 2008. Se ktor oby wa te l ski a Ko œció³

� „Trze ci Se ktor” nr 14 – je sieñ 2008. Me dia a or ga ni za cje po zarz¹dowe

� „Trze ci Se ktor” nr 13 – lato 2008. Po li ty cz nie i oby wa te l sko. Po li ty ka a or -
ga ni za cje po zarz¹dowe

� „Trze ci Se ktor” nr 12 – zima 2007/wio s na 2008, Do cho do wo i u¿y te cz nie.
Bi z nes a or ga ni za cje po zarz¹dowe

� „Trze ci Se ktor” nr 11 – je sieñ/zima 2007. Do œwia d cze nie i przysz³oœæ or ga ni -
za cji po zarz¹do wych w Pol sce

� „Trze ci Se ktor” nr 10 – la to 2007. Par t ne r stwo or ga ni za cji po zarz¹do wych.
Nie mcy i Pol ska

� „Trze ci Se ktor” nr 9 – wio s na 2007. Eko no mia spo³ecz na

� „Trze ci Se ktor” nr 8 – zima 2006. De ba ta o or ga ni za cjach po zarz¹do wych

� „Trze ci Se ktor” nr 7 – je sieñ 2006. Fi nan se or ga ni za cji po zarz¹do wych

� „Trze ci Se ktor” nr 6 – lato 2006. Rze cz ni c two i lob bing or ga ni za cji po za -
rz¹do wych

� „Trze ci Se ktor” nr 5 – wio s na 2006. Wi ze ru nek or ga ni za cji po zarz¹do wych
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� „Trze ci Se ktor” nr 4 – je sieñ 2005/zi ma 2006. Za trud nie nie i wo lon ta riat
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

� „Trze ci Se ktor” nr 3 – lato 2005. Par t ne r stwo czy kon ku ren cja?

� „Trze ci Se ktor” nr 2 – wio s na 2005. Eko no mia spo³ecz na

� „Trze ci Se ktor” nr 1 – je sieñ/zima 2004. Po da t ki

Kwa r ta l nik do stê p ny rów nie¿ w pre nu me ra cie pó³ro cz nej i ro cz nej.

Zamó wien ia na wy dawn ictwa

In styt utu Spraw Pu bliczn ych przyj muje:
Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych

tel. 022 55 64 299, faks 022 55 64 262
e-mail: pu blik acje@isp.org.pl

www.isp.org.pl/ksie garn ia
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