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Dorota Wiszejko-Wierzbicka

Wstêp
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku1 (dalej: UPN), mówi¹cy o karaniu za posiadanie jakiejkolwiek iloœci nielegalnej substancji psychoaktywnej, od pocz¹tku by³ – i jest nadal – Ÿród³em
wielu kontrowersji. W 2008 roku przestêpstwa z UPN stanowi³y oko³o 5,3%
(57 382) wszystkich przestêpstw stwierdzonych w tym roku w Polsce
(1 082 067), a przestêpstwa z art. 62 – oko³o 2,8% (30 548) tych przestêpstw,
przy czym przestêpstwa z art. 62 stanowi³y ponad po³owê (53,2%) przestêpstw
stwierdzonych z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Kszta³t obecnej ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii znacznie odbiega
od ustawy narkotykowej z 1985 roku (ustawa o zapobieganiu narkomanii
z dnia 31 stycznia 1985 roku2), która – stworzona na fali ruchów wolnoœciowych lat osiemdziesi¹tych – liberalnie podchodzi³a do posiadania narkotyków. Prezentowane w tym czasie podejœcie przeistoczy³o siê w ci¹gu dwudziestu lat w jedno z najbardziej restrykcyjnych rozwi¹zañ w Europie. Na mocy
obecnej ustawy mo¿na ukaraæ ka¿dego, kto posiada choæby nieznaczn¹ iloœæ
substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego. Artyku³ 62 UPN mówi:
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3.
2. Je¿eli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna iloœæ œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoœci od 6 miesiêcy do lat 8.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do roku.
1
2

Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485.
Dz.U. z 1985 r. nr 4, poz. 15.
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Penalizacjê posiadania narkotyków zaczêto stosowaæ w latach dziewiêædziesi¹tych. Jej przypieczêtowaniem by³o wprowadzenie karania za posiadanie substancji psychoaktywnej (z wyj¹tkiem nieznacznych iloœci na w³asny
u¿ytek) do ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997
roku3. Czêœciowo by³o to podyktowane potrzeb¹ harmonizacji polskiego prawa z podpisan¹ w 1994 roku konwencj¹ Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu œrodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi, sporz¹dzon¹ w Wiedniu 20 grudnia 1988 roku4 (konwencja
wiedeñska). Zawarty w niej art. 3 ust. 2 dotyczy kryminalizacji posiadania niewielkich iloœci narkotyku na w³asny u¿ytek. Mimo ¿e konwencja jasno wskazuje kierunek, w jakim kraje ratyfikuj¹ce ten dokument powinny ustanawiaæ
prawo wzglêdem posiadania, nie przes¹dza jednak zakresu, w jakim wobec
sprawców tego typu czynów s¹ rzeczywiœcie stosowane sankcje karne5. Innymi s³owy, konwencja pozostawia pewien margines swobody interpretacyjnej,
który przez poszczególne kraje jest traktowany w ró¿nym zakresie. Dotyczy to
miêdzy innymi stosowania tzw. oportunizmu œcigania, czyli zasady, wed³ug
której mo¿na rozwa¿yæ rezygnacjê ze œcigania w razie istnienia odpowiednich
podstaw, na przyk³ad czynów kwalifikowanych jako maj¹ce nisk¹ szkodliwoœæ spo³eczn¹. Oznacza to, ¿e posiadanie nielegalnej substancji psychoaktywnej nadal jest zakazane (zgodnie z ratyfikowan¹ konwencj¹), nie jest jednak jednoznaczne z wytoczeniem osobie zatrzymanej procesu s¹dowego
i ukaraniem jej (tzw. przypadek mniejszej wagi, jeœli nie zachodz¹ inne dodatkowe przes³anki).
Równolegle z rozwojem zapisów prawnych w zakresie posiadania substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych od przesz³o dwudziestu lat toczy siê na ten temat debata z udzia³em przedstawicieli ró¿nych œrodowisk (nauki, polityki, mediów, organizacji pozarz¹dowych), w której ramach s¹
prezentowane argumenty „za” i „przeciw”. Przeciwnicy karania za posiadanie
mówi¹ o nieœcis³oœci obecnych zapisów (przywo³uj¹c przede wszystkim nieprecyzyjne sformu³owania „znaczna iloœæ” i „nieznaczna iloœæ”), kosztownej
procedurze oraz braku efektywnoœci w ograniczaniu zarówno popytu, jak i poda¿y narkotyków. Wielu odwo³uje siê tak¿e do argumentacji natury etycznej,
twierdz¹c, ¿e nie powinno siê ingerowaæ tak dalece w indywidualne wybory
jednostki i dopuszczaæ do tego, aby w konsekwencji ograniczaæ jej swobody
obywatelskie. Zwolennicy karania za posiadanie, odrzucaj¹c powy¿sze argumenty, twierdz¹, ¿e obecne rozwi¹zanie – mimo swoich ograniczeñ – pozwala
3

Dz.U. z 1997 r. nr 75, poz. 468.
Dz.U. z 1995 r. nr 15, poz. 69.
5
K. Krajewski, G. Œwi¹tkiewicz, Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie
polskim, Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (United Nations Development
Programme), Warszawa 2004.
4

e book isp.org.pl

Wstêp

9

prowadziæ walkê z handlem narkotykami, a tak¿e umo¿liwia osobom uzale¿nionym podjêcie leczenia. Oba te stanowiska wobec dylematu „karaæ czy nie
karaæ za posiadanie jakiejkolwiek iloœci œrodków odurzaj¹cych i substancji
psychoaktywnych” œcieraj¹ siê ze sob¹ od dawna. Pojawiaj¹ce siê w debacie
argumenty mo¿na przyporz¹dkowaæ kilku ró¿nym perspektywom, z jakich
jest oceniana obecna ustawa i zawarty w niej art. 62, miêdzy innymi zdrowia
publicznego, ekonomii, prawa czy etyki. Ró¿ni s¹ tak¿e uczestnicy debaty:
spo³eczeñstwo, politycy, naukowcy, dziennikarze. Kwestia „karania za posiadanie” (art. 62 UPN) dotyka wielu sfer ¿ycia publicznego i prywatnego, stanowi¹c dialektyczn¹ materiê wzajemnych powi¹zañ.
Z powy¿szego omówienia wynika, ¿e zarówno uczestników dyskusji, jak
i perspektyw, z których mo¿na siê przygl¹daæ kwestii „karania za posiadanie”,
czyli funkcjonowania art. 62 UPN w praktyce, jest rzeczywiœcie du¿o. Dotychczasowe badania, a tak¿e media, dostarczaj¹ bogatego materia³u analizuj¹cego
ten problem z punktu widzenia jednostki (czêsto osoby uzale¿nionej), polityki
spo³ecznej prowadzonej przez pañstwo (zmiany w regulacjach prawnych) czy
zdrowia publicznego (badania epidemiologiczne, profilaktyka i ograniczanie
szkód zdrowotnych spowodowanych szkodliwym u¿ywaniem narkotyków).
Ma³o siê jednak mówi i pisze o perspektywie instytucjonalnej. G³os instytucji, na które ustawodawca na³o¿y³ obowi¹zek realizacji ustawy, a wiêc policji, prokuratury, s¹downictwa i wiêziennictwa, wydaje siê stosunkowo ma³o
znany.
Autorzy niniejszej publikacji – w wyniku rozmów z ekspertami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ narkotykow¹ (przedstawiciele œrodowisk naukowych i organizacji pozarz¹dowych oraz politycy), którzy wskazywali na brak
danych w zakresie kosztów i sposobu funkcjonowania art. 62 UPN – zdecydowali siê zaprojektowaæ badanie, ukazuj¹ce, jak zapis ten dzia³a w praktyce
instytucjonalnej. Powstaniu raportu przyœwieca³a zatem chêæ znalezienia odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
l Jak wygl¹da sposób realizacji art. 62 UPN w praktyce instytucjonalnej
(tzw. law in action)?
l Jakie s¹ koszty (czas i nak³ady finansowe) zwi¹zane z realizacj¹ art. 62
UPN w praktyce instytucjonalnej?
Pytania te sta³y siê punktem wyjœcia projektu badania, którego celem by³a
rekonstrukcja œcie¿ki proceduralno-prawnej i oszacowanie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ art. 62 UPN w praktyce.
Badaniem, które mia³o charakter jakoœciowo-iloœciowy (dok³adny opis badania znajduje siê w rozdziale drugim), objêto przedstawicieli nastêpuj¹cych
instytucji: policji, prokuratury, s¹downictwa i kuratorów s¹dowych. Proces
badawczy wzbogacono o analizê materia³ów zastanych, repertoriów s¹dowych i postów internetowych, jakie zgromadzono w ramach debaty poœwiêco-
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nej karaniu za posiadanie nielegalnych substancji psychoaktywnych. Badanie
zosta³o przeprowadzone przez zespó³ ekspertów Instytutu Spraw Publicznych
w ramach projektu „Ocena kosztów funkcjonowania ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii”, sfinansowanego przez Miêdzynarodowy Program Polityki Narkotykowej Open Society Institute.
Za³o¿eniem, jakie towarzyszy³o sformu³owaniu problemów badawczych,
by³o zebranie, a nastêpnie analiza danych, których – w naszym przekonaniu
– brakuje w debacie nad kszta³tem polityki narkotykowej i problemem „karania za posiadanie”. Kwestie te bowiem nie by³y dotychczas podejmowane
ca³oœciowo w literaturze przedmiotu.
Oczywistym zagadnieniem, jakie pojawia siê przy okazji analizy kosztów
oraz praktyki instytucjonalnej funkcjonowania art. 62 UPN, jest pytanie o skutecznoœæ i efektywnoœæ obecnego rozwi¹zania, czyli „karania za posiadanie”.
Mo¿na bowiem rozwa¿aæ, czy nak³ady poniesione w zwi¹zku z jego realizacj¹
s¹ proporcjonalne do uzyskanych rezultatów. Kwestia ta jest niezwykle wa¿na
z punktu widzenia oceny efektywnoœci prowadzonej polityki przeciwdzia³ania
narkomanii. Musimy jednak rozczarowaæ tych, którzy chcieliby odnaleŸæ odpowiedŸ na to pytanie w niniejszym raporcie – badanie, którego wyniki przedstawiamy, dotyczy jedynie fragmentu (zawê¿enie do art. 62 UPN) wiêkszej
ca³oœci, zrekonstruowanej z perspektywy instytucji realizuj¹cych ustawê. Celem autorów nie by³o zatem rozstrzygniêcie, czy obecna ustawa (szczególnie
art. 62) pozwala skutecznie i efektywnie przeciwdzia³aæ narkomanii, gdy¿ wymaga³oby to systematycznych badañ, uwzglêdniaj¹cych równie¿ inne perspektywy ni¿ instytucjonalna (na przyk³ad osób zatrzymywanych i skazywanych z art. 62 UPN czy lecznictwa), a tak¿e szerszego t³a – popytu i poda¿y narkotyków. Przeprowadzone badanie dostarczy³o jednak argumentów, które warto, naszym zdaniem, uwzglêdniæ w debacie nad „karaniem za posiadanie”, ukaza³o ono bowiem, w jaki sposób art. 62 UPN jest realizowany w praktyce, jakie koszty z tego tytu³u ponosi bud¿et pañstwa i co na ten
temat myœl¹ przedstawiciele instytucji bezpoœrednio zaanga¿owanych
w jego realizacjê.
Niniejszy raport sk³ada siê z czterech g³ównych rozdzia³ów: wprowadzenia do problematyki (rozdzia³ pierwszy), charakterystyki procesu i metodologii badania (rozdzia³ drugi), opisu instytucji i ich roli w realizacji art. 62 UPN
(rozdzia³ trzeci), opisu i wyliczenia kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ art. 62
UPN przez poszczególne instytucje (rozdzia³ czwarty), a tak¿e podsumowania
i wniosków (rozdzia³ pi¹ty) oraz rekomendacji (rozdzia³ szósty).
Rozdzia³ pierwszy – „Karanie za posiadanie” – wprowadzenie do problematyki – obejmuje trzy podrozdzia³y. Pierwszy z nich dotyczy genezy obecnej
ustawy oraz procesu zmian, jaki dokonywa³ siê przez lata w zakresie postrzegania narkotyków, a póŸniej – polityki narkotykowej. W drugim podrozdziale
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zarysowano ogólny kszta³t dyskursu narkotykowego, jaki rozwin¹³ siê wskutek tocz¹cej siê debaty spo³ecznej. Œcieraj¹ siê w niej stanowiska zwolenników
oraz przeciwników karania za posiadanie substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych. Trzeci podrozdzia³ zawiera opis œcie¿ki proceduralno-prawnej wynikaj¹cej z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
W rozdziale drugim – Konstrukcja projektu badawczego – zaprezentowano konstrukcjê i przebieg badania, szczegó³owo opisuj¹c proces badawczy,
tworzenie próby oraz zastosowane metody i narzêdzia badawcze.
W rozdziale trzecim – Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
w praktyce instytucjonalnej – opinie przedstawicieli instytucji – na podstawie
przeprowadzonego badania opisano sposób funkcjonowania policji, prokuratury, s¹downictwa, kurateli s¹dowej i wiêziennictwa z punktu widzenia realizacji art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. W rozdziale tym zaprezentowano zadania, jakie ustawa nak³ada na poszczególne instytucje,
i sposoby ich realizacji, a tak¿e opinie przedstawicieli tych instytucji na temat
efektywnoœci zastosowania art. 62 UPN w dzia³aniach zwi¹zanych z leczeniem uzale¿nienia oraz zapobieganiem i ograniczaniem handlu narkotykami.
W rozdziale czwartym – Koszty i czas pracy zwi¹zany z realizacj¹ artyku³u
62 ustawy o zapobieganiu narkomanii – opisano sposób szacowania kosztów
i wyliczono nak³ady finansowe z bud¿etu pañstwa, jakie s¹ zwi¹zane z realizacj¹ art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Warto w tym miejscu
nadmieniæ, ¿e wyliczone koszty odzwierciedlaj¹ raczej dolny pu³ap rzeczywistych kosztów ponoszonych z tego tytu³u przez pañstwo.
Raport zamykaj¹ dwa rozdzia³y: Podsumowanie i wnioski oraz Rekomendacje. W czêœci tej – obok wskazania najwa¿niejszych wniosków z badania
– zaprezentowano kierunki zmian, które wymagaj¹ jeszcze dodatkowych analiz. Nie s¹ to rekomendacje sensu stricto, mimo ¿e taki tytu³ nosi rozdzia³
szósty, ale raczej obszary wymagaj¹ce dalszych rozwa¿añ, jakie nale¿y
podj¹æ, bior¹c pod uwagê wyniki badania oraz wnioski na temat kosztów
i sposobu funkcjonowania instytucji zaanga¿owanych do realizacji art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Niniejszy raport ukazuje koszty i sposoby realizacji art. 62 UPN oraz opinie na temat efektywnoœci dzia³añ instytucjonalnych z punktu widzenia osób,
które zajmuj¹ siê kwesti¹ „karania za posiadanie” w codziennej praktyce zawodowej. Mamy nadziejê, ¿e przedstawiona przez nas perspektywa wzbogaci
dotychczasow¹ debatê publiczn¹ o nowe argumenty, a tak¿e sk³oni do refleksji
nad racjonalnoœci¹ funkcjonowania instytucji w ujêciu generowanych przez
nie kosztów, priorytetów w³asnych czy utartych strategii dzia³ania.

e book isp.org.pl

e book isp.org.pl

Rozdzia³ 1
„Karanie za posiadanie”
– wprowadzenie do problematyki
Jêdrzej Stasiowski (wspó³praca Mateusz Klinowski)

1.1. Geneza obecnej ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii
Wykorzystywane w magicznych rytua³ach i obrzêdach religijnych, stosowane jako u¿ywka, œrodek leczniczy lub przeciwbólowy – substancje psychoaktywne, nieprecyzyjnie nazywane „narkotykami”, towarzysz¹ ludzkoœci od zarania dziejów. Historycy wskazuj¹, ¿e najprawdopodobniej substancje te by³y
ju¿ u¿ywane 4 tysi¹ce lat przed nasz¹ er¹1. Bardzo d³ugo fakt ich stosowania
i konsumpcji pozostawa³ w sferze prywatnej. Dopiero pod koniec XIX wieku
„zmienia siê spo³eczna koncepcja narkomanii: ze sprawy indywidualnej, traktowanej jako choroba lub konsekwencja choroby, narkomania na skutek
dzia³ania splotu rozmaitych czynników [...] zaczyna byæ rozeznawana jako z³o
spo³eczne, jako zjawisko sprzê¿one z rozmaitymi postaciami wystêpku”2.
W Polsce jeden z pierwszych artyku³ów naukowych poœwiêconych temu zjawisku opublikowano w 1878 roku.
Do podjêcia dzia³añ legislacyjnych s³u¿¹cych uregulowaniu problemu narkotyków nie sk³oni³y jednak polskich w³adz ani skala problemu narkomanii,
która na pocz¹tku XX wieku by³a w Polsce zjawiskiem marginalnym, ani te¿
naciski œrodowisk naukowych czy opinie przedstawicieli zawodów medycznych. Przyczyny uchwalenia historycznie pierwszej ustawy reguluj¹cej status
substancji psychoaktywnych mia³y charakter polityczny3, by³y bowiem konsekwencj¹ ratyfikowania przez Polskê traktatu wersalskiego, co oznacza³o
przyst¹pienie Polski do podpisanej kilka lat wczeœniej Miêdzynarodowej Konwencji Opiumowej w Hadze. Konwencja wymaga³a ustanowienia przez pañstwa-sygnatariuszy kontroli nad produkcj¹ i obrotem œrodkami odurzaj¹cymi
1

Has³o „drug addiction and drug abuse” [w:] The Columbia Encyclopedia 2008
– http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-drugaddi.html [dostêp: 30 paŸdziernika 2009 roku].
2
K. Frieske, R. Sobiech, Narkomania – interpretacje problemu spo³ecznego, Instytut Wydawniczy Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 105.
3
M. Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem spo³eczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Czêœæ pierwsza: okres miêdzywojenny, „Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 18,
nr 3, s. 97–98.
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(zw³aszcza opium i jego pochodnymi oraz kokain¹)4. Ustawa z 22 czerwca
1923 roku mia³a wiêc za zadanie przede wszystkim ograniczyæ i utrudniæ niekontrolowan¹ poda¿ narkotyków. Ustawa zabrania³a „wytwarzania, przeróbki, przywozu i wywozu, przechowywania, handlu oraz wszelkiego obiegu”
substancji odurzaj¹cych (art. 1). Skutkiem ubocznym ustawy by³o zwrócenie
uwagi spo³eczeñstwa na kwestie zwi¹zane z narkotykami: „Materia³y
œwiadcz¹ce o szerszej spo³ecznej refleksji nad przyczynami zjawiska, skutkami i sposobami terapii pochodz¹ z lat 30. Dopiero wtedy zaczê³a siê rozwijaæ
dyskusja nad rozmiarami narkomanii w naszym kraju i nad zasadnoœci¹ uznania jej za problem spo³eczny”5.
W latach piêædziesi¹tych XX wieku Sejm PRL marginalnie potraktowa³
kwestiê substancji odurzaj¹cych, zamykaj¹c sprawê w kilku artyku³ach ustawy o œrodkach farmaceutycznych i odurzaj¹cych oraz w przepisach sanitarnych. Uchwalona w 1951 roku ustawa stanowi³a element pakietu aktów prawnych, których najwa¿niejszym celem mia³o byæ „zapewnienie masom
pracuj¹cym zaopatrzenia w leki i materia³y sanitarne”6. Wed³ug ówczesnego
prawa, karze do piêciu lat wiêzienia oraz grzywnie podlega³y osoby, które bez
zezwolenia w³adz uczestniczy³y w produkcji i transporcie albo przechowywa³y lub wprowadza³y do obrotu œrodki odurzaj¹ce (art. 29). W tej materii niewiele siê zmieni³o w stosunku do stanu prawnego z okresu dwudziestolecia
miêdzywojennego. Novum w ustawie z 1951 roku stanowi³a penalizacja u¿ywania œrodków odurzaj¹cych w towarzystwie innej osoby (art. 30). Czyn ten
by³ zagro¿ony kar¹ grzywny oraz kar¹ pozbawienia wolnoœci do roku.
Zak³adaj¹c pewne uproszczenie, mo¿na powiedzieæ, ¿e niemal do koñca lat
szeœædziesi¹tych XX wieku zjawisko narkomanii by³o w Polsce marginalizowane. Nie traktowano go jako problemu spo³ecznego, uwa¿aj¹c raczej za sprawê indywidualn¹. Wskazywano na przyk³ad, ¿e pewnym problemem jest tzw.
ma³a narkomania, czyli lekomania objawiaj¹ca siê nadu¿ywaniem leków nasennych i uspokajaj¹cych7. W³adze zwleka³y równie¿ z objêciem kontrol¹ rodzimych upraw maku, gdy¿ najprawdopodobniej godzi³oby to w interes ekonomiczny kraju – na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych „Zak³ady Farmaceutyczne
Polfa [...] przyjmowa³y ka¿d¹ iloœæ s³omy makowej, a zapotrzebowanie na ten
surowiec systematycznie ros³o”8. Twierdzono jednoczeœnie, ¿e z polskiego maku
4

Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 97.
6
Eadem, Narkomania w Polsce jako problem spo³eczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Czêœæ druga: okres powojenny do 1968/1969, „Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 19,
nr 1, s. 72.
7
Ibidem, s. 74–75.
8
F. £azarowicz, Kontraktacja maku w Polsce, [w:] Raport o maku (Papaver somniferum L.), red. T.L. Chruœciel, Komisja Zapobiegania Narkomanii, Zespó³ Ekspertyzy Makowej,
Warszawa 1992, s. 28–33 (za: ibidem, s. 76).
5
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nie mo¿na otrzymaæ narkotyku metodami nieprzemys³owymi. Powo³uj¹c siê
na statystyki, wskazywano co prawda na peryferyjne znaczenie zjawiska narkomanii, warto jednak pamiêtaæ, ¿e do pewnego stopnia by³ to równie¿ dowód
braku zainteresowania tym zjawiskiem ze strony organów œcigania9.
Nowy etap w rozpatrywaniu kwestii narkomanii rozpocz¹³ siê wraz z rozwojem po 1968 roku ruchu hipisowskiego w Europie i Stanach Zjednoczonych, który – mimo odmiennoœci ustrojowej i sytuacji politycznej – nie omin¹³
Polski. W tym okresie mo¿na zaobserwowaæ wzrost liczby przestêpstw narkotykowych i osób uzale¿nionych trafiaj¹cych do oœrodków leczniczych. Choæ
zainteresowanie œrodowisk medycznych czy naukowych tym zjawiskiem by³o
nik³e, ruch hipisowski wywo³ywa³ nerwowe reakcje w³adz. Podkreœlano obcoœæ kultury hipisów w Polsce: „Lansowano pogl¹d, ¿e ruch hipisów rozwija³
siê u nas w okreœlonych œrodowiskach spo³ecznych – sk¹din¹d obcych klasom
pracuj¹cym, takim jak klasa ch³opska czy robotnicza, stanowi¹cym filar socjalistycznego spo³eczeñstwa”10. Zwracano tak¿e uwagê na jego kryminogennoœæ. W³adze próbowa³y wiêc ulokowaæ problem narkomanii w w¹skim krêgu
„bananowej m³odzie¿y”.
Do po³owy lat siedemdziesi¹tych XX wieku zjawisko narkomanii i zainteresowanie ni¹ przybiera³o na sile, z czasem jednak sytuacja siê ustabilizowa³a.
W³adze podejmowa³y wiele dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie poda¿y narkotyków. Milicja zintensyfikowa³a czynnoœci operacyjne, w³adze zaœ ograniczy³y dostêp do leków uzale¿niaj¹cych. Jednoczeœnie „pierwsza po³owa lat siedemdziesi¹tych to okres wygasania m³odzie¿owych ruchów kontestacyjnych.
Jest to czas wzglêdnego spokoju spo³ecznego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W zwi¹zku z tym narkomania traci szersz¹ bazê spo³eczno-kulturow¹”11.
Punktem zwrotnym w historii narkomanii w Polsce by³o rozpowszechnienie siê w po³owie lat siedemdziesi¹tych cha³upniczej metody produkcji narkotyku ze s³omy makowej (tzw. kompotu lub heroiny). Mimo niepokoj¹cych statystyk dotycz¹cych wzrostu liczby osób uzale¿nionych i u¿ywaj¹cych
opiatów, w czerwcu 1980 roku w³adze og³osi³y, ¿e w Polsce nie ma „plagi narkomanii, która zw³aszcza w krajach kapitalistycznego Zachodu nabra³a rozmiarów niezwykle groŸnego zjawiska”12. Po odsuniêciu jeszcze w tym samym
roku Edwarda Gierka nowe kierownictwo partii przeformu³owa³o jednak
9

M. Abucewicz, Narkomania w Polsce..., op. cit., t. 19, nr 1, s. 78–79.
Ibidem, s. 80.
11
A. Bielewicz, Narkomania – rozmiary zagro¿enia, „TrzeŸwymi b¹dŸcie” 1984, nr 4 (za:
eadem, Narkomania w Polsce jako problem spo³eczny w perspektywie konstrukcjonistycznej.
Czêœæ trzecia: koniec lat 60. i lata 70., „Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 19, nr 2, s. 193).
12
J. Sieros³awski, T. Szymanowski, A. Zieliñski, Spo³eczne znaczenie narkomanii, [w:] Patologia spo³eczna. Wybrane problemy, red. T. Szymanowski, Wy¿sza Szko³a Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1991 (za: M. Abucewicz, Narkomania w Polsce..., op. cit., t. 19, nr 2, s. 194).
10
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dotychczasowy przekaz na temat narkomanii – nieoczekiwanie sta³a siê ona
pal¹cym problemem, za którego wyst¹pienie obwiniano poprzedni¹ ekipê
rz¹dz¹c¹. Narkomania stanowi³a jednoczeœnie wygodny temat, odwracaj¹cy
uwagê od bie¿¹cej sytuacji politycznej w kraju: „W ci¹gu kilkunastu miesiêcy
opinia publiczna pozna³a ca³e piek³o narkomanii, ca³e nieszczêœcie ludzi ni¹
opêtanych, ca³y ból pozostaj¹cy, kiedy dwudziestolatki musz¹ z tego œwiata
odchodziæ za spraw¹ strzykawki wype³nianej dzieñ w dzieñ, co kilka godzin
brunatn¹ ciecz¹”13.
Choæ cel tej kampanii by³ bez w¹tpienia polityczny – obliczony na wewnêtrzne rozliczenia w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i wymierzony
w poprzedni¹ ekipê rz¹dz¹c¹14 – jej skutkiem ubocznym sta³o siê uchwalenie
pierwszej ustawy ukierunkowanej nie tylko na regulacjê poda¿y narkotyków,
ale tak¿e, a nawet przede wszystkim, na dzia³ania profilaktyczne i lecznictwo.
Intencje ustawodawcy dobrze oddaje treœæ pierwszego artyku³u ustawy: „Organy pañstwowe s¹ obowi¹zane podejmowaæ wszechstronne dzia³ania zmierzaj¹ce do zapobiegania narkomanii i do tworzenia warunków leczenia, rehabilitacji, readaptacji lub resocjalizacji osób uzale¿nionych od œrodków
odurzaj¹cych i psychotropowych, wspieraæ w tym zakresie dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych, koœcio³a i innych zwi¹zków wyznaniowych”15.
Ustawa z 1985 roku, podobnie jak poprzednie rozwi¹zania prawne, nie
przewidywa³a kary za posiadanie œrodków odurzaj¹cych, jednoczeœnie jednak
penalizowa³a wszystkie czynnoœci zwi¹zane z uczestnictwem w nielegalnym
obrocie tymi œrodkami. Podstawow¹ ró¿nic¹ w stosunku do poprzednich
ustaw by³o wyraŸne po³o¿enie akcentu na problem narkomanii i strategie jego
rozwi¹zywania. By³a to tak¿e pierwsza ustawa, w której definiowano pojêcia
uzale¿nienia i osoby uzale¿nionej lub zagro¿onej uzale¿nieniem. Nale¿y podkreœliæ, ¿e ustawa z 1985 roku by³a w swoim brzmieniu liberalna.
Lata dziewiêædziesi¹te przynios³y istotne zmiany w charakterze zjawiska
narkomanii w Polsce. Narkotyki trafia³y do konsumentów ju¿ nie tylko dziêki
krajowym producentom „kompotu”, gdy¿ otwarcie granic przynios³o zarówno
rozwój rynku „prawdziwych narkotyków”, jak i zwi¹zane z nimi nowe style
¿ycia i wzory zachowañ. Nie pozosta³o to bez konsekwencji dla zmian w prawie. Z jednej strony, „powolne kszta³towanie siê w latach 90. nielegalnego
rynku narkotyków, podobnego do tego wystêpuj¹cego w innych krajach europejskich spowodowa³o, i¿ zaczêto podnosiæ tezê, ¿e ówczesne polskie ustawodawstwo jest ca³kowicie nieadekwatne w stosunku do zmienionej sytuacji, nie
13
K.W. Frieske, R. Sobiech, op. cit.; M. Abucewicz, Narkomania w Polsce jako problem
spo³eczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Czêœæ czwarta: pierwsza po³owa lat 80., „Alkoholizm i Narkomania” 2006, t. 19, nr 3, s. 288.
14
M. Abucewicz, Narkomania w Polsce..., op. cit., t. 19, nr 3, s. 293–294.
15
Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 roku o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. z 1985 r. nr 4,
poz. 15, art. 1).
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jest bowiem przygotowane do w³aœciwej reakcji na rozwijaj¹ce siê zjawisko
nielegalnego handlu narkotykami, szczególnie tych jego form powi¹zanych
z rozbudowuj¹cymi siê strukturami zorganizowanych grup przestêpczych”16.
Z drugiej jednak strony, dodatkowym bodŸcem do podjêcia prac nad now¹
ustaw¹ by³a wiedeñska konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu
nielegalnego obrotu œrodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi
z 1988 roku, któr¹ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa³ w kwietniu 1994 roku17.
Podczas prac nad now¹ ustaw¹ w debacie publicznej po raz pierwszy zaistnia³ spór o karanie u¿ytkowników narkotyków za samo posiadanie substancji
odurzaj¹cych. Do tej pory w Polsce nie stosowano takiego rozwi¹zania, nie narzuca³y go równie¿ ratyfikowane umowy miêdzynarodowe. W debacie podnoszono argumenty, które w sporach o kszta³t ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii padaj¹ do dziœ, dlatego zostan¹ one przypomniane w nastêpnej czêœci
niniejszego rozdzia³u.
Ostatecznie w 1997 roku wypracowano rozwi¹zanie18, w którym zakazano
posiadania substancji odurzaj¹cych (art. 48 pkt 1), ale jednoczeœnie odst¹piono od karania drobnych u¿ytkowników tych substancji, jeœli posiadali niewielkie iloœci narkotyku przeznaczone wy³¹cznie na w³asny u¿ytek (art. 48 pkt 4).
Taki stan prawny mo¿na okreœliæ mianem kryminalizacji (uznanie za czyn zabroniony) posiadania narkotyków, przy jednoczesnej depenalizacji (odst¹pienie od karania) posiadania o charakterze konsumenckim19. Rozwi¹zanie to stanowi³o przyk³ad zastosowania „szczególnego typu oportunizmu œcigania przy
wykorzystaniu instytucji prawa karnego materialnego”20. Ustawodawca uzna³
zatem, wbrew pojawiaj¹cym siê opiniom, ¿e depenalizacja posiadania nie jest
z zasady pogwa³ceniem ratyfikowanej w 1994 roku konwencji Narodów Zjednoczonych21. Artyku³ 3 tej konwencji brzmi: „[...] ka¿da Strona podejmie
œrodki niezbêdne do tego, aby posiadanie, nabywanie uprawa œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych dla osobistego u¿ytku [...] zosta³y
uznane zgodnie z jej ustawodawstwem, je¿eli zosta³y dokonane umyœlnie, za
przestêpstwa podlegaj¹ce karze”22. Argumentowano, ¿e posiadanie narkoty16

K. Krajewski, Sprawy o posiadanie narkotyków w praktyce s¹dów krakowskich. Raport
z badañ, Kraków 2008, s. 2–3.
17
£. Domañski, Odpowiedzialnoœæ karna za produkcjê, posiadanie i obrót œrodkami odurzaj¹cymi, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 2, s. 44.
18
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. z 1997 r.
nr 75, poz. 468).
19
K. Krajewski, op. cit., s. 4–5.
20
Idem, Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim, Warszawa 2004, s. 19.
21
Ibidem, s. 19–20.
22
Art. 3 ust. 2 konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu œrodkami odurzaj¹cymi i substancjami psychotropowymi, sporz¹dzona w Wiedniu dnia 20 grudnia
1988 roku (Dz.U. z 1995 r. nr 15, poz. 69).
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ków jest w polskim ustawodawstwie przestêpstwem podlegaj¹cym karze, od
której wymierzenia mo¿na jednak w pewnych wypadkach odst¹piæ.
Podobne rozwi¹zania – polegaj¹ce na okreœleniu w ustawie okolicznoœci
wy³¹czaj¹cych karalnoœæ tzw. przypadków mniejszej wagi – znalaz³y zastosowanie tak¿e w innych pañstwach europejskich. Dla porównania, w Holandii
funkcjonuje depenalizacja sprzeda¿y detalicznej narkotyków, z kolei w Hiszpanii „ca³kowicie zdekryminalizowano czynnoœci o charakterze konsumenckim”23.
W 2000 roku znowelizowano ustawê o przeciwdzia³aniu narkomanii24,
skreœlaj¹c wspomniany wy¿ej pkt 4 art. 48. W praktyce wprowadzono wiêc
penalizacjê wszelkich form posiadania substancji odurzaj¹cych i œrodków
psychotropowych (zgodnie z wystêpuj¹c¹ w prawie karnym zasad¹ legalizmu
œcigania, oznaczaj¹c¹ wszczynanie postêpowania karnego wobec ka¿dego,
kto wbrew ustawie posiada œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe).
Opisany stan prawny funkcjonuje w ogólnych zarysach do dziœ. W obowi¹zuj¹cej ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku25
(dalej: UPN) zapis dotycz¹cy penalizacji posiadania narkotyków znajduje siê
w art. 62 (a nie w art. 48, jak w ustawie z 2000 roku). Osoba zatrzymana
z art. 62 UPN jest zagro¿ona kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat trzech (tzw. typ
podstawowy – art. 62 pkt 1). Ustawodawca stworzy³ jednoczeœnie mo¿liwoœæ
wymierzenia mniej lub bardziej surowej kary w zale¿noœci od charakteru naruszenia ustawy, gdy¿ w tzw. przypadkach mniejszej wagi (typ uprzywilejowany – art. 62 pkt 3) prokurator mo¿e wnioskowaæ o karê do roku pozbawienia
wolnoœci albo grzywny, a w sprawach dotycz¹cych znacznych iloœci narkotyków – do piêciu lat (typ kwalifikowany – art. 62 pkt 2). Ustawodawca nie okreœli³ jednak, czym jest „znaczna iloœæ” takich œrodków, podobnie w praktyce
orzeczniczej mo¿na spotkaæ rozmaite interpretacje „przypadku mniejszej
wagi”.
Od 2005 roku UPN by³a jeszcze kilkakrotnie nowelizowana. W nowelizacji z kwietnia 2006 roku26 podniesiono górn¹ granicê odpowiedzialnoœci karnej za posiadanie znacznej iloœci narkotyków do oœmiu lat, wci¹¿ jednak nie
definiuj¹c jednoznacznie, jak¹ iloœæ substancji nale¿y uznaæ za „znaczn¹”.
Obecnie przestêpstwa z art. 62 UPN stanowi¹ najliczniejsz¹ kategoriê
w policyjnych statystykach przestêpstw narkotykowych. W 2008 roku policja
23
J. Sobeyko, Szpital czy wiêzienie? Prawo i polityka narkotykowa – Polska, Europa,
œwiat, „Polityka narkotykowa. Przewodnik Krytyki Politycznej”, t. 7, Warszawa 2009, s. 109.
24
Ustawa z dnia 26 paŸdziernika 2000 roku o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. z 2000 r. nr 103, poz. 1097).
25
Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485.
26
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
oraz o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (Dz.U.
z 2006 r. nr 120, poz. 826).
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wykry³a 57 382 przestêpstwa przeciw ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Dotyczy³y one miêdzy innymi produkcji i przetwarzania œrodków odurzaj¹cych (art. 53 UPN), a tak¿e posiadania i konstruowania aparatury s³u¿¹cej do
tego celu (art. 54 UPN), przemytu narkotyków (art. 55 UPN), handlu i udzia³u
w ich obrocie (art. 56 i art. 59 UPN), udzielania substancji odurzaj¹cych osobom trzecim (art. 58 UPN), obrotu prekursorami œrodków odurzaj¹cych
(art. 61 UPN), nielegalnych upraw maku, konopi czy krzewów koki. Ale to
w³aœnie posiadanie narkotyków (art. 62 UPN) stanowi³o w 2008 roku ponad
po³owê wszystkich przestêpstw stwierdzonych z UPN (dla porównania, przestêpstwa stwierdzone z art. 59 UPN, polegaj¹ce na udzielaniu innej osobie œrodka odurzaj¹cego w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej lub osobistej, stanowi³y nieca³e 24% przestêpstw przeciw UPN wykrytych w 2008 roku)27.

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

1.2. Dyskurs narkotykowy w Polsce: „za” i „przeciw”
Spojrzenie na narkomaniê jako „problem spo³eczny” zmienia³o siê przez
lata. Inaczej postrzegano kokainê w XIX wieku, kiedy jako œrodek znieczulaj¹cy podlega³a medykalizacji, inaczej na pocz¹tku XX wieku, gdy wyci¹g
z liœci koki dodawano do popularnego dziœ napoju coca-cola (komercjalizacja), inaczej zaœ kokaina jest traktowana obecnie, w XXI wieku (penalizacja).
Zmieniaj¹ siê czasy i okolicznoœci spo³eczno-polityczne, które wp³ywaj¹ na
percepcjê narkotyków. Proces ten wpisuje siê w bardziej ogólne prawid³owoœci le¿¹ce u pod³o¿a zmian. Zmianie i ewolucji ulega zarówno sposób rozumowania jednostki, jak i jej otoczenie – instytucje, ideologie, systemy spo³eczne,
na które ma wp³yw. Zgodnie z myœl¹ Shawna W. Rosenberga, „organizacja
struktur spo³ecznych oraz instytucji w danym momencie historycznym odzwierciedla organizacjê umys³ów tworz¹cych je jednostek. Rozwój organizacji ich umys³ów mo¿e prowadziæ zaœ do przekszta³cenia siê struktur spo³ecznych”28. Odnosz¹c tê myœl do kwestii postrzegania narkomanii i wynikaj¹cych
z niego ustaleñ prawnych oraz instytucjonalnych, mo¿na siê zastanawiaæ, czy
ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii w obecnym kszta³cie odzwierciedla
„stan umys³ów” polskiego spo³eczeñstwa.
Obecna ustawa znacznie odbiega od ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z lat osiemdziesi¹tych XX wieku, wyros³ej na fali przemian wolnoœcio27

Przestêpstwa stwierdzone z ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii wg
g³ównego przedmiotu za 2008 r. – statystyki udostêpnione Instytutowi Spraw Publicznych
przez Komendê G³ówn¹ Policji w 2009 roku.
28
S.W. Rosenberg, Reason, ideology and politics, Princeton University Press, Princeton 1988.
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wych tamtego okresu. Po latach liberalnego podejœcia do narkomanii (w tym
kwestii posiadania narkotyków) nasta³ konserwatywny zwrot, zwieñczony nowelizacj¹ ustawy w 2000 roku. Dziœ mo¿na siê zastanawiaæ, czy by³ to krok
wstecz, czy te¿ w przód w zakresie polityki narkotykowej.

1.2.1. Argumenty „za” i „przeciw”
Debata, która trwa od pocz¹tku procesu zaostrzania podejœcia do problemu
narkotyków, koncentruje siê dziœ na pytaniu: „Czy karaæ za posiadanie?”. Odpowiedzi udzielane na to pytanie nie s¹ jednoznaczne. Obecna sytuacja pozwala zatem przyjrzeæ siê temu, w jaki sposób mo¿e dojœæ do zmiany w zakresie polityki narkotykowej lub co mo¿e j¹ powstrzymaæ. Aby uzyskaæ wiedzê
na ten temat, warto przyjrzeæ siê bli¿ej aktualnemu „stanowi umys³ów” polskiego spo³eczeñstwa, a mówi¹c wprost – debacie, jaka siê teraz toczy, i u¿ywanym w niej argumentom.
Debata nad depenalizacj¹ posiadania narkotyków rozpoczê³a siê jeszcze
przed wprowadzeniem w 2000 roku nowelizacji ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii, która tê kwestiê rozstrzygnê³a jednoznacznie. G³osy mówi¹ce
o b³êdnych za³o¿eniach przyjmowanych przez orêdowników karania by³y
podnoszone ju¿ przy okazji uchwalania ustawy w 1997 roku. Obecnie debata
ta jest szeroko prezentowana za poœrednictwem artyku³ów publikowanych
w „Gazecie Wyborczej” w ramach cyklu zatytu³owanego Narkopolacy. Ze
wzglêdu jednak na to, ¿e podnoszone tam argumenty s¹ formu³owane g³ównie
przez œrodowiska popieraj¹ce liberalizacjê obecnej ustawy, analiza, której wyniki przedstawiono poni¿ej, opiera siê na wypowiedziach ze Ÿróde³ internetowych29.
W debacie, jaka siê toczy na portalach i forach dyskusyjnych, równolegle
pobrzmiewaj¹ g³osy zwolenników i przeciwników „karania za posiadanie”.
Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze argumenty obu stron.
Depenalizacja wykreuje modê na za¿ywanie narkotyków. Prawo powinno
zniechêcaæ do za¿ywania narkotyków
Argument ten pobrzmiewa zarówno w kuluarach polityki, jak i w mediach.
Akcentuje on normatywn¹ rolê prawa, które powinno wskazywaæ „w³aœciwy”
kierunek postêpowania, podkreœla tak¿e podatnoœæ cz³onków spo³eczeñstwa
na uzale¿nienie od narkotyków, albo co najmniej na ich u¿ywanie. Protagoniœci takiego sposobu myœlenia zdradzaj¹ obawy przed wyposa¿eniem polskich
obywateli w prawo wyboru i odpowiedzialnoœci za w³asne czyny. Na jednym
29

Na has³o „depenalizacja posiadania narkotyków” wyszukiwarka Google prezentuje 5160
wyników [stan na 20 wrzeœnia 2009 roku]. S¹ to g³ównie strony forów dyskusyjnych, informacje
prasowe, blogi oraz strony internetowe osób aktywnie uczestnicz¹cych w debacie. Do analizy argumentów „za” i „przeciw” pos³u¿y³o 250 najwy¿ej pozycjonowanych wyników wyszukiwania.
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z forów internetowych czytamy, ¿e „niektórzy ludzie, a zw³aszcza dzieci,
nie potrafi¹ odró¿niæ tego, co dla nich dobre, od tego, co z³e – dlatego pañstwo
nie mo¿e sobie pozwoliæ na legalizacjê lub depenalizacjê posiadania narkotyków”.
Osoby argumentuj¹ce w ten sposób czêsto chc¹ zaostrzenia kar, wierz¹c
w prewencyjne dzia³anie prawa. Depenalizacja posiadania narkotyków, jak
twierdz¹, w ma³ych iloœciach na w³asny u¿ytek oznacza rezygnacjê z wychowawczej i prewencyjnej funkcji prawa. Surowe prawo odstrasza natomiast potencjalnych „niezdecydowanych” u¿ytkowników przed siêgniêciem po narkotyki.
Przeciwnicy tego sposobu myœlenia uwa¿aj¹, ¿e prawo nie mo¿e ingerowaæ a¿ tak g³êboko w wybory obywatela, argumentuj¹c, ¿e, jak pisze jeden
z internautów, „ludzie s¹ wolni, mog¹ robiæ, co zechc¹, ze swoim ¿yciem”.
Ponadto s¹ oni zdania, ¿e obecne rozwi¹zanie, które dzia³a tak samo (przynajmniej na pocz¹tku postêpowania) wobec wszystkich zatrzymanych – u¿ytkowników okazjonalnych, osób uzale¿nionych, osób czerpi¹cych korzyœci
maj¹tkowe z handlu narkotykami (tzw. dealerów) – mo¿e w istotny sposób naruszyæ dobro osobiste i negatywnie zawa¿yæ na przysz³oœci jednostki: „kara
wiêzienia za posiadanie narkotyków jest zbyt surowa, mo¿e zniszczyæ ¿ycie
osobie, która nikogo nie skrzywdzi³a” – mo¿na przeczytaæ wœród wypowiedzi
uczestników debaty internetowej. Zwolennicy niekarania za posiadanie nieznacznych iloœci œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychoaktywnej wskazuj¹ tak¿e na „niesprawiedliwoœæ dziejow¹” obecnie funkcjonuj¹cego rozwi¹zania, które jeszcze dwadzieœcia piêæ lat temu nie dotyczy³o wielu osób
za¿ywaj¹cych narkotyki, mówi¹ o tym, ¿e „marihuanê pali³ nasz premier i inni
znani politycy”, po czym pojawia siê pytanie: „czy zaszliby tak daleko, gdyby
dziœ zatrzymano ich za posiadanie narkotyków?”.
£apanie „p³otek” umo¿liwia dotarcie do prawdziwych dealerów, obecne
przepisy u³atwiaj¹ pracê operacyjn¹ policji
Argument ten sta³ siê punktem wyjœcia nowelizacji ustawy z 1997 roku.
Obecnie nale¿a³oby stawiæ czo³a faktom wynikaj¹cym z tych zmian i dokonaæ
weryfikacji przyjêtych za³o¿eñ. Dostarczenie organom œcigania narzêdzia
u³atwiaj¹cego likwidacjê zorganizowanej przestêpczoœci narkotykowej –
przez docieranie do niej za poœrednictwem „kurierów” – mia³o siê przyczyniæ
do ograniczenia handlu narkotykami.
Przeciwnicy wskazuj¹ jednak, ¿e ustawa w obecnym kszta³cie s³u¿y tylko
poprawianiu statystyk organów œcigania. W wypadku tego przestêpstwa nie
ma pokrzywdzonego, który sk³ada zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa
– zatem ka¿de doniesienie (z³o¿one na policji po zatrzymaniu) koñczy siê wykryciem sprawcy. Twierdz¹ tak¿e, ¿e sk³adanie zeznañ przez osobê zatrzyman¹ w sprawie posiadania narkotyków mo¿e ostatecznie obróciæ siê przeciwko niej samej. „Metoda wymuszenia zeznania od «p³otki» jest niebezpieczna
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dla osoby obci¹¿aj¹cej dealerów” – jak mo¿na przeczytaæ na jednym z forów
internetowych.
W sytuacji depenalizacji osoby uzale¿nione bêd¹ wykorzystywane do rozpowszechniania narkotyków
Argument ten kieruje uwagê na osoby uzale¿nione od narkotyków. Jego
zwolennicy wyra¿aj¹ troskê o takich konsumentów. Z wypowiedzi osób zajmuj¹cych przeciwne stanowisko wynika jednak, ¿e karanie za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyków uderza w³aœnie w osoby uzale¿nione. Obecne rozwi¹zanie przyczyni³o siê bowiem do utraty zaufania wobec systemu lecznictwa,
zbudowanego na fundamentach liberalnej ustawy z 1985 roku. Osoby uzale¿nione – ze wzglêdu na swoj¹ chorobê czêsto w³¹czane w handel narkotykami
– stanowi¹ ³atwy cel dla organów œcigania.
Przeciwnicy karania za posiadanie podkreœlaj¹ tak¿e, ¿e obecne rozwi¹zanie
stawia po tej samej stronie zarówno osobê uzale¿nion¹ od narkotyków, jak i osobê handluj¹c¹ narkotykami (dealera), jest bowiem wobec nich uruchamiana ta
sama procedura. A przecie¿ „narkomanów nale¿y leczyæ, nie karaæ”. Jest to dylemat, który wci¹¿ przewija siê w ka¿dej dyskusji dotycz¹cej uzale¿nieñ (w tym
od alkoholu). Zwolennicy leczenia osób uzale¿nionych uwa¿aj¹, ¿e obecna
ustawa nak³ada niepotrzebne koszty na system wiêziennictwa, zaoszczêdzone pieni¹dze mo¿na by przeznaczyæ na profilaktykê i leczenie. Karanie osób
uzale¿nionych i u¿ywaj¹cych narkotyki, zw³aszcza kar¹ wiêzienia, nie rozwi¹zuje problemu narkomanii, a na pewno pog³êbia problemy wiêziennictwa.

1.2.2. Co dalej?
Debata nad zmian¹ obecnej ustawy trwa. Zabieraj¹ w niej g³os eksperci,
dziennikarze i politycy oraz opinia publiczna. By³y minister sprawiedliwoœci
Andrzej Czuma oœwiadczy³30, ¿e celem nowelizacji ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest stworzenie skutecznych instrumentów umo¿liwiaj¹cych
œciganie handlarzy nielegalnych u¿ywek. Proponuje siê podwy¿szenie kary za
handel narkotykami z dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolnoœci. Ponadto,
wed³ug Ministerstwa Sprawiedliwoœci, prokurator bêdzie móg³ odst¹piæ od
karania osoby przy³apanej na za¿ywaniu lub posiadaniu narkotyków, jeœli osoba ta umo¿liwi prokuraturze dotarcie do handlarza u¿ywek. Nowelizacja
zak³ada tak¿e wprowadzenie rozwi¹zania, które pozwoli³oby zaproponowaæ
leczenie jako alternatywê dla karania (postêpy w leczeniu warunkowa³yby
wysokoœæ kary). W ramach nowej ustawy przewiduje siê równie¿ mo¿liwoœæ
orzeczenia przerwy w odbywaniu kary na czas leczenia.

30

Informacja PAP z 24 lipca 2009 roku.
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Debata o tym, jak ma wygl¹daæ ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii,
trwa w mediach i polityce, toczy siê tak¿e wœród przedstawicieli ró¿nych instytucji (organów œcigania, s¹du, lecznictwa odwykowego, wiêziennictwa).
Argumenty, jakie siê w niej pojawiaj¹, obejmuj¹ miêdzy innymi rolê prawa,
formy lecznictwa odwykowego, czerpanie korzyœci maj¹tkowych z handlu narkotykami. Tym samym dotycz¹ kosztów spo³ecznych, psychologicznych
i ekonomicznych ponoszonych w zwi¹zku z realizacj¹ obecnej ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

Jêdrzej Stasiowski (wspó³praca Mateusz Klinowski)

1.3. Przebieg œcie¿ki proceduralno-prawnej w sprawach
z artyku³u 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
Wed³ug obowi¹zuj¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (dalej:
UPN), karze podlega ka¿dy, kto wbrew art. 62 ustawy posiada „œrodki odurzaj¹ce lub substancje psychotropowe” wymienione w za³¹cznikach do ustawy. Karalnoœci nie wy³¹cza przy tym ani nieznaczna iloœæ substancji, ani
ewentualne motywy sprawcy, na przyk³ad posiadanie narkotyku wy³¹cznie na
w³asny u¿ytek.
Zdefiniowane w ten sposób przestêpstwo ma charakter szczególny, ró¿ni¹cy siê od innych przestêpstw znanych polskiemu prawodawstwu. Jego
ofiar¹ i sprawc¹ jest bowiem ta sama osoba – posiadacz narkotyków, który tym
samym stwarza zagro¿enie dla w³asnego zdrowia. Stwierdzenie zajœcia czynu
zabronionego, polegaj¹cego na posiadaniu zakazanych œrodków, skutkuje
automatycznym uruchomieniem machiny wymiaru sprawiedliwoœci. Przestêpstwo z art. 62 UPN cechuje bowiem ³atwoœæ dowodowa, wi¹¿¹ca siê z pe³n¹
wykrywalnoœci¹ sprawcy czynu zabronionego (nie ma przecie¿ posiadania
bez posiadacza), co w wypadku innych przestêpstw zwykle nie wystêpuje
(w przestêpstwach przeciw mieniu i osobom zdarza siê czêsto, ¿e – mimo
stwierdzenia zajœcia przestêpstwa – sprawca pozostaje nieuchwytny).

1.3.1. Postêpowanie karne w sprawach z art. 62 UPN
Proces karny mo¿na podzieliæ na przynajmniej trzy podstawowe stadia:
postêpowanie przygotowawcze, postêpowanie s¹dowe (w którym mo¿na wyró¿niæ postêpowanie g³ówne i postêpowanie odwo³awcze) oraz postêpowanie
wykonawcze.
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Uruchomienie postêpowania

Warunkiem koniecznym rozpoczêcia postêpowania przygotowawczego
jest uzyskanie przez organ œcigania informacji o pope³nieniu przestêpstwa.
îród³em takiej informacji mo¿e byæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa. W sprawach dotycz¹cych wy³¹cznie posiadania œrodków odurzaj¹cych
lub substancji psychotropowych obowi¹zek zawiadomienia organów œcigania
o przestêpstwie mo¿e mieæ tylko charakter obowi¹zku spo³ecznego (art. 304
par. 1 Kodeksu postêpowania karnego – dalej: KPK), którego niedope³nienie
nie poci¹ga sankcji prawnych31. Organy œcigania mog¹ teoretycznie uzyskaæ
informacjê na temat pope³nionego przestêpstwa z art. 62 UPN z zawiadomienia od instytucji pañstwowych i samorz¹dowych (art. 304 par. 2 KPK), przez
anonim, informacje prasowe, przede wszystkim jednak dziêki ustaleniom
w³asnym policji i prokuratury, wynikaj¹cym z realizacji czynnoœci s³u¿bowych (patrole, dzia³alnoœæ operacyjna, czynnoœci dochodzeniowo-œledcze)32.
Ostatnie z wymienionych Ÿróde³ jest najpowszechniejsze w wypadku
spraw z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Wiêkszoœæ z nich zaczyna siê od rutynowej kontroli drogowej lub zatrzymania do kontroli osobistej przypadkowych osób na ulicy. Z badañ aktowych profesora Krzysztofa
Krajewskiego, przeprowadzonych w 2008 roku, wynika, ¿e 60% przypadków
posiadania wykryto w³aœnie w taki sposób, a kolejne 20% spraw ujawniono
w wyniku celowych dzia³añ operacyjnych policji33. Oznacza to, ¿e w wypadku
czynu zabronionego, polegaj¹cego na posiadaniu substancji odurzaj¹cych lub
œrodków psychotropowych, w rolê osoby pokrzywdzonej, sk³adaj¹cej zawiadomienie o przestêpstwie, wchodzi najczêœciej policjant na s³u¿bie.
W ramach rutynowych dzia³añ policja ma prawo „dokonywania kontroli
osobistej, a tak¿e przegl¹dania zawartoœci baga¿y”, jeœli istniej¹ „uzasadnione
podejrzenia pope³nienia czynu zabronionego pod groŸb¹ kary”34. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e kontrola osobista nie jest tym samym, co przeszukanie opisane w art. 219 Kodeksu postêpowania karnego. To ostatnie jest ju¿ czynno31
I. Dziu³gie³, Postêpowanie przygotowawcze w zarysie – tablice pogl¹dowe z praktycznym
komentarzem, Szczytno 2007, s. 54–55.
32
Policja ma mo¿liwoœæ sprawdzenia informacji o pope³nionym przestêpstwie jeszcze
przed wszczêciem postêpowania przygotowawczego, w trakcie tzw. postêpowania sprawdzaj¹cego (art. 307 KPK). Postêpowanie sprawdzaj¹ce mo¿e przyj¹æ na przyk³ad formê czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, nie powinno jednak wykraczaæ poza ustalenia niezbêdne do
podjêcia decyzji o wszczêciu postêpowania przygotowawczego. W ramach postêpowania
w trybie art. 307 KPK mo¿na przes³uchaæ wy³¹cznie osobê sk³adaj¹c¹ zawiadomienie o przestêpstwie, nie wolno natomiast przes³uchiwaæ podejrzanego lub wykonywaæ innych czynnoœci procesowych (J. Kurdelek, I. Wojciechowska, Postêpowanie przygotowawcze. Wybrane zagadnienia, orzecznictwo, przyk³ady, Szczytno 2008, s. 57–58).
33
K. Krajewski, Sprawy o posiadanie narkotyków..., op. cit., s. 10–11.
34
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (tekst ujednolicony: Dz.U. z 1990 r. nr 30,
poz. 179, art. 15 pkt 5) [stan prawny na 22 wrzeœnia 2009 roku].
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œci¹ procesow¹, mo¿e wiêc przyjmowaæ bardziej ca³oœciowy charakter („mo¿e
obj¹æ wszystkie zakamarki cia³a, mo¿e tak¿e polegaæ na dokonaniu przeœwietlenia, a nawet wolno podaæ œrodki przeczyszczaj¹ce”35) i wymaga zgody prokuratora (w wyj¹tkowych sytuacjach prokurator mo¿e j¹ wyraziæ ex post).
Kontrola osobista takiej zgody nie wymaga, co wiêcej – nie ma obowi¹zku
sporz¹dzenia z niej protoko³u (chyba ¿e na wniosek osoby poddanej takiej
kontroli). Jeœli w trakcie kontroli osobistej policjant znajdzie substancjê, co do
której istnieje podejrzenie, ¿e jest narkotykiem, ma prawo zatrzymaæ j¹ w trybie art. 217 KPK, gdy¿ „rzeczy mog¹ce stanowiæ dowód w sprawie [...] nale¿y
wydaæ na ¿¹danie s¹du lub prokuratora, a w wypadkach niecierpi¹cych zw³oki
– tak¿e na ¿¹danie policji lub innego uprawnionego organu”. Z zatrzymania
rzeczy policja sporz¹dza protokó³.
Kontakt posiadacza narkotyków z policj¹ nie koñczy siê na zabezpieczeniu
dowodu rzeczowego – policja ma prawo zastosowaæ wobec takiej osoby tzw.
zatrzymanie procesowe. Wystarczaj¹ca przes³ank¹ jest tutaj „uzasadnione
przypuszczenie” co do tego, ¿e dana osoba „pope³ni³a przestêpstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia siê tej osoby albo zatarcia œladów przestêpstwa
b¹dŸ te¿ nie mo¿na ustaliæ jej to¿samoœci” (art. 244 KPK). Zatrzymanie osoby
podejrzanej36 ma na celu zabezpieczenie dalszego procesu karnego. Osoba zatrzymana trafia na komendê policji, gdzie mo¿e byæ osadzona w policyjnej
izbie zatrzymañ, czyli na tzw. do³ku. Towarzyszy temu spisanie protoko³u
z zatrzymania, policja ma równie¿ obowi¹zek powiadomiæ o zatrzymaniu
prokuratora a tak¿e, na ¿¹danie zatrzymanego, jego najbli¿szych lub pracodawcê.
W ci¹gu 48 godzin od zatrzymania sprawcy organ prowadz¹cy postêpowanie ma czas, aby przedstawiæ mu zarzuty i go przes³uchaæ. W tym czasie policja mo¿e jeszcze przeszukaæ mieszkanie osoby zatrzymanej, jeœli podejrzewa,
¿e ukryto tam na przyk³ad wiêksze iloœci narkotyków. Dodatkowo, gdy zachodzi potrzeba zastosowania aresztu tymczasowego, policja lub prokuratura powinna nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 48 godzin od zatrzymania podejrzanego z³o¿yæ
wniosek o zastosowanie takiego œrodka zapobiegawczego do s¹du, który ma
na jego rozpatrzenie 24 godziny. £¹cznie osoba zatrzymana mo¿e spêdziæ
w policyjnej izbie zatrzymañ maksymalnie trzy doby, choæ zwykle czas
zatrzymania nie przekracza 24 godzin.
Areszt tymczasowy jest najbardziej restrykcyjnym œrodkiem zapobiegawczym, który mo¿na zastosowaæ wobec osoby podejrzanej w celu zabezpieczenia postêpowania karnego. Decyzjê o zastosowaniu aresztu tymczasowego po35

J. Kurdelek, I. Wojciechowska, op. cit., s. 122.
Osoba podejrzana to nie to samo co podejrzany. Osoba podejrzana to „taka, w stosunku
do której istniej¹ dowody uzasadniaj¹ce podejrzenie, ¿e pope³ni³a przestêpstwo”, ale – w przeciwieñstwie do podejrzanego w sprawie – nie postawiono jej jeszcze zarzutów (ibidem, s. 204).
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dejmuje s¹d rejonowy na wniosek prokuratora. W wypadku pozosta³ych
œrodków zapobiegawczych decyzja nale¿y do prokuratora, który ma tutaj do
dyspozycji wiele rozwi¹zañ o charakterze nieizolacyjnym. S¹ to miêdzy innymi rozmaite formy porêczenia (maj¹tkowego, spo³ecznego lub indywidualnego – tzw. osoby godnej zaufania) oraz dozór policyjny, który mo¿e polegaæ na
„zakazie opuszczania kraju, zg³aszaniu siê do organu dozoruj¹cego w okreœlonych odstêpach czasu [...], zawiadamianiu o zamierzonym wyjeŸdzie oraz terminie powrotu”37.
Postêpowanie przygotowawcze

Postêpowanie przygotowawcze to najogólniej „zespó³ czynnoœci procesowych zmierzaj¹cych do ustalenia, czy pope³niono przestêpstwo, ujawnienia
i w razie potrzeby ujêcia sprawcy przestêpstwa oraz zebrania i zabezpieczenia
dowodów dla organu orzekaj¹cego”38. Postêpowanie przygotowawcze przebiega w dwóch fazach: œcigania anonimowego – tzw. postêpowanie w sprawie
(in rem), oraz œcigania imiennego – tzw. postêpowanie przeciwko (in personam). W praktyce, w sprawach o posiadanie narkotyków fazy te wystêpuj¹
równoczeœnie, zwykle bowiem wykrycie przestêpstwa jest to¿same z wykryciem sprawcy (zatrzymaniem osoby, która posiada narkotyk). Postêpowanie
wkracza w fazê in personam w momencie postawienia zarzutów konkretnej
osobie, któr¹ od tego momentu uznaje siê za podejrzanego w sprawie39.
Postêpowanie przygotowawcze formalnie rozpoczyna siê od wydania postanowienia o jego wszczêciu. Kodeks postêpowania karnego wymienia dwie
dopuszczalne formy postêpowania przygotowawczego: œledztwo i dochodzenie. Formy te ró¿ni¹ siê czasem trwania, uprawnieniami i zakresem odpowiedzialnoœci organów œcigania w zakresie czynnoœci procesowych oraz stopniem sformalizowania tych czynnoœci.
Dochodzenie jest zazwyczaj prowadzone przez funkcjonariuszy wyspecjalizowanego pionu jednostki policji40 i nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ dwa
miesi¹ce. Dochodzenia nie mo¿na prowadziæ w sprawie, która przez swoj¹
w³aœciwoœæ powinna byæ rozpatrywana ju¿ w pierwszej instancji przez s¹d
okrêgowy. Dochodzenia prowadzi siê jedynie w tych sprawach, które w pierwszej instancji nale¿¹ do w³aœciwoœci s¹du rejonowego i dotycz¹ przestêpstw
zagro¿onych kar¹ nieprzekraczaj¹c¹ piêciu lat pozbawienia wolnoœci
(art. 325b KPK). Wystêpuj¹ tutaj, rzecz jasna, pewne wyj¹tki (na przyk³ad do37

Ibidem, s. 256–265.
Ibidem, s. 62.
39
M. Ciarka, Postêpowanie przygotowawcze – czêœæ II, „Edukacja Prawnicza” 2009, nr 5.
40
Dochodzenie mog¹ prowadziæ tak¿e inne instytucje, miêdzy innymi Stra¿ Graniczna,
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, ¯andarmeria Wojskowa, oraz organy i s³u¿by dzia³aj¹ce na mocy ustaw szczególnych (na przyk³ad Stra¿ Leœna,
jeœli przedmiotem przestêpstwa jest drewno z lasu pañstwowego).
38
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chodzenia nie mo¿na prowadziæ wobec osoby nieletniej lub osoby pozbawionej wolnoœci w zwi¹zku z inn¹ spraw¹ – art. 325c KPK). Równie¿ w sytuacji,
w której dochodzenie przeci¹ga siê ponad dwa miesi¹ce, prokurator mo¿e je
albo przed³u¿yæ, albo wszcz¹æ œledztwo, uznaj¹c sprawê za zbyt zawi³¹.
W wypadku spraw o posiadanie narkotyków, jeœli nie mamy do czynienia
ze znaczn¹ ich iloœci¹ (art. 62 pkt 1 i pkt 3 UPN), nale¿y przyj¹æ, ¿e s¹ one prowadzone w formie dochodzenia policyjnego.
W literaturze przedmiotu wskazuje siê wiele przejawów redukcji formalizmu dochodzenia, które polegaj¹ miêdzy innymi „na braku obowi¹zku wydawania pisemnych uzasadnieñ o wszczêciu, zawieszeniu czy umorzeniu sprawy
[...], braku wymogu sporz¹dzania postanowienia o przedstawieniu zarzutów
[w praktyce przedstawienie zarzutów poprzedza wówczas przes³uchanie podejrzanego] [...] lub postanowienia o zamkniêciu dochodzenia, mo¿liwoœci
ograniczenia postêpowania dowodowego do ustalenia, czy zachodz¹ wystarczaj¹ce podstawy do sporz¹dzenia aktu oskar¿enia”41, a tak¿e na mo¿liwoœci
sporz¹dzenia aktu oskar¿enia bez uzasadnienia. Dochodzenie stanowi zatem
uproszczon¹ formê postêpowania przygotowawczego, któr¹ stworzono na potrzeby œcigania drobnej przestêpczoœci42.
Odmienne funkcje spe³nia druga forma postêpowania przygotowawczego
– œledztwo. Jest ono „podstawow¹ ujednolicon¹ form¹ postêpowania przygotowawczego”43. Prowadzi je prokurator, choæ w pewnych sytuacjach mo¿e
on powierzyæ wykonanie niektórych czynnoœci procesowych lub przeprowadzenie ca³ego œledztwa policji (art. 311 KPK)44. Œledztwo powinno byæ ukoñczone w ci¹gu trzech miesiêcy, choæ i tutaj, w uzasadnionych wypadkach, istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia postêpowania (art. 310 KPK).
Œledztwo ma charakter obligatoryjny miêdzy innymi w wypadku zbrodni,
spraw nale¿¹cych w pierwszej instancji do w³aœciwoœci s¹dów okrêgowych
lub spraw, w których o pope³nienie wystêpku jest podejrzany funkcjonariusz
publiczny. Œledztwo prowadzi siê równie¿ w sprawach, które powinien rozpatrywaæ s¹d rejonowy, ale nie mog¹ byæ one prowadzone w formie dochodzenia. Dlatego w sprawach dotycz¹cych znacznej iloœci narkotyków (art. 62
pkt 2 UPN), zagro¿onych kar¹ do oœmiu lat pozbawienia wolnoœci, postêpowania s¹ prowadzone w formie œledztw prokuratorskich. Sprawy takie nale¿¹
jednak do rzadkoœci.

41

I. Dziu³gie³, op. cit., s. 27.
Ibidem, s. 42.
43
Ibidem, s. 30.
44
Powierzenie ca³oœci œledztwa policji lub innemu organowi mo¿e nast¹piæ, „gdy zachodzi
koniecznoœæ korzystania w szerokim zakresie ze znajduj¹cych siê w ich dyspozycji œrodków
operacyjno-technicznych (J. Kurdelek, I. Wojciechowska, op. cit., s. 66).
42
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Wed³ug statystyk policyjnych, w 2008 roku przestêpstwa zwi¹zane z posiadaniem znacznej iloœci narkotyków stanowi³y zaledwie 4% ogó³u przestêpstw przeciwko art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii45. Oznacza
to, ¿e policja w zwi¹zku z art. 62 UPN zajmuje siê sprawami mniej istotnymi,
objêtymi dochodzeniem, a wiêc uproszczon¹ ju¿ form¹ prowadzenia postêpowania karnego. Dlatego w dalszej czêœci skoncentrowano siê na zarysowaniu
czynnoœci procesowych zwi¹zanych z dochodzeniem.
Dochodzenie w sprawach z art. 62 UPN

Przestêpstwa z art. 62 UPN s¹ œcigane z urzêdu w trybie publiczno-skargowym. Obowi¹zuje tutaj tzw. zasada legalizmu œcigania46, zgodnie z któr¹ „organ powo³any do œcigania przestêpstw jest obowi¹zany do wszczêcia i przeprowadzenia postêpowania przygotowawczego, a oskar¿yciel publiczny tak¿e
do wniesienia i popierania oskar¿enia” (art. 10 par. 1 KPK). Przes³ank¹ do
wszczêcia dochodzenia jest sytuacja, w której „zachodzi uzasadnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa” (art. 303 oraz art. 325a par. 2 KPK). Policjanci, którzy znajduj¹ przy zatrzymanej osobie substancje, co do których wystêpuje podejrzenie, ¿e s¹ œrodkami odurzaj¹cymi lub psychotropowymi
(podejrzenie to mo¿na potwierdziæ za pomoc¹ narkotestu znajduj¹cego siê na
wyposa¿eniu policji), uzyskuj¹ tym samym podstawê do wszczêcia postêpowania przygotowawczego wobec tej osoby. Wykazanie zasadnoœci tego
podejrzenia le¿y po stronie organów œcigania.
W sytuacjach, w których: „1) czynu nie pope³niono albo brak jest danych
dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie jego pope³nienia, 2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, ¿e sprawca nie pope³nia
przestêpstwa” (art. 17 KPK), zasadnoœæ uruchomienia postêpowania jest z mocy prawa wykluczona. W sprawach z art. 62 UPN nale¿y domniemywaæ, ¿e jeœli nawet istniej¹ pewne w¹tpliwoœci dotycz¹ce podstaw wszczêcia postêpowania, to najprawdopodobniej policja zdecyduje siê je wszcz¹æ47. W praktyce
funkcjonariusze dokonuj¹cy zatrzymania opieraj¹ siê na w³asnym doœwiadczeniu, a o tym, czy dana substancja rzeczywiœcie jest jednym ze œrodków wymienionych w za³¹cznikach do ustawy, przes¹dza dopiero specjalistyczna
ekspertyza fizykochemiczna.
Policjant – po przeanalizowaniu zebranych dokumentów pod k¹tem zasadnoœci podejrzenia o pope³nieniu przestêpstwa – chc¹c wszcz¹æ dochodzenie,
musi wydaæ odpowiednie postanowienie, które powstaje w dwóch lub trzech
egzemplarzach (do akt g³ównych, akt kontrolnych oraz, ewentualnie, dla pro45

Przestêpstwa stwierdzone z ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii...,
op. cit.
46
J. Kurdelek, I. Wojciechowska, op. cit., s. 23–24.
47
Ibidem, s. 83.
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kuratora – na jego ¿yczenie). Policja mo¿e dokonaæ niektórych czynnoœci procesowych (jak przeszukanie osoby podejrzanej lub jej mieszkania), zanim
wyda postanowienie o wszczêciu postêpowania – umo¿liwia to formu³a tzw.
postêpowania w niezbêdnym zakresie (art. 308 KPK), które w praktyce poprzedza formalne wszczêcie postêpowania przygotowawczego. Dopuszczalnoœæ tego trybu jest ograniczona do sytuacji niecierpi¹cej zw³oki i wobec
dzia³añ „koniecznych dla zabezpieczenia œladów oraz dowodów przestêpstwa
przed ich utrat¹, zniekszta³ceniem lub zniszczeniem”. W takich sytuacjach organ œcigania ma prawo miêdzy innymi dokonaæ oglêdzin i przeszukania lub
przes³uchaæ podejrzanego bez uprzedniego postawienia zarzutów tej osobie48.
Rozwi¹zanie to mo¿e byæ stosowane w wypadku spraw z art. 62 UPN, gdy dla
organu œcigania kluczowe jest zabezpieczenie dowodu rzeczowego w formie
narkotyku i na przyk³ad równoczesne przeszukanie mieszkania osoby podejrzanej. Postêpowanie w niezbêdnym zakresie musi siê zakoñczyæ postanowieniem
o wszczêciu œledztwa lub dochodzenia, postanowieniem o umorzeniu postêpowania albo przekazaniem sprawy innemu organowi. Dlatego w praktyce uruchomienie postêpowania w niezbêdnym zakresie uznaje siê za rzeczywiste
(w odró¿nieniu od formalnego) wszczêcie postêpowania przygotowawczego49.
Postanowienie o wszczêciu dochodzenia powinno zawieraæ opis czynu i jego okolicznoœci, informacje o sprawcy oraz okreœlenie kwalifikacji prawnej
czynu50. W wypadku spraw z art. 62 UPN, w których z natury sprawca przestêpstwa jest znany od pocz¹tku, postêpowanie g³adko przechodzi z fazy in rem
w fazê in personam w momencie przedstawienia sprawcy zarzutów. Prowadz¹cy dochodzenie, zazwyczaj policjant z pionu dochodzeniowo-œledczego, na wstêpie przes³uchania ustnie informuje osobê podejrzan¹ o ci¹¿¹cych
na niej zarzutach (informacja ta jest zapisywana na pocz¹tku protoko³u)51.
Na etapie postêpowania przygotowawczego, poza przes³uchaniem podejrzanego, policjant prowadz¹cy dochodzenie ma mo¿liwoœæ zlecania niezbêdnych ekspertyz. Wymaga to wydania postanowienia o powo³aniu bieg³ego
(art. 194 KPK)52, które akceptuje kierownik komórki dochodzeniowej, chocia¿ decyzjê tê mo¿e zmieniæ lub uchyliæ prokurator, jako organ nadzoruj¹cy
postêpowanie. W sprawach o posiadanie narkotyków najczêœciej jest to ekspertyza fizykochemiczna, której celem jest weryfikacja sk³adu zabezpieczonej
substancji. Dopiero wynik takiej ekspertyzy, przeprowadzonej na przyk³ad
przez Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne, daje pewnoœæ, ¿e zabezpieczona substancja odpowiada sk³adem chemicznym jednemu ze œrodków
48
49
50
51
52

Ibidem, s. 59–61.
I. Dziu³gie³, op. cit., s. 50–51, 81–83.
J. Kurdelek, I. Wojciechowska, op. cit., s. 84.
Ibidem, s. 208.
Ibidem, s. 187.
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figuruj¹cych w za³¹cznikach do UPN i mo¿e byæ uwzglêdniona jako dowód
w sprawie. W dochodzeniach ekspertyzy fizykochemiczne najczêœciej zleca
policja – jest to jednoczeœnie element, który ze wzglêdu na koniecznoœæ oczekiwania na wyniki ekspertyzy, najbardziej wyd³u¿a postêpowanie.
Inny rodzaj ekspertyz zlecanych w sprawach z art. 62 UPN stanowi¹ ekspertyzy psychiatryczne, wykonywane na przyk³ad w celu zbadania poczytalnoœci podejrzanego w chwili pope³nienia czynu lub zdolnoœci do udzia³u w postêpowaniu. Ekspertyzê tak¹ wykonuje zawsze dwóch niezale¿nych lekarzy
psychiatrów, a mo¿e j¹ zleciæ jedynie s¹d lub prokurator53.
W kierunku postêpowania s¹dowego

Dochodzenie w sprawie o posiadanie narkotyków mo¿e siê zakoñczyæ:
bezwarunkowym umorzeniem postêpowania, skierowaniem do s¹du wniosku
o warunkowe umorzenie postêpowania karnego (art. 66 Kodeksu karnego –
dalej: KK), zawieszeniem postêpowania w zwi¹zku z poddaniem siê leczeniu
osoby oskar¿onej (art. 72 UPN), wniesieniem aktu oskar¿enia do s¹du wraz
z wnioskiem o dobrowolne poddanie siê karze (art. 335 KPK), wniesieniem
aktu oskar¿enia do s¹du.
Bezwarunkowe umorzenie postêpowania
Bezwarunkowe umorzenie postêpowania zarezerwowano dla sytuacji,
w których „postêpowanie nie dostarczy³o podstaw do wniesienia aktu oskar¿enia” (art. 322 KPK), a wiêc nie wykryto sprawcy lub podejrzany nie pope³ni³
przestêpstwa (brak jest dowodów winy lub zarzuty przedstawiono niew³aœciwej osobie). Wszczête postêpowanie nale¿y równie¿ umorzyæ miêdzy innymi
w takich sytuacjach, jak œmieræ oskar¿onego, przedawnienie sprawy, fakt niepodlegania sprawcy orzecznictwu polskich s¹dów czy znikoma szkodliwoœæ
spo³eczna czynu (art. 17 KPK).
Pojêcie znikomej szkodliwoœci spo³ecznej – przede wszystkim rozumiane
potocznie – mo¿e tutaj prowadziæ do pewnych nieporozumieñ, zw³aszcza ¿e
przestêpstwa z art. 62 UPN nale¿¹, jak ju¿ wspomniano, do szczególnej kategorii przestêpstw, w których trudno wskazaæ osobê poszkodowan¹, a jej prerogatywy w zakresie zawiadomienia o przestêpstwie zosta³y scedowane na funkcjonariuszy policji. Wydaje siê wiêc celowe przyjêcie, ¿e przez kryminalizacjê
posiadania narkotyków ustawodawca przes¹dzi³ o nieznikomej spo³ecznej
szkodliwoœci tego czynu. Tym mo¿na t³umaczyæ fakt, ¿e do sytuacji wyj¹tkowych nale¿y odmowa wszczêcia albo umorzenie postêpowania przygotowawczego przez policjê lub prokuraturê ze wzglêdu na znikom¹ szkodliwoœæ

53

Ibidem, s. 189.
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spo³eczn¹ w wypadku czynu zabronionego opisanego w art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii54.
Warunkowe umorzenie postêpowania
Warunkowe umorzenie postêpowania przygotowawczego polega na
odst¹pieniu od wymierzania kary wobec oskar¿onego. Mo¿na je zastosowaæ,
„je¿eli wina i spo³eczna szkodliwoœæ czynu nie s¹ znaczne, okolicznoœci jego
pope³nienia nie budz¹ w¹tpliwoœci, a postawa sprawcy nie karanego za przestêpstwo umyœlne, jego w³aœciwoœci i warunki osobiste oraz dotychczasowy
sposób ¿ycia uzasadniaj¹ przypuszczenie, ¿e pomimo umorzenia postêpowania bêdzie przestrzega³ porz¹dku prawnego, w szczególnoœci nie pope³ni przestêpstwa” (art. 66 KK). Warunkowe umorzenie postêpowania mo¿na zastosowaæ w sprawach zagro¿onych kar¹ do trzech lat pozbawienia wolnoœci
(w szczególnych sytuacjach – do piêciu lat). Jeœli w trakcie postêpowania pojawi¹ siê okolicznoœci przemawiaj¹ce za skorzystaniem z warunkowego umorzenia postêpowania, policjant prowadz¹cy postêpowanie sk³ada pisemny
wniosek do prokuratora nadzoruj¹cego sprawê. Ten z kolei przygotowuje na
tej podstawie w³asny wniosek (w swojej formie zbli¿ony do aktu oskar¿enia),
który kieruje do s¹du. S¹d rozpatruje wniosek prokuratorski poza rozpraw¹,
w trakcie posiedzenia55. Umarzaj¹c postêpowanie, s¹d wyznacza okres próby
(od roku do dwóch lat), mo¿e równie¿ zastosowaæ dozór kuratorski lub
na³o¿yæ na sprawcê niektóre z obowi¹zków wymienionych w art. 72 KK –
mo¿e to byæ na przyk³ad „obowi¹zek powstrzymania siê od nadu¿ywania alkoholu lub u¿ywania innych œrodków” (art. 72 pkt 5 KK). Jednoczeœnie s¹d
nie ma mo¿liwoœci na³o¿enia na skazanego obowi¹zku poddania siê leczeniu
(art. 67 KK).
Zawieszenie postêpowania wobec osoby, która podda³a siê leczeniu
lub terapii
Artyku³ 72 UPN g³osi: „Je¿eli osoba uzale¿niona lub u¿ywaj¹ca substancje
psychoaktywne szkodliwie, której zarzucono pope³nienie przestêpstwa zagro¿onego kar¹ nieprzekraczaj¹c¹ 5 lat pozbawienia wolnoœci, podda siê leczeniu
i rehabilitacji lub udzia³owi w programie profilaktyczno-leczniczym prowadzonym przez zak³ad opieki zdrowotnej lub inny podmiot dzia³aj¹cy w ochronie zdrowia, prokurator mo¿e zawiesiæ postêpowanie do czasu zakoñczenia leczenia”. Powy¿szy zapis stanowi wyraz postulatu „leczyæ zamiast karaæ”
– prokurator wznawia postêpowanie po zakoñczeniu leczenia i wówczas,
„uwzglêdniaj¹c wyniki leczenia”, mo¿e wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o warunkowe umorzenie postêpowania. Leczenie w tej sytuacji nie jest przymuso54
Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, LexisNexis, Warszawa 2008 (za:
http://www.rp.pl/artykul/163706.html [dostêp: 30 paŸdziernika 2009 roku]).
55
J. Kurdelek, I. Wojciechowska, op. cit., s. 340.
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we, ale jego niepodjêcie bêdzie skutkowaæ wznowieniem zawieszonego postêpowania karnego, co mo¿e byæ skutecznym œrodkiem perswazji.
Warto zauwa¿yæ, ¿e mo¿liwoœæ zawieszenia postêpowania przez prokuratora przewidziano nie tylko w stosunku do osób uzale¿nionych od narkotyków
(rozwi¹zanie znane z ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii z 1997 roku), ale
równie¿ w stosunku do osób „u¿ywaj¹cych substancji psychoaktywnych
szkodliwie”. Nale¿y tym samym przyj¹æ, ¿e ustawodawca zdecydowanie poszerzy³ katalog osób, wobec których prokurator mo¿e zastosowaæ zawieszenie
postêpowania, gdy¿ „maj¹c na uwadze, i¿ zarówno wœród narkotyków pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych nie ma zwi¹zków nieszkodliwych lub
ma³o szkodliwych [...] ka¿de ich u¿ywanie bêdzie oznaczaæ u¿ywanie szkodliwe”56. W praktyce przepis ten jest wykorzystywany niezwykle rzadko.
Skierowanie do s¹du wniosku o dobrowolne poddanie siê karze
W zdecydowanej wiêkszoœci postêpowañ dotycz¹cych przestêpstwa
z art. 62 UPN jest wykorzystywana instytucja dobrowolnego poddania siê karze przez oskar¿onego, bêd¹ca przejawem postêpowania konsensualnego,
w którym oskar¿ony przyznaje siê do pope³nienia przestêpstwa i sam wnosi
o wymierzenie kary, bez koniecznoœci przeprowadzania postêpowania dowodowego. W takiej sytuacji przedstawiciel organu sporz¹dzaj¹cego akt oskar¿enia korzysta z mo¿liwoœci, jakie daje art. 335 KPK, i proponuje oskar¿onemu
okreœlon¹ wysokoœæ kary. Jeœli oskar¿ony przyjmuje propozycjê, „prokurator
mo¿e umieœciæ w akcie oskar¿enia wniosek o wydanie wyroku skazuj¹cego
i orzeczenie uzgodnionych z oskar¿onym kary lub œrodka karnego [...] bez
przeprowadzenia rozprawy” (art. 335 KPK). W sytuacji, gdy do s¹du wp³ywa
wniosek o dobrowolne poddanie siê karze z art. 335 KPK, sêdzia rozpatruje go
zwykle na pojedynczym posiedzeniu, na które oskar¿ony nie jest wzywany.
Skierowanie do s¹du aktu oskar¿enia
Po zgromadzeniu niezbêdnego materia³u dowodowego organ prowadz¹cy
postêpowanie przygotowawcze mo¿e uznaæ za niezbêdne skierowanie aktu
oskar¿enia do s¹du. W wypadku spraw dochodzeniowych przygotowaniem
aktu oskar¿enia zajmuj¹ siê funkcjonariusze policji, prokurator zaœ bada tylko
zasadnoœæ i poprawnoœæ jego sporz¹dzenia. Jeœli nic nie budzi w¹tpliwoœci
prokuratora, akt oskar¿enia jest przekazywany do s¹du. Jeœli jednak prokurator uzna, ¿e wyst¹pi³y przes³anki do warunkowego umorzenia postêpowania,
zamiast aktu oskar¿enia kieruje do s¹du odpowiedni wniosek.
Sprawy z art. 62 UPN prowadzone jako dochodzenia s¹d rozpatruje w formie postêpowania uproszczonego (art. 469 KPK), co oznacza miêdzy innymi,
¿e s¹d wystêpuje w sk³adzie jednoosobowym, nie ma oskar¿yciela lub oskar56

K. £ucarz, A. Muszyñska, Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 216–218.

e book isp.org.pl

„Karanie za posiadanie” – wprowadzenie do problematyki

33

¿onego, a jeœli na rozprawê nie stawi siê równie¿ obroñca oskar¿onego, s¹d
mo¿e wydaæ wyrok zaoczny. W sprawach o posiadanie narkotyków najczêœciej zapadaj¹ wyroki pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu, doœæ czêsto jest
równie¿ stosowana kara grzywny oraz dozór kuratorski.
Kwestia wyroku
Przestêpstwo z art. 62 ust. 1 UPN to wystêpek zagro¿ony kar¹ do trzech lat
pozbawienia wolnoœci. W tzw. przypadku mniejszej wagi (typ uprzywilejowany czynu zabronionego) kar¹ za posiadanie narkotyków mo¿e byæ grzywna,
kara ograniczenia wolnoœci (na przyk³ad prace spo³eczne) lub kara do roku pozbawienia wolnoœci. Typ kwalifikowany, dotycz¹cy posiadania znacznej iloœci substancji odurzaj¹cych, jest zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolnoœci od pó³
roku do oœmiu lat.
W ka¿dym wypadku s¹d – przy spe³nieniu pewnych warunków (miêdzy innymi braku sprzeciwu prokuratora oraz niebudz¹cych w¹tpliwoœci okolicznoœciach pope³nieni przestêpstwa) – mo¿e skorzystaæ z mo¿liwoœci, jakie daje
art. 387 Kodeksu postêpowania karnego. Rozwi¹zanie to jest podobne do procedury z art. 335 KPK, z t¹ ró¿nic¹, ¿e pojawia siê na etapie postêpowania
s¹dowego, nie zaœ przygotowawczego, i polega na tym, ¿e „do chwili zakoñczenia pierwszego przes³uchania wszystkich oskar¿onych na rozprawie g³ównej oskar¿ony, któremu zarzucono wystêpek, mo¿e z³o¿yæ wniosek o wydanie
wyroku skazuj¹cego i wymierzenie mu okreœlonej kary lub œrodka karnego
bez przeprowadzania postêpowania dowodowego” (art. 387 KPK). Rozwi¹zanie to skraca postêpowanie i mo¿e stanowiæ przes³ankê dla ³agodniejszego potraktowania oskar¿onego, który przyzna³ siê do winy i chce siê poddaæ karze.
Uruchomienie postêpowania s¹dowego nie zamyka drogi do zawieszenia
postêpowania pod rygorem poddania siê oskar¿onego leczeniu lub rehabilitacji w zwi¹zku z uzale¿nieniem albo szkodliwym u¿ywaniem substancji odurzaj¹cych. Jest to rozwi¹zanie analogiczne do omówionego wczeœniej zawieszenia postêpowania przygotowawczego wobec osoby, która podda³a siê
leczeniu lub terapii. Podstawê prawn¹ stanowi tutaj art. 73 UPN. Instytucji tej
nie mo¿na jednak zastosowaæ ju¿ w postêpowaniu wykonawczym, po uprawomocnieniu siê wyroku skazuj¹cego.
Zawieszenie wykonania kary
W sprawach o posiadanie narkotyków polskie s¹dy doœæ powszechnie korzystaj¹ ze œrodków probacyjnych, zw³aszcza z warunkowego zawieszenia
wykonania kary, czyli „zawiasów”. S¹d mo¿e warunkowo zawiesiæ wykonanie kary wobec skazanego na karê grzywny, karê ograniczenia wolnoœci lub
karê pozbawienia wolnoœci nieprzekraczaj¹c¹ dwóch lat (art. 69 KK). Jednoczeœnie, podejmuj¹c decyzjê o warunkowym zawieszeniu wykonania kary, sêdzia „bierze pod uwagê przede wszystkim postawê sprawcy, jego w³aœciwoœci
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i warunki osobiste, dotychczasowy sposób ¿ycia oraz zachowanie siê po
pope³nieniu przestêpstwa” (art. 69 KK). Zawieszaj¹c wykonanie kary, s¹d nierzadko ustanawia dozór kuratora s¹dowego (w wypadku sprawców m³odocianych jest to obowi¹zkowe) oraz dodatkowe obowi¹zki, których skazany musi
przestrzegaæ w okresie próby. S¹d, zawieszaj¹c wykonanie kary, mo¿e na³o¿yæ na skazanego miêdzy innymi obowi¹zek powstrzymania siê od nadu¿ywania œrodków odurzaj¹cych lub „obowi¹zek poddania siê leczeniu, w szczególnoœci odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddzia³ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych” (art. 72
pkt 6 KK). Obowi¹zek leczenia nie ma charakteru przymusowego, kurator
s¹dowy ma jednak za zadanie oceniæ, czy skazany wywi¹zuje siê z niego.
Osoba skazana, która uchyla siê od na³o¿onych przez s¹d obowi¹zków lub
wchodzi w okresie próby w konflikt z prawem, zw³aszcza jeœli pope³ni przestêpstwo podobne do tego, za które zosta³a skazana, musi siê liczyæ z ryzykiem
ponownego wszczêcia wobec niej postêpowania karnego wykonawczego
(tzw. odwieszenia kary). Mo¿liwe s¹ tutaj dwa mechanizmy: obligatoryjnego
i fakultatywnego zarz¹dzenia wykonania kary.
Obligatoryjne zarz¹dzenie wykonania kary stosuje siê w sytuacji, gdy skazany pope³nia w okresie próby „podobne przestêpstwo umyœlne, za które orzeczono prawomocnie karê pozbawienia wolnoœci” (art. 75 pkt 1 KK). Jest to
mechanizm, na który szczególnie podatne mog¹ byæ osoby uzale¿nione, które
nie podejmuj¹ leczenia i terapii odwykowej po pierwszym wyroku – w ich wypadku ponowne zatrzymanie z narkotykiem jest zwykle kwesti¹ czasu. W tej
sytuacji powtórne pope³nienie przestêpstwa polegaj¹cego na posiadaniu œrodka odurzaj¹cego skutkuje odwieszeniem kary pozbawienia wolnoœci z wczeœniejszego wyroku i natychmiastowym skierowaniem do zak³adu karnego
(chocia¿ i w tej sytuacji jest mo¿liwe warunkowe odroczenie wykonania kary,
na przyk³ad ze wzglêdów zdrowotnych). Na tym polega obligatoryjne
zarz¹dzenie kary. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e na analogiczne niebezpieczeñstwo jest nara¿ona równie¿ grupa okazjonalnych konsumentów narkotyków,
znacznie wiêksza ni¿ grupa uzale¿nionych.
Fakultatywne zarz¹dzenie wykonania kary dotyczy sytuacji, w której skazany na karê w zawieszeniu „w okresie próby ra¿¹co narusza porz¹dek prawny, lub je¿eli uchyla siê od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania na³o¿onych obowi¹zków” (w tym obowi¹zku leczenia) lub „orzeczonych œrodków
karnych” (art. 75 pkt 2 KK). Okres próby mo¿e wynosiæ od dwóch do piêciu
lat (w wypadku sprawców m³odocianych s¹ to co najmniej trzy lata) dla kary
pozbawienia wolnoœci oraz od roku do trzech lat dla kary ograniczenia
wolnoœci.
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Konstrukcja projektu badawczego
Ewelina KuŸmicz, Zofia Mielecka-Kubieñ
Projekt badawczy „Ocena kosztów funkcjonowania ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii”, w ramach którego powsta³ niniejszy raport, zosta³
zrealizowany przez Instytut Spraw Publicznych w okresie od kwietnia do
wrzeœnia 2009 roku. Jego celem by³a analiza kosztów funkcjonowania art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (dalej: UPN), odpowiedŸ na pytanie
o to, jak wygl¹da realizacja jego zapisów w praktyce instytucjonalnej, a tak¿e
zbadanie opinii funkcjonariuszy zaanga¿owanych w realizacjê art. 62 UPN na
temat funkcji, jakie spe³nia ten artyku³.
W ramach projektu za³o¿ono przeprowadzenie jakoœciowych i iloœciowych
badañ empirycznych z przedstawicielami instytucji zaanga¿owanych w realizacjê art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Przedmiotem badania
by³y nastêpuj¹ce instytucje: policja, prokuratura, s¹dy, kuratela s¹dowa oraz
wiêziennictwo.
Dzia³aniem poprzedzaj¹cym badania empiryczne z przedstawicielami wymienionych instytucji by³a analiza aktów prawnych oraz dyskursu medialnego. Analiza aktów prawnych (UPN, Kodeks karny) mia³a na celu rekonstrukcjê œcie¿ki,
na któr¹ wkracza zatrzymany z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Celem analizy dyskursu medialnego by³o z kolei okreœlenie stanu debaty dotycz¹cej kwestii karania za posiadanie substancji odurzaj¹cych lub psychotropowych oraz zebranie najczêœciej wysuwanych argumentów za karaniem i przeciw
karaniu. Wyniki tego etapu prac zaprezentowano w rozdziale pierwszym.
W dalszej czêœci niniejszego raportu przedstawimy wyniki badañ empirycznych. Pierwszym ich etapem by³o przeprowadzenie wywiadów pog³êbionych z funkcjonariuszami i urzêdnikami pañstwowymi zaanga¿owanymi
w realizacjê art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. £¹cznie przeprowadzono 18 wywiadów w trzech miastach: Warszawie, Inowroc³awiu i Wrzeœni. Wziê³o w nich udzia³ czterech funkcjonariuszy policji, trzech prokuratorów z prokuratur rejonowych oraz jedna osoba, która by³a prokuratorem
w latach 1999–2006, obecnie zaœ jest nieaktywna zawodowo, czterech zawodowych kuratorów s¹dowych z zespo³ów kuratorskiej s³u¿by s¹dowej przy
wydzia³ach karnych s¹dów rejonowych, trzech sêdziów z wydzia³ów karnych
s¹dów rejonowych, dwóch funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej (jeden z Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej, drugi z zak³adu karnego) oraz jeden
psycholog wiêzienny.
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Pierwszy etap badañ mia³ charakter rozpoznawczy (eksploracyjny). Celem
wywiadów by³o bowiem uzyskanie informacji, jak w praktyce przebiega realizacja art. 62 UPN, gdzie siê kryj¹ koszty z tym zwi¹zane i jakiego s¹ one rodzaju, a tak¿e zebranie opinii dotycz¹cych skutecznoœci i efektywnoœci funkcjonowania ustawy od osób, które s¹ zaanga¿owane w jej realizacjê.
Pobocznym celem wywiadów by³o poznanie jêzyka respondentów, które pomog³o w sformu³owaniu kwestionariusza do kolejnego etapu badañ.
Drugim etapem prac empirycznych by³a realizacja badania kwestionariuszowego (ankietowego) na reprezentatywnej próbie policjantów, prokuratorów, sêdziów oraz kuratorów s¹dowych (badanie iloœciowe)1. Ogó³em na
prze³omie lipca i sierpnia 2009 roku ankieterzy firmy PBS DGA na zlecenie
Instytutu Spraw Publicznych zrealizowali 464 wywiady ankietowe metod¹
PAPI (pen and paper interview) wœród policjantów, prokuratorów, sêdziów
i kuratorów.
Ankiety zawiera³y pytania zwi¹zane z ogó³em spraw z art. 62 UPN
w 2009 roku oraz z ostatni¹ tak¹ spraw¹, któr¹ prowadzi³ respondent2. Kwestionariusz by³ podzielony na nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
l blok pytañ dotycz¹cy czasu, jaki respondenci poœwiêcili na ró¿nego rodzaju czynnoœci s³u¿bowe zwi¹zane z realizacj¹ art. 62 UPN,
l blok pytañ dotycz¹cych liczby spraw zwi¹zanych z art. 62 UPN, jakie respondenci prowadzili w 2009 roku,
l blok pytañ dotycz¹cy opinii na temat art. 62 UPN i tego, czy posiadanie narkotyków powinno byæ karalne, a tak¿e pytanie otwarte: „Co, z perspektywy pracy respondenta, nale¿a³oby zmieniæ w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii?”.
Kwestionariusze skierowane do policjantów, prokuratorów i sêdziów zawiera³y dodatkowo:
l blok pytañ dotycz¹cy ró¿nego rodzaju ekspertyz, jakie respondenci zamówili w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN, oraz czasu oczekiwania na ich
wyniki,
l blok pytañ projekcyjnych, zawieraj¹cych dwie krótkie historie zatrzymania z art. 62 UPN i proœbê o wskazanie kary, jak¹ – zdaniem respondenta
– powinno siê wymierzyæ w tej sprawie.

1
Badaniem iloœciowym nie objêto funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej, ze wzglêdu na dostatecznie bogaty zakres danych statystycznych gromadzonych i udostêpnianych przez s³u¿bê
wiêzienn¹, które by³y potrzebne do oszacowania kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ art. 62 UPN,
bez koniecznoœci szczegó³owego prezentowania ich w ankiecie.
2
Pytanie o „ostatni¹ tak¹ sprawê” mia³o na celu uzyskanie jak najdok³adniejszych informacji o czasie, jaki respondent poœwiêci³ na dzia³ania podjête w tej sprawie, oraz o czynnoœciach, jakie w zwi¹zku z ni¹ wykona³. Zak³adamy, ¿e respondent pamiêta „ostatni¹ tak¹ sprawê” wyraŸniej ni¿ ogó³ wszystkich takich spraw w 2009 roku.
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W s¹dach, oprócz wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzanych
z sêdziami i zawodowymi kuratorami s¹dowymi, ankieterzy spisywali dane
dotycz¹ce dwóch ostatnich spraw z art. 62 UPN, jakie by³y rozpatrywane
w danym s¹dzie, z repertorium s¹dowego K (dla spraw karnych)3. W ten sposób otrzymaliœmy dane, które opieraj¹ siê na s¹dowej sprawozdawczoœci,
a dobieraj¹c dwie ostatnie zamkniête sprawy, uzyskaliœmy zadowalaj¹ce przybli¿enie struktury spraw z art. 62 UPN dla ogó³u tych spraw.
Dobór instytucji, w których zrealizowano ankiety, mia³ charakter losowo-warstwowy. Spoœród wszystkich miast polskich wylosowano próbê 125
miast, a w ich obrêbie (jeœli w danym mieœcie by³a wiêcej ni¿ jedna instytucja
danego rodzaju) losowano komendy (lub posterunki) policji, s¹dy i zwi¹zanych z nimi kuratorów oraz prokuratury. Ze wzglêdu na silne zró¿nicowanie
przestrzenne zjawiska narkomanii i jego zdecydowan¹ przewagê w oœrodkach
miejskich (mo¿na przypuszczaæ4, ¿e im wiêksze miasto, tym wiêksze nasilenie
tego zjawiska) dokonano losowania warstwowego (wariant proporcjonalny),
dziel¹c zbiorowoœæ miast wed³ug województw oraz liczby ludnoœci zamieszka³ej w miastach ró¿nej wielkoœci. Wyró¿niono tutaj miasta do 15 tysiêcy mieszkañców, miasta od 15 do 50 tysiêcy mieszkañców oraz miasta powy¿ej
50 tysiêcy mieszkañców. W obrêbie województw losowano proporcjonalnie
do liczby przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN w 2008 roku w danym województwie, a w ramach województw – proporcjonalnie do liczby ludnoœci zamieszkuj¹cej w tym roku w miastach o wyró¿nionych klasach. Liczbê miast
wylosowanych z poszczególnych warstw przedstawiono w tabeli 1.
Taki sposób doboru próby mia³ na celu otrzymanie jak najwiêkszej liczby
odpowiedzi od osób, które zajmuj¹ siê sprawami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. W kilku wypadkach wylosowano miejscowoœci o niewielkiej liczbie ludnoœci, w których nie by³o potrzebnych w badaniu instytucji
– miasta te zast¹piono innymi miastami wylosowanymi z tego samego województwa i tej samej klasy miast. Losowanie próby w³aœciwej poprzedzono
wylosowaniem próbki wstêpnej, licz¹cej piêæ miast, w ramach której testowano przygotowane kwestionariusze i któr¹ nastêpnie w³¹czono do próby
w³aœciwej.
W niektórych wypadkach odmówiono odpowiedzi na pytania ankiety (21
– s¹dy, 17 – kuratorzy, 15 – prokuratury, 12 – policja). Odmowy te nie mia³y,
3
Repertorium s¹dowe to ksiêga, w której dokonuje siê rejestracji spraw w kolejnoœci ich
wp³ywu, pod kolejnym numerem, z zachowaniem ci¹g³oœci numeracji w ramach jednego roku.
Repertoria s¹ prowadzone na podstawie zarz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci nr 81/03 z dnia
12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania sekretariatów s¹dowych oraz innych dzia³ów administracji s¹dowej.
4
Œwiadczy o tym na przyk³ad dodatnia wartoœæ wspó³czynnika korelacji liniowej (r = 0,35)
miêdzy udzia³em ludnoœci miejskiej w województwie i wskaŸnikiem zagro¿enia (liczba przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN na 100 tysiêcy mieszkañców) w tym województwie.
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ze wzglêdu na wyró¿nione warstwy, charakteru systematycznego. Zachowuj¹c opisane wy¿ej zasady losowania próby, wylosowano dodatkowo 20
miast.
Tabela 1. Liczba miast wylosowanych do próby wed³ug województw i wielkoœci
miast
Województwo

dolnoœl¹skie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
³ódzkie
ma³opolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
œl¹skie
œwiêtokrzyskie
warmiñsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Razem

Wielkoœæ miasta w tys. mieszkañców
do 15

3
1
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
1
3
2
20

15–50

4
1
1
2
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
3
3
29

50+

10
5
3
2
4
3
15
1
1
1
5
10
2
2
7
5
76

Razem

17
7
5
5
6
5
22
3
2
2
8
12
4
4
13
10
125

îród³o: Opracowanie w³asne.

Jak wspomniano, do próby losowano miasta, a w nich – instytucje. Zadaniem ankieterów by³o dotarcie w ramach wylosowanych instytucji do osób,
które zajmowa³y siê przestêpstwami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e otrzymana w opisany wy¿ej sposób próba (464
przeprowadzone ankiety) jest reprezentatywna dla populacji tych pracowników organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, którzy zajmuj¹ siê sprawami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie danych uzyskanych w badaniu przedstawiono w dalszej czêœci niniejszego raportu.
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Rozdzia³ 3
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii w praktyce instytucjonalnej
– opinie przedstawicieli instytucji
Dorota Wiszejko-Wierzbicka

3.1. Policja
Policja – wchodz¹ca wraz z prokuratur¹ w sk³ad szerzej rozumianej struktury organów œcigania – stanowi pierwsze ogniwo instytucjonalne zaanga¿owane w realizacjê art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (dalej: UPN).
Kontakt z osobami zatrzymywanymi w zwi¹zku z posiadaniem substancji
odurzaj¹cych maj¹ w strukturach policji trzy piony organizacyjne: prewencja,
pion operacyjny oraz tzw. pion dochodzeniowo-œledczy. Zatrzymañ z art. 62
UPN mog¹ dokonaæ funkcjonariusze policji zarówno z prewencji czy „drogówki”, jak i z pionu operacyjnego. Z kolei policjanci pracuj¹cy w ramach
struktury dochodzeniowo-œledczej zajmuj¹ siê gromadzeniem dokumentacji,
dowodów, prowadzeniem dochodzenia i kontaktami z prokuratur¹, czyli – jak
nazywali to nasi rozmówcy – „prac¹ biurow¹”.

3.1.1. Kto jest zatrzymywany
Funkcjonariusze z prewencji dokonuj¹ zatrzymañ zwykle podczas rutynowych patroli ulicznych. Czêsto, jak twierdz¹, s¹ to sytuacje, w których siê okazuje, ¿e zatrzymana osoba posiada substancje odurzaj¹ce: „Mia³em kiedyœ
tak¹ sytuacjê, ¿e nieletni, którego pedagog wezwa³ na rozmowê profilaktyczno-dydaktyczn¹, wyci¹gn¹³ z kieszeni legitymacjê. Aha, muszê dodaæ, ¿e
wczeœniej ¿u³ gumê do ¿ucia, ale powiedzia³em mu, ¿eby siê tak nie zachowywa³, tylko wyci¹gn¹³ tê gumê i wyrzuci³ do kosza. On j¹ wyci¹gn¹³, nie wyrzuci³ jej jednak, tylko schowa³ do kieszeni. Poprosi³em go o legitymacjê szkoln¹,
bo chcia³em go wylegitymowaæ. I jemu ta guma przyklei³a siê do legitymacji
szkolnej, a torebka z marihuan¹ przyklei³a siê w ten sposób do legitymacji. Jak
wyci¹gn¹³ legitymacjê, to by³o po nim. [...] du¿o jest takich wypadków” (funkcjonariusz policji pionu prewencji, Warszawa).
Jeœli chodzi o charakterystykê psychospo³eczn¹ zatrzymywanych z art. 62
UPN, to – jak wynika z opisu funkcjonariuszy policji – nale¿¹ oni do wszystkich
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warstw spo³ecznych. Z wypowiedzi naszych rozmówców mo¿na wywnioskowaæ, ¿e zatrzymuje siê g³ównie za posiadanie niewielkich iloœci narkotyku,
przede wszystkim marihuany: „Do mnie trafiaj¹ przypadki zazwyczaj, w 99%,
tych tak zwanych posiadaczy” (funkcjonariusz policji pionu operacyjnego,
Wrzeœnia). Poœród zatrzymanych s¹ zarówno osoby uzale¿nione, dealerzy
(którym nie udowodniono handlu lub przedstawiono ³¹czne zarzuty za posiadanie i handel), jak i osoby pracuj¹ce, dobrze sytuowane, które u¿ywaj¹ narkotyków okazjonalnie. Ci ostatni, w odró¿nieniu od pozosta³ych, obok amfetaminy i marihuany posiadaj¹ tak¿e kokainê (dotyczy to raczej du¿ych miast, jak
Warszawa). W mniejszych miejscowoœciach (Wrzeœnia, Inowroc³aw) wskazywano, ¿e coraz czêœciej handlem narkotyków zajmuj¹ siê osoby bezrobotne,
które nie mog¹ znaleŸæ pracy. Mimo du¿ego zró¿nicowania spo³eczno-zawodowego osób zatrzymywanych za posiadanie narkotyków, dane zebrane przez
nas w badaniu repertoriów s¹dowych sugeruj¹, ¿e cech¹ wspóln¹ skazanych
z art. 62 UPN jest relatywnie m³ody wiek – œredni wiek sprawcy wynosi 25 lat,
osoby powy¿ej trzydziestego roku ¿ycia stanowi¹ ju¿ margines w tej grupie
(rysunek 1).
3%
11%

do 24. roku ¿ycia
25–30 lat

53%
33%

31–40 lat
powy¿ej 40 lat

N = 224

Rysunek 1. Struktura wiekowa osób skazanych z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie analizy repertoriów s¹dowych przeprowadzonej
w ramach badania.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, art. 62 UPN, który mówi o mo¿liwoœci zatrzymania w sytuacji posiadania œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychoaktywnych, jest równie¿ wykorzystywany do zatrzymañ osób, które
nie posiadaj¹ takich substancji. Osoby te s¹ przes³uchiwane w roli œwiadków.
Wyniki badania pokazuj¹, ¿e blisko po³owie (48% w badanej próbie) funkcjonariuszy policji zdarzy³o siê zatrzymaæ osobê na podstawie art. 62 UPN
w sytuacji, kiedy osoba ta nie posiada³a przy sobie œrodków odurzaj¹cych
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czy substancji psychoaktywnych1. Nale¿y to uznaæ za swoisty paradoks
z punktu widzenia treœci art. 62 UPN, który dotyczy stricte posiadania œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychoaktywnych.

3.1.2. Artyku³ 62 UPN w praktyce operacyjnej policji
Policjanci pionu prewencji nie specjalizuj¹ siê w wykrywaniu przestêpstw
narkotykowych, maj¹ jednak prawo do kontroli i przeszukania ka¿dej osoby,
która z okreœlonych powodów wzbudzi ich podejrzenia. Zdarza siê, ¿e jeœli
– zgodnie z wiedz¹ operacyjn¹ policji – narkotyki stanowi¹ problem w danym
rewirze, to policjanci pe³ni¹cy s³u¿bê patrolow¹ s¹ uczulani na odprawach,
¿eby zwracali szczególn¹ uwagê na osoby, które potencjalnie mog³yby posiadaæ narkotyki. W³aœciwa specjalizacja dzia³añ policji wystêpuje jednak dopiero na poziomie pionów operacyjnych.
Z badania wynika, ¿e policjanci pionu operacyjnego zwykle dysponuj¹ zarówno specjalistyczn¹ wiedz¹ na temat samych substancji odurzaj¹cych, jak
i œrodowiska konsumentów i dealerów („dobrze rozpoznany teren”). Ich praca
polega na „rozpracowaniu” miejscowych siatek organizacyjnych zajmuj¹cych
siê handlem. Dzia³ania funkcjonariuszy operacyjnych s¹ g³ównie zorientowane na ograniczanie handlu narkotykami i walkê z tym procederem. W walce
tej, jak podkreœlaj¹ policjanci, art. 62 UPN jest bardzo u¿ytecznym narzêdziem, choæ samo ograniczenie handlu raczej pozostaje w sferze ¿yczeniowej: „«Kuriera» ³atwo [jest zatrzymaæ], ale to jest ca³a pajêczyna – jednego siê
zamknie, to drugi przyjdzie. Z naszego punktu widzenia jest to wiêc syzyfowa
praca, bo ja nie naprawiê œwiata. Ja ju¿ zda³em sobie z tego sprawê, gdy skoñczy³em siedemnaœcie lat. To jest taka praca, jeden piecze bu³ki i nigdy nie napiecze ich do koñca, zawsze bêdzie je piek³” (funkcjonariusz policji pionu
operacyjnego, Warszawa).
Mimo to funkcjonariusze pionu operacyjnego chêtnie korzystaj¹ z mo¿liwoœci, jakie daje art. 62 UPN – przes³uchania i ewentualnego dotarcia do dealera. Ten „operacyjny wytrych”, jakim jest art. 62 UPN, zapewnia potencjaln¹
mo¿liwoœæ uzyskania od zatrzymanego informacji na temat osoby, od której
kupi³ on nielegaln¹ substancjê. Artyku³ 62 UPN nie ma jednak najczêœciej takiej mocy dzia³ania w stosunku do osób zajmuj¹cych siê handlem narkotykami. Dealerzy zwykle wiedz¹, w jaki sposób t³umaczyæ fakt posiadania narkotyku albo czego nie mówiæ: „Tak, bo je¿eli facet jest dealerem czy ma
doœwiadczenie jakieœ w tym zakresie, bo to nie jest jego pierwsza przygoda,
1

Pe³ne brzmienie pytania zawartego w kwestionariuszu iloœciowym, przeprowadzonym
na próbie 123 funkcjonariuszy policji: „Czy zdarzy³o siê Panu (Pani) zatrzymaæ osobê na podstawie art. 62 w sytuacji, kiedy nie mia³a ona przy sobie œrodków odurzaj¹cych lub substancji
psychoaktywnych?”.

e book isp.org.pl

42

Rozdzia³ 3

albo ktoœ go wczeœniej pouczy³, to nie zrobi tego. Powie: «Kupi³em od Zenka
na ulicy Z¹bkowskiej, pierwszy raz go widzia³em, w ¿yciu nie mia³em do niego telefonu, po prostu mnie zaczepi³ i pyta³, czy nie chcê kupiæ, no to
kupi³em». Albo powie jeszcze inaczej: «Znalaz³em w œmietniku. Zaciekawi³o
mnie, co to za kulka, pow¹cha³em, ktoœ mi powiedzia³, ¿e to pewnie jest fajny
œrodek odurzaj¹cy, to sobie za¿yjê go, i tyle». I to powie policjantom, i [oni]
nic z tym nie zrobi¹. Ale jak nastrasz¹ goœcia, który nie mia³ wczeœniej przygody z organami œcigania, i on pêknie, to wtedy ju¿ siê wyciska go maksymalnie”
(prokurator nieczynny zawodowo, Warszawa).
Ogólnie rzecz bior¹c, funkcjonariusze policji sami podkreœlaj¹ trudnoœci
zwi¹zane z postawieniem zarzutów w zwi¹zku z handlem. Zwykle dzieje siê
tak, ¿e osoba, która handluje narkotykami, nie wpada w rêce policji podczas
rutynowych kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy prewencji. Praca
nad dealerami trwa co najmniej kilka miesiêcy. Ich „rozpracowaniem”
zajmuj¹ siê grupy operacyjne lub wyspecjalizowane wydzia³y antynarkotykowe. W tym zakresie, jak podkreœlali nasi rozmówcy, nie warto wykorzystywaæ art. 62 UPN wobec osoby, któr¹ podejrzewa siê o handel narkotykami. Najlepiej jest j¹ z³apaæ na gor¹cym uczynku, podczas dokonywania
przez ni¹ transakcji, gdy¿ dopiero wówczas mo¿na przedstawiæ jej zarzuty dotycz¹ce handlu (przy okazji tak¿e zarzut posiadania narkotyków). Dlatego
art. 62 UPN jest wykorzystywany w celu dotarcia do dealera i zebrania dowodów oraz zeznañ. Funkcjonariusze pionu operacyjnego skrupulatnie w ten
sposób gromadz¹ materia³, który pozwala usprawniæ podejmowane przez nich
dzia³ania: „[...] osoby zatrzymane za posiadanie ujawniaj¹, od kogo kupowa³y, i to na tym w³aœnie polega” (funkcjonariusz policji pionu operacyjnego,
Wrzeœnia).
Wymaga to wspó³pracy osoby zatrzymanej z organami œcigania.
Wspó³praca ta jest korzystna dla policji, niekoniecznie jednak dla samego
zatrzymanego. Ze wzglêdu na mo¿liwe póŸniejsze represje ze strony dealera,
w interesie zatrzymanego jest zachowanie tej informacji dla siebie. Czêsto jednak, zw³aszcza jeœli nie mia³ wczeœniej do czynienia z organami œcigania i nie
zna ustawy, zatrzymany podejmuje tak¹ wspó³pracê: „[...] taki cz³owiek, jeœli
powiedzia³by, ¿e on w ogóle znalaz³ tê dzia³kê [narkotyku] gdzieœ tam na ulicy
czy dosta³ od Edka nieznanego [mu] i wiêcej nie jest w stanie nic na ten temat
powiedzieæ, ¿adnych telefonów ani niczego nie ma, nikogo nie zwabi, to i tak,
i tak z regu³y wyjdzie. Ale on o tym nie wie, jak [to] do koñca jest. [...] on myœli, ¿e mo¿e zostanie aresztowany czy mo¿e bêdzie siedzia³ d³u¿ej, nie wie, co
siê bêdzie dzia³o” (prokurator nieczynny zawodowo, Warszawa).
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3.1.3. Czy iloœæ i rodzaj œrodka psychoaktywnego ma
znaczenie?
Z punktu widzenia policji, iloœæ posiadanej substancji nie ma znaczenia,
przynajmniej na pocz¹tku, w momencie zatrzymania. Bez wzglêdu na to, jak¹
iloœæ narkotyku znajduje siê przy zatrzymanym, jest uruchamiana ta sama procedura – zatrzymanie, wype³nienie protoko³ów, ewentualnie przeszukanie:
„Dla mnie posiadana iloœæ nie ma znaczenia. [...] czy bêdzie posiada³ kilogram, czy bêdzie posiada³ gram, to jest zatrzymany za posiadanie” (funkcjonariusz policji pionu operacyjnego, Warszawa). Dla policji nie ma wiêkszego
znaczenia równie¿ rodzaj przechwytywanego narkotyku.
Zatrzymanie du¿ych iloœci narkotyków wi¹¿e siê z presti¿em dla policji
– pozwala budowaæ wizerunek instytucji skutecznej w walce z narkomani¹:
„Jest to medialne i taka komenda, gdzie takie rzeczy siê dziej¹, jest dochodowa. Teraz s¹ w ogóle takie trendy, ¿e takie rzeczy na przyk³ad u nas s¹ opisywane od razu na stronie internetowej” (funkcjonariusz policji pionu operacyjnego, Warszawa).
Nie oznacza to jednak, ¿e funkcjonariusze policji nie maj¹ w³asnego zdania
na temat tego, co – wed³ug nich – oznacza „znaczna” i „nieznaczna” iloœæ œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychoaktywnej. W ramach badania ankietowego zadawano nastêpuj¹ce pytanie: „Jaka jest, wed³ug Pana (Pani), maksymalna liczba porcji[2] substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego,
któr¹ uznaje Pan (Pani) za nieznaczn¹?”. Przewa¿aj¹ca liczba respondentów
wskazywa³a „poni¿ej jednej porcji”, co w wypadku marihuany oznacza
1 gram, a w wypadku amfetaminy – 0,5 grama. Warto podkreœliæ, ¿e a¿ 45 na
123 badanych funkcjonariuszy policji nie wypowiedzia³o siê w tej sprawie
(rysunek 2).
Wiêcej respondentów wypowiedzia³o siê na temat dolnej granicy uwa¿anej
za znaczn¹ iloœæ (tutaj ju¿ tylko 24 osoby nie udzieli³y odpowiedzi). W zdecydowanej wiêkszoœci (84%) funkcjonariusze policji jako doln¹ granicê iloœci
uznawanej za znaczn¹ podawali „do 10 porcji” (rysunek 3).
Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e granica miêdzy iloœci¹ uznawan¹ przez
policjê za znaczn¹ i nieznaczn¹ jest dosyæ p³ynna. Z drugiej jednak strony,
jak ju¿ wspomniano, nie ma to wiêkszego znaczenia na tym etapie dochodzenia policyjnego. Ta sama procedura musi byæ bowiem zastosowana zarówno
w wypadku osoby zatrzymanej z 0,5 grama marihuany, jak i z zapasem 100
porcji kokainy.
2
W pytaniu operuje siê „liczb¹ porcji”, nie zaœ iloœci¹, gdy¿ jest ona uwa¿ana za ró¿n¹
w wypadku poszczególnych rodzajów narkotyków. Do pytania by³o do³¹czone wyjaœnienie:
„Przez porcjê rozumiemy jednostkê przeznaczon¹ do jednorazowego u¿ycia, czasami nazywan¹ «porcj¹ handlow¹», «dzia³k¹» (na przyk³ad dla marihuany porcj¹ bêdzie 1 gram, a dla amfetaminy – 0,25 grama)”.

e book isp.org.pl

44

Rozdzia³ 3

21%
co najwy¿ej jedna porcja
2–4 porcji
ponad 5 porcji
10%

69%
N =7 8

Rysunek 2. Odpowiedzi policjantów na pytanie dotycz¹ce maksymalnej liczby
porcji narkotyku, jak¹ uwa¿ano za nieznaczn¹
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

7%
do 10 porcji
11–30 porcji

1%

31–50 porcji
ponad 50 porcji

8%

84%
N = 99

Rysunek 3. Odpowiedzi policjantów na pytanie dotycz¹ce minimalnej liczby porcji,
jak¹ uwa¿ano za znaczn¹
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

3.1.4. £atwe statystyki
Zjawisko rosn¹cych statystyk w zakresie realizacji UPN mo¿na w wiêkszoœci przypisaæ ³atwemu mechanizmowi ich generowania, g³ównie ze wzglêdu na art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Jak przyznawali nasi rozmówcy, eliminuj¹c art. 62 UPN, „policja straci³aby du¿o w statystykach”
(funkcjonariusz policji pionu operacyjnego, Warszawa). Jak wynika z analizy
danych statystycznych policji za 2008 rok (rysunek 4), spoœród wszystkich
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przestêpstw stwierdzonych z UPN a¿ 53% dotyczy³o posiadania (art. 62
UPN).
2,9%

4,2%

15,1%

art. 53, 54, 55, 63
(produkcja, uprawa
oraz eksport/import)
art. 56 (obrót)
art. 58 (udzielanie)

53,2%

art. 59 (handel)
art. 62 (posiadanie)
24,1%

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

N = 57 382

Rysunek 4. Przestêpstwa stwierdzone z UPN wed³ug g³ównego przedmiotu za 2008 rok
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych policji.

3.1.5. Koszty
Mówi¹c o kosztach realizacji art. 62 UPN przez policjê, mo¿na rozwa¿aæ
co najmniej trzy ró¿ne ich rodzaje: ekonomiczne (w tym zwi¹zane z czasem),
spo³eczne i psychologiczne, które le¿¹ po stronie osób zatrzymywanych z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Koszty ekonomiczne to przede wszystkim koszty pracy funkcjonariuszy
policji zwi¹zanej z przeprowadzaniem procedury, jaka jest uruchamiana ka¿dorazowo przy zatrzymaniu z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Jest to praca biurokratyczna: „[...] du¿o druków procesowych [trzeba]
wype³niaæ – to jest najbardziej upierdliwe w naszej robocie. Czyli je¿eli ktoœ
zatrzyma, to musi jakiœ czas spêdziæ na wype³nianiu protoko³ów: zatrzymania,
przeszukania, zatrzymania rzeczy, musi równie¿ wype³niæ protokó³ u¿ycia
testera narkotykowego” (funkcjonariusz policji pionu operacyjnego, Warszawa).
Dodatkowe koszty pojawiaj¹ siê w momencie, gdy osoba podejrzana zostaje zatrzymana poza miejscem swojego zamieszkania. Wymaga to bowiem
poniesienia dodatkowych kosztów przejazdów zwi¹zanych z przeszukaniem
jej mieszkania. Do czasu przeszukania mieszkania, jeœli przewidywany czas
na wykonanie tej czynnoœci przekracza 48 godzin, osoba zatrzymana trafia do
aresztu. Koszty ekonomiczne generuj¹ tak¿e ekspertyzy fizykochemiczne,
wykonywane niemal ka¿dorazowo podczas zabezpieczania œrodków odurzaj¹cych, oraz badania osób zatrzymanych, u których wystêpuje podejrzenie
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z³ego stanu zdrowia (dok³adny opis kosztów ekonomicznych i zwi¹zanych
z czasem zamieszczono w rozdziale czwartym niniejszego raportu).
Koszty psychologiczne, jakie wystêpuj¹ na poziomie policji, le¿¹ po stronie osób zatrzymanych, zw³aszcza wczeœniej niekaranych. Dostaj¹c siê w rêce policji, potencjalnie mog¹ staæ siê narzêdziem dotarcia do dealera.
Id¹c, mniej lub bardziej œwiadomie, na wspó³pracê z policj¹ i dostarczaj¹c informacje na temat kontaktów z dealerem, osoby takie mog¹ liczyæ na represje z jego strony lub mœciwoœæ innych handlarzy: „Mia³em takie informacje, ¿e tam póŸniej siê mœcili, ale je¿eli taki cz³owiek nie przyjdzie
i nie zezna mi, ¿e taka sytuacja siê zdarzy³a, to ja nie jestem w stanie nic zrobiæ,
bo to on osobiœcie musi z³o¿yæ wniosek” (funkcjonariusz policji pionu
operacyjnego, Wrzeœnia).

3.1.6. Do czego najlepiej s³u¿y art. 62 UPN – opinie
funkcjonariuszy policji
Obecnoœæ art. 62 w UPN mo¿na interpretowaæ ró¿nie i przypisywaæ mu
wiele znaczeñ. Mo¿na mówiæ o tym, ¿e „pomaga w wychodzeniu z na³ogu”
lub „jest skutecznym narzêdziem ograniczaj¹cym popyt i poda¿”. Argumentów przemawiaj¹cych za istnieniem takiego zapisu jest wiele, próbowaliœmy je
zrekonstruowaæ tak¿e w naszym badaniu (rysunek 5).
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem...
w ograniczaniu handlu
narkotykami
ograniczenia u¿ywania narkotyków
wœród osób, które ju¿ u¿ywaj¹
narkotyków (eksperymentuj¹,
u¿ywaj¹ narkotyków okazjonalnie)

41%

pomocy w wychodzeniu z na³ogu
narkotykowego osób uzale¿nionych

16%

odstraszaj¹cym potencjalnych
u¿ytkowników narkotyków
(osoby, które jeszcze nie za¿ywa³y
narkotyków)
0%
Zgadzam siê

6%

46%

11%

9%

48%

75%

51%

7%

43%
20%

48%

40%

Ani siê zgadzam, ani siê nie zgadzam

60%

80%

100%

Nie zgadzam siê

Rysunek 5. Opinie funkcjonariuszy policji na temat art. 62 jako narzêdzia polityki
narkotykowej
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.
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Jak wynika z badañ, funkcjonariusze policji zdaj¹ sobie raczej sprawê
z pewnej pozornoœci dzia³añ, jakie podejmuj¹. Ich odpowiedzi na pytanie:
„Czy art. 62 UPN jest skutecznym narzêdziem odstraszaj¹cym potencjalnych
u¿ytkowników narkotyków?” pokazuj¹, ¿e nie s¹ o tym do koñca przekonani.
Po³owa respondentów (51%) nie zgadza³a siê z tak¹ opini¹. Ankietowani zdecydowanie (75% badanych) odrzucaj¹ art. 62 UPN jako œrodek pomagaj¹cy
w wychodzeniu z na³ogu. Raczej nie wierz¹ tak¿e w to, ¿e „karanie za posiadanie” mo¿e wp³yn¹æ na ograniczenie u¿ywania narkotyków wœród osób, które
ju¿ je za¿ywaj¹. Nie ma te¿ wœród funkcjonariuszy policji jednomyœlnoœci co
do tego, ¿e art. 62 UPN wp³ywa na ograniczenie handlu narkotykami. Policjanci s¹ jednak mocno przekonani (87% respondentów), ¿e posiadanie
narkotyków w ka¿dej iloœci powinno byæ karalne (rysunek 6).
Czy Pana (Pani) zdaniem posiadanie narkotyków powinno byæ karane?
1%
12%
Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej iloœci
narkotyków.
Czêœciowo. Posiadanie nieznacznych iloœci
narkotyków nie powinno byæ karalne.
87%

Nie. W ogóle nie nale¿y karaæ za posiadanie
narkotyków, niezale¿nie od iloœci.

Rysunek 6. Opinie funkcjonariuszy policji dotycz¹ce karania za posiadanie
œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychoaktywnych
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Obraz, jaki wy³ania siê z uzyskanych w badaniu danych, jest doœæ pesymistyczny – choæ art. 62 UPN w opinii wiêkszoœci funkcjonariuszy policji nie
przynosi ¿¹danych korzyœci, to sprawdza siê jako narzêdzie pracy operacyjnej.

3.1.7. Proponowane rozwi¹zania
Funkcjonariusze policji, pytani o mo¿liwoœæ zmian w zakresie UPN, proponowali, aby zaostrzyæ kary za posiadanie (37%). O obowi¹zku leczenia
wspomnia³o 11% funkcjonariuszy w badanej próbie, a 16% ankietowanych
chcia³o, ¿eby sprecyzowaæ terminy „znaczna” i „nieznaczna” iloœæ œrodka
odurzaj¹cego lub substancji psychoaktywnej. Dodatkowo wskazywano na koniecznoœæ uproszczenia procedur postêpowania.
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Z przeprowadzonego przez nas badania, w którym pytaliœmy o to, co nale¿a³oby zmieniæ w obecnej ustawie o przeciwdzia³aniu narkomanii, wynika tak¿e,
i¿ funkcjonariusze policji chêtnie skorzystaliby z dodatkowych uprawnieñ i mo¿liwoœci, na przyk³ad takich, aby „po z³apaniu dealera, œwiadkowie,
do których dotar³a policja, [podlegali karze] za zeznania” (wypowiedŸ funkcjonariusza policji w ramach pytania otwartego na temat proponowanych
zmian z kwestionariusza iloœciowego), albo „¿eby ten artyku³ 62 [UPN], ¿e
samo posiadanie w wypadku osób, które wspó³pracuj¹ z organami policji,
z prokuratur¹, z³agodziæ im tê karê, by³oby to najlepsze” (funkcjonariusz policji pionu dochodzeniowo-œledczego, Inowroc³aw).

3.1.8. Racjonalnoœæ instytucjonalna
Policja, jak wynika z badania, sprawnie wywi¹zuje siê z powierzonych jej
przez ustawodawcê zadañ. Procedury s¹ wykonywane p³ynnie i nie nastrêczaj¹ wiêkszych w¹tpliwoœci. Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii
w obecnym kszta³cie, œciœlej zaœ jej art. 62, wywo³uje dwa skutki uboczne
w pracy policji – pomaga w poprawianiu statystyk oraz wyposa¿a funkcjonariuszy w pomocne narzêdzie operacyjne. Racjonalnoœæ instytucjonalna nakazuje wykorzystaæ oba te elementy.

Jêdrzej Stasiowski

3.2. Prokuratura
Prokurator jest tzw. dominus litis (gospodarzem procesu) postêpowania
przygotowawczego w sprawach karnych. Oznacza to, ¿e ma prawo do nadzoru
czynnoœci sprawdzaj¹cych i zabezpieczaj¹cych, ca³ego dochodzenia policyjnego oraz œledztwa, w zakresie czynnoœci, które powierzy³ na przyk³ad policji3. Prokurator mo¿e miêdzy innymi:
„1) zaznajamiaæ siê z zamierzeniami prowadz¹cego postêpowanie, wskazywaæ kierunki postêpowania oraz wydawaæ co do tego zarz¹dzenia,
2) ¿¹daæ przedstawienia sobie materia³ów zbieranych w toku postêpowania,
3) uczestniczyæ w czynnoœciach dokonywanych przez prowadz¹cych postêpowanie, osobiœcie je przeprowadzaæ albo przej¹æ sprawê do swego prowadzenia,
3

J. Kurdelek, I. Wojciechowska, Postêpowanie przygotowawcze. Wybrane zagadnienia,
orzecznictwo, przyk³ady, Szczytno 2008, s. 73.
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4) wydawaæ postanowienia, zarz¹dzenia lub polecenia oraz zmieniaæ
i uchylaæ postanowienia i zarz¹dzenia wydane przez prowadz¹cego postêpowanie”4.
Ponadto prokurator z urzêdu prowadzi œledztwa w sprawach o posiadanie
znacznych iloœci narkotyków (typ kwalifikowany z art. 62 ust. 2 UPN). Do
jego wy³¹cznych kompetencji nale¿y miêdzy innymi zatwierdzenie aktu
oskar¿enia, uzgadnianie wysokoœci wyroku z oskar¿onym w trybie art. 335
Kodeksu postêpowania karnego (dalej: KPK) lub zawieszenie postêpowania
na czas leczenia w trybie art. 72 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

3.2.1. Jak to dzia³a w praktyce?
Sprawy o posiadanie narkotyków, jeœli nie dotycz¹ znacznych iloœci œrodków odurzaj¹cych, nie wymagaj¹ szczególnego nadzoru prokuratora. W praktyce mo¿e siê on dowiedzieæ o sprawie w koñcowej fazie postêpowania,
„w momencie, kiedy de facto wp³ywaj¹ akta. Je¿eli nie jest to osoba, która zosta³a zatrzymana i kwalifikuje siê na wyst¹pienie z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania, to my o takich sprawach na gor¹co nie jesteœmy
informowani” (prokurator, Warszawa).
Wyj¹tek mog¹ stanowiæ sytuacje, w których ustawa zobowi¹zuje policjê
do informowania prokuratora o podjêtych dzia³aniach lub w których tylko prokurator ma prawo podj¹æ pewne czynnoœci. Na przyk³ad policja ma obowi¹zek
powiadomiæ prokuratora o zatrzymaniu osoby na 48 godzin (art. 244 par. 4
KPK). Podobnie tylko prokurator mo¿e wnioskowaæ do s¹du o zastosowanie
wobec osoby podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa aresztu tymczasowego
lub zleciæ ekspertyzê psychiatryczn¹ w zakresie poczytalnoœci takiej osoby,
jeœli pojawi¹ siê na tym tle pewne w¹tpliwoœci.
Zakres czynnoœci zarezerwowanych wy³¹cznie dla prokuratora poszerza
siê w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pe³niejsz¹ form¹ postêpowania przygotowawczego, jak¹ jest œledztwo prokuratorskie. Przede wszystkim to
wy³¹cznie prokuratura jest organem uprawnionym do prowadzenia œledztwa,
choæ mo¿e jednoczeœnie powierzyæ policji jego przeprowadzenie w ca³oœci lub
w zakresie wybranych czynnoœci (art. 311 KPK). Niektóre czynnoœci procesowe s¹ jednak zastrze¿one wy³¹cznie dla prokuratora: „I to s¹ czynnoœci
zwi¹zane z og³oszeniem zarzutu, z przes³uchaniem, z zaznajomieniem. To s¹
de facto takie trzy czynnoœci, które mo¿e wykonaæ tylko i wy³¹cznie prokurator [...]. W œledztwie policja nie mo¿e przedstawiæ zarzutu, nie mo¿e
przes³uchaæ w charakterze podejrzanego, nie mo¿e póŸniej przeprowadzaæ
czynnoœci zaznajomienia. Bo to jest takie ograniczenie tylko dla prokuratora”
(prokurator, Warszawa).
4

Art. 326 par. 3 KPK.
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Œledztwa prokuratorskie dotycz¹ tylko wybranych kategorii spraw z art. 62
UPN, szczególnie zagro¿onych kar¹ przekraczaj¹c¹ piêæ lat pozbawienia wolnoœci. Kwalifikuj¹ce siê do tego trybu postêpowania w sprawach dotycz¹cych
znacznych iloœci narkotyków (art. 62 pkt 2 UPN) stanowi³y oko³o 4% ogó³u
przestêpstw z art. 62 UPN stwierdzonych przez policjê w 2008 roku5. Sprawy
dotycz¹ce mniejszej iloœci narkotyku i kwalifikuj¹ce siê do typu podstawowego lub uprzywilejowane mog¹ byæ prowadzone w formie œledztw prokuratorskich tylko w wyj¹tkowych sytuacjach, na przyk³ad jeœli sprawa toczy³a siê
wobec osoby pozbawionej wolnoœci w innej sprawie lub funkcjonariusza organów œcigania albo jeœli ekspertyza bieg³ych wykaza³a niepoczytalnoœæ oskar¿onego. Ta ostatnia okolicznoœæ mo¿e wp³ywaæ na zwiêkszenie odsetka
œledztw wœród spraw o posiadanie. Wypowiedzi prokuratorów sugeruj¹, ¿e
wiêkszoœæ spraw o posiadanie narkotyku jest prowadzona w formie dochodzenia policyjnego: „Zazwyczaj jest to rozpatrywane na poziomie policji. Taka
osoba jest zatrzymywana, o zatrzymaniu jest powiadomiony prokurator. Po
osadzeniu tej osoby na policyjnej izbie zatrzymañ przeprowadzane s¹ póŸniej
przez policjantów jakieœ czynnoœci z ni¹. Oni przedstawiaj¹ jej zarzuty posiadania okreœlonych œrodków odurzaj¹cych, przes³uchuj¹ j¹. Tutaj [na prokuraturê] w zasadzie trafiaj¹ bezpoœrednio po zatrzymaniu tylko osoby, co do których wychodzi jeszcze, ¿e sprzedawa³y, posiada³y wiêksze iloœci lub udzieli³y
narkotyku ma³oletniemu. [...] Natomiast samo klasyczne posiadanie jest form¹
dochodzenia i w tym wypadku przeprowadza te postêpowania policja. Czynnoœci prokuratury ograniczaj¹ siê póŸniej do skierowania aktu oskar¿enia do
s¹du” (prokurator, Wrzeœnia).
Czynnoœci prokuratora w sprawach dochodzeniowych ograniczaj¹ siê zazwyczaj do zapoznania siê z aktem oskar¿enia przygotowanym przez policjantów z pionu dochodzeniowego oraz zatwierdzenia tego dokumentu: „Rola prokuratora sprowadza siê do tego, ¿eby sprawdzi³, czy to przes³uchanie by³o
prawid³owe i legalne, i na zatwierdzeniu go b¹dŸ niezatwierdzeniu, przez wydanie stosownego postanowienia” (prokurator, Wrzeœnia).
Nieco inaczej wygl¹da rola prokuratury w sytuacji, kiedy istniej¹
przes³anki dla zastosowania trybu art. 335 KPK o dobrowolnym poddaniu siê
karze przez oskar¿onego. W tej sytuacji w akcie oskar¿enia przygotowanym
przez policjê powinien siê znaleŸæ odpowiedni wniosek podpisany przez prokuratora. W praktyce nadal wiêkszoœæ czynnoœci dokonuje policjant prowadz¹cy dochodzenie, ale musi siê on skonsultowaæ z prokuratorem: „PóŸniej
czêsto jest to uzgodnienie wymiaru kary, jeœli oskar¿ony chce siê dobrowolnie
poddaæ karze. Zazwyczaj taka praktyka jest przyjêta, ¿e jest to robione telefo5
Przestêpstwa stwierdzone z ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii wg
g³ównego przedmiotu za 2008 r. – statystyki udostêpnione Instytutowi Spraw Publicznych
przez Komendê G³ówn¹ Policji w 2009 roku.
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nicznie. Jeœli dana osoba jest przes³uchiwana przez policjanta, i wyra¿a tak¹
wolê, to policjant siê kontaktuje, przeprowadzone s¹ jakieœ uzgodnienia i wpisane do protoko³u” (prokurator, Wrzeœnia).
Prokurator mo¿e byæ równie¿ anga¿owany w sprawy z art. 62 UPN
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ zlecania niektórych ekspertyz. Jak to opisano
wczeœniej, o ekspertyzê fizykochemiczn¹ wnioskuje najczêœciej policja (choæ
oczywiœcie takie prawo ma tak¿e prokurator). Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e
w trakcie postêpowania policja uzna, ¿e zachodzi koniecznoœæ zbadania poczytalnoœci podejrzanego. Wówczas policjant prowadz¹cy dochodzenie sygnalizuje tak¹ potrzebê prokuratorowi nadzoruj¹cemu dochodzenie. Dopiero
prokurator ma prawo zleciæ ekspertyzê psychiatryczn¹ w zakresie poczytalnoœci podejrzanego (art. 202 KPK). Procedura taka dotyczy te¿ innych ekspertyz
lekarskich lub ekspertyzy bieg³ych psychologów (art. 215 KPK).
Ekspertyza bieg³ego psychiatry lub psychologa mo¿e byæ zlecona w przedmiocie uzale¿nienia podejrzanego, ale z perspektywy prokuratury lub s¹du
znacznie wa¿niejsza jest poczytalnoœæ sprawcy. Na przyk³ad osoba, co do której poczytalnoœci istniej¹ jakiekolwiek w¹tpliwoœci, powinna mieæ obroñcê
z urzêdu (art. 79 KPK), a postêpowanie w jej sprawie powinno przybraæ formê
œledztwa. Co jednak wa¿niejsze – osoba taka mo¿e byæ uniewinniona lub s¹d
mo¿e zastosowaæ w jej wypadku nadzwyczajne z³agodzenie kary: „[...] wyró¿niamy trzy stany: ca³kowita poczytalnoœæ, w znacznym stopniu ograniczona
poczytalnoœæ i zmniejszona poczytalnoœæ. [...] w sytuacji, gdy jest niepoczytalnoœæ ca³kowita, to taka osoba nie podlega odpowiedzialnoœci karnej [...]
ograniczona poczytalnoœæ oznacza, ¿e dana osoba podlega odpowiedzialnoœci
karnej, ale mo¿e byæ zastosowane [...] z³agodzenie kary” (prokurator, Inowroc³aw).
Pewne w¹tpliwoœci budzi to, czy osoba uzale¿niona mo¿e byæ uznana za
poczytaln¹ w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa polegaj¹cego na posiadaniu narkotyku. Tutaj praktyka prokuratury lub s¹du mo¿e byæ ró¿na, wiele te¿
zale¿y od interpretacji prokuratora albo sêdziego. Na przyk³ad w jednym
z s¹dów, w którym realizowaliœmy wywiady pog³êbione, od prokuratorów
oczekiwano, ¿e w aktach spraw kierowanych do s¹du znajdzie siê ekspertyza
psychiatryczna w zakresie poczytalnoœci wobec ka¿dej osoby, co do której istnia³y podejrzenia, ¿e jest uzale¿niona: „Tak, trzeba by³o powo³aæ bieg³ych lekarzy psychiatrów, ¿eby ustalili, czy w chwili czynu on mia³ pe³n¹ poczytalnoœæ [...] Je¿eli osoba, która mia³a postawiony zarzut z artyku³u 62, ustêp 1
UPN [...] powiedzia³a tak: «Nigdy nie bra³em narkotyków, nigdy nie spo¿ywa³em, dzisiaj kupi³em pierwszy raz», nie trzeba by³o jej badaæ. Ale je¿eli
[stwierdzi³a]: «Tak, jestem narkomanem», to nie by³o innej mo¿liwoœci, tylko
trzeba by³o [tak¹ osobê] przebadaæ. I tam by³a taka praktyka” (prokurator,
Warszawa).
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W innym s¹dzie praktyka ta by³a odwrotna: „[...] tutaj jest z kolei w drug¹
stronê, ¿e siê ich nie bada do momentu, kiedy oni nie mówi¹ «leczy³em siê
psychiatrycznie, leczy³em siê odwykowo». No bo je¿eli siê ju¿ leczy³, to znaczy wymaga³ ju¿ pomocy specjalisty, a wiêc jakieœ w¹tpliwoœci co do jego poczytalnoœci siê nasuwaj¹. I w takiej sytuacji nie ma innej mo¿liwoœci, tylko go
przebadaæ. W sytuacji, jeœli jest to samo posiadanie i on jest uzale¿niony, odstêpuje siê od tego badania. Tak¿e co s¹d, to inne zwyczaje” (prokurator,
Warszawa).
Powy¿sze podsumowanie wypowiedzi prokuratora z Warszawy wydaje siê bardzo celne – „zwyczaje”, czyli pewna praktyka funkcjonowania
i orzekania w sprawach narkotyków, ró¿ni¹ siê nie tylko miêdzy s¹dami,
ale równie¿ miêdzy jednostkami policji, prokuratury czy oddzia³ami
s³u¿by kuratorskiej. Wszystkie te instytucje stanowi¹ do pewnego stopnia
„system naczyñ po³¹czonych”, ze wzglêdu zatem na blisk¹ wspó³pracê
dzia³anie jednych mo¿e siê przek³adaæ na funkcjonowanie innych.
Jak sugeruj¹ wypowiedzi respondentów z badañ jakoœciowych, sprawy
z art. 62 UPN nie musz¹ rozpoczynaæ siê od zabezpieczenia substancji odurzaj¹cej: „Bo je¿eli policja uzyska informacje o danej osobie, która rozprowadza œrodki odurzaj¹ce, i ta osoba wska¿e, ¿e œrodki te sprzeda³ temu a temu
– bo to siê czêsto dzieje w obrêbie jakiœ kolegów, znajomoœci – i czêsto te osoby wówczas s¹ potencjalnie podejrzanymi, ale mog¹ zostaæ podejrzanymi
o posiadanie œrodków odurzaj¹cych. Wiêc to jest metoda p¹czkowania – czyli
od jednego, który przyznaje siê do tego, ¿e dilowa³ albo diluje, do kolejnych
osób. I w takiej jednej sprawie toczy siê kilkanaœcie postêpowañ o posiadanie”
(prokurator, Inowroc³aw).
Opisany wy¿ej mechanizm (od skruszonego dealera do jego klientów)
mo¿e okresowo generowaæ znaczne obci¹¿enie sprawami o posiadanie. Niezale¿nie jednak od sposobu rozpoczêcia sprawy z art. 62 UPN, mog³oby siê
wydawaæ, ¿e aby postawiæ zarzut w zwi¹zku z posiadaniem œrodków odurzaj¹cych, organ œcigania powinien zabezpieczyæ œrodek odurzaj¹cy jako dowód rzeczowy w sprawie. Innymi s³owy, jeœli policja trafia do danej osoby
na podstawie zeznañ oskar¿onego o handel, który wskazujê tê osobê jako
swojego klienta, to osoba ta teoretycznie mo¿e mieæ postawione zarzuty
o posiadanie jedynie w sytuacji, gdyby policja odnalaz³a przy niej œrodki
odurzaj¹ce.
W badaniu sonda¿owym zapytaliœmy prokuratorów, czy zdarzy³o siê im
postawiæ zarzuty z art. 62 UPN w sytuacji, gdy policja nie znalaz³a i nie zabezpieczy³a przy osobie zatrzymanej œrodków odurzaj¹cych (rysunek 7).
Dane przedstawione na rysunku 7 budz¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne. Czy
rzeczywiœcie w Polsce formu³uje siê akt oskar¿enia z art. 62 UPN wobec osób,
przy których nie zabezpieczono dowodu rzeczowego w formie narkotyków?
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Jeœli taka praktyka funkcjonuje, to z pewnoœci¹ nie dotyczy wiêkszoœci spraw
z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Niemniej jednak œwiadczy³oby to o zupe³nie b³êdnym rozumieniu istoty penalizacji posiadania narkotyków. Skala zarejestrowanych odpowiedzi twierdz¹cych na omawiane pytanie ka¿e w¹tpiæ w b³¹d natury statystycznej. Jedynym wyjaœnieniem jest
opaczna interpretacja lub brak zrozumienia omawianego pytania przez respondentów. Os¹d tej kwestii pozostawiamy czytelnikom.

15%
Tak
42%

Nie
58%

8%
40%

37%
do 10% spraw
11 do 30% spraw
N = 116

N = 40

31 do 50% spraw
powy¿ej 50% spraw

Rysunek 7. Odpowiedzi prokuratorów na pytanie: „Czy zdarzy³o siê Panu (Pani)
postawiæ zarzuty lub sformu³owaæ akt oskar¿enia z art. 62 UPN w sytuacji, gdy
policja nie znalaz³a i nie zabezpieczy³a przy osobie zatrzymanej œrodków
odurzaj¹cych (na przyk³ad zatrzyma³a tê osobê na podstawie wyjaœnieñ oskar¿onego
w innej sprawie)? Je¿eli tak, proszê okreœliæ w procentach udzia³ tych spraw wœród
wszystkich spraw z art. 62 UPN w 2009 roku”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Ostatnia sprawa, jak¹ warto omówiæ w zwi¹zku z praktyk¹ prokuratorsk¹
w postêpowaniach z art. 62 UPN, dotyczy iloœci œrodków odurzaj¹cych, która
stanowi przes³ankê dla zastosowania najsurowszej kwalifikacji dla tego przestêpstwa. Przy wyborze kwalifikacji prawnej czynu prokuratorzy mog¹ siê
wspieraæ jedynie dotychczasowym orzecznictwem i w³asn¹ intuicj¹, ustawodawca nie pozostawi³ bowiem wytycznych co do tego, jaka iloœæ narkotyku
jest iloœci¹ znaczn¹ (art. 62 pkt 2 UPN). Uniwersaln¹ jednostk¹, któr¹ wykorzystuje siê przy tego rodzaju rozwa¿aniach, s¹ porcje narkotyku (wed³ug definicji operacyjnej, pojedyncza porcja to iloœæ substancji, która wystarczy do
odurzenia jednej osoby): „Chodzi o porcje. To wynika poniek¹d z orzeczenia
s¹dów, ¿e znaczna iloœæ to musi byæ iloœæ wystarczaj¹ca na co najmniej kilkadziesi¹t porcji. Ale ja siê wielokrotnie spotka³am, ¿e piêædziesi¹t parê to dla
s¹du nie jest znaczna iloœæ, szeœædziesi¹t to nie jest, powy¿ej stu nie ma ju¿
w¹tpliwoœci. Jest to okreœlenie bardzo nieprecyzyjne. I to wszystko zale¿y od
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tego, jak s¹d to zinterpretuje, co dla s¹du znaczy znaczna iloœæ. I to stwarza
pewne problemy” (prokurator, Warszawa).
W zale¿noœci od rodzaju narkotyku waga porcji mo¿e siê ró¿niæ, ostatecznie wiêc wiele zale¿y tutaj od ekspertyzy fizykochemicznej, w której dopiero
biegli stwierdzaj¹, jaka jest zawartoœæ czystej substancji psychoaktywnej lub
œrodka odurzaj¹cego w badanym narkotyku.
W badaniu ankietowym poprosiliœmy respondentów o okreœlenie dolnej
granicy dla znacznej iloœci narkotyków, pytaj¹c: „Jaka jest, wed³ug Pana
(Pani), minimalna liczba porcji substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego, któr¹ uznaje Pan (Pani) za znaczn¹?”. Niemal 40% ankietowanych
uzna³o, ¿e dolna granica znacznej iloœci narkotyku le¿y miêdzy 21 a 50 porcjami narkotyku (rysunek 8). W wypadku pytania o minimaln¹ liczbê porcji substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego, któr¹ prokuratorzy s¹
sk³onni uznaæ za znaczn¹, zaskakuje du¿e zró¿nicowanie odpowiedzi. A¿ 31%
respondentów uzna³o, ¿e dolna granica znacznej iloœci narkotyku mieœci siê
w przedziale do 10 porcji narkotyku (wœród badanych znaleŸli siê prokuratorzy, którzy jako odpowiedŸ podali jedn¹ porcjê lub pó³ porcji narkotyku, co
nale¿y raczej uznaæ za b³êdne zrozumienie pytania). Byli równie¿ tacy badani
(11%), którzy za doln¹ granicê znacznej iloœci uznali 50 porcji.
Równie¿ definicja nieznacznej iloœci narkotyku mo¿e mieæ znaczenie, stanowi bowiem jedn¹ z przes³anek dla zastosowania typu uprzywilejowanego
(art. 62 ust. 3 UPN), który umo¿liwia wnioskowanie o ni¿szy wymiar kary.
W badaniu sonda¿owym pytaliœmy prokuratorów, jak¹ maksymaln¹ iloœæ
porcji byliby sk³onni uznaæ za nieznaczn¹ – 25% ankietowanych przyzna³o,
¿e nie mo¿e to byæ wiêcej ni¿ jedna porcja, a niemal 75% stwierdzi³o, ¿e za
nieznaczn¹ iloœæ mo¿na uznaæ najwy¿ej dwie porcje.

11%
31%

do 10 porcji
11 do 20 porcji

39%
19%

21 do 50 porcji
powy¿ej 50 porcji

Rysunek 8. Odpowiedzi prokuratorów na pytanie: „Jaka jest, wed³ug Pana (Pani),
minimalna liczba porcji substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego, któr¹
uznaje Pan (Pani) za znaczn¹?”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.
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Podsumowuj¹c, kwestie znacznej i nieznacznej iloœci narkotyków zdaj¹ siê
dzieliæ prokuratorów, a ró¿nice te s¹ nieraz tak wyraŸne, ¿e mog¹ siê przek³adaæ na odmienne kwalifikacje prawne takich samych przestêpstw. To, co
dla jednego prokuratora mo¿e siê kwalifikowaæ jako przestêpstwo zagro¿one kar¹ trzech lat pozbawienia wolnoœci, dla innego bêdzie siê jawiæ ju¿
jako typ kwalifikowany, zagro¿ony kar¹ oœmiu lat wiêzienia. Brak jasnych
wytycznych w tej kwestii musi prowadziæ do tego rodzaju rozbie¿noœci, które
k³óc¹ siê z intuicyjnym poczuciem sprawiedliwoœci.

3.2.2. Koszty i czas
W badaniach sonda¿owych zapytaliœmy prokuratorów o to, ile mieli spraw
z art. 62 UPN od pocz¹tku 2009 roku oraz ile poœwiêcili im czasu. Dwie trzecie
badanych prowadzi³o w pierwszych trzech kwarta³ach 2009 roku najwy¿ej 13
takich spraw, nie dziwi wiêc, ¿e co drugi spoœród ankietowanych prokuratorów nie przeznaczy³ od pocz¹tku roku wiêcej ni¿ 10% swojego czasu na sprawy dotycz¹ce osób oskar¿onych o posiadanie narkotyków, z kolei jedna trzecia respondentów nie poœwiêci³a na sprawy z art. 62 UPN wiêcej ni¿ 30%
czasu pracy (rysunek 9).
Niewielkie obci¹¿enie prokuratorów sprawami z art. 62 UPN ³atwo
wyt³umaczyæ omówion¹ ju¿ wczeœniej rol¹ prokuratury w tych sprawach, która sprowadza siê g³ównie do nadzoru dochodzeñ policyjnych.
Czas pracy nie jest jednak jedyn¹ kategori¹ kosztów, jakie mog¹ byæ
zwi¹zane z realizacj¹ ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Dodatkowy
koszt po stronie bud¿etu pañstwa generuj¹ w tym zakresie rozmaite ekspertyzy
bieg³ych psychologów lub psychiatrów oraz ekspertyzy fizykochemiczne.
6%
9%

34%

do 10%
11–30%
31–50%
ponad 50%
51%
N = 110

Rysunek 9. Odpowiedzi prokuratorów na pytanie: „Proszê oszacowaæ, jaki, wed³ug
Pana (Pani) oceny, procent czasu pracy przeznaczy³ Pan (przeznaczy³a Pani) na
sprawy z art. 62 UPN w ogólnym czasie pracy w 2009 roku?”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.
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W badaniu sonda¿owym zapytaliœmy prokuratorów, jakie rodzaje ekspertyz zlecali w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN w 2009 roku. Najpowszechniejsze w sprawach o posiadanie zdaj¹ siê ekspertyzy fizykochemiczne (od
pocz¹tku roku zleci³o je niemal 90% badanych prokuratorów) oraz psychiatryczne, które w sprawach z art. 62 UPN zleci³o przynajmniej raz w 2009 roku
80% respondentów. Tylko co czwartemu z ankietowanych prokuratorów zdarzy³o siê zleciæ od pocz¹tku 2009 roku przynajmniej jedn¹ ekspertyzê psychologiczn¹ w zwi¹zku ze spraw¹ z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Prokuratorów zapytaliœmy równie¿ o to, w jakim procencie wszystkich
spraw z art. 62 UPN zlecaj¹ poszczególne ekspertyzy – uœrednione odsetki
mog¹ stanowiæ dobre przybli¿enie stopnia wykorzystania poszczególnych rodzajów ekspertyz w sprawach o posiadanie.
Okazuje siê, ¿e œrednio respondenci zlecaj¹ ekspertyzy psychiatryczne
w 38% spraw z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Ekspertyzy
bieg³ych psychiatrów mog¹ s³u¿yæ ró¿nym celom, dlatego zapytaliœmy prokuratorów, co chcieli ustaliæ w ostatniej prowadzonej sprawie z art. 62 UPN, zlecaj¹c badanie psychiatryczne oskar¿onego6. Okazuje siê, ¿e 93% ankietowanych zleci³o badanie, aby ustaliæ poczytalnoœæ oskar¿onego, z kolei fakt
uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych lub œrodków odurzaj¹cych
w ostatniej prowadzonej sprawie z art. 62 UPN chcia³o ustaliæ dwie trzecie
badanych.
Prokuratorzy zlecaj¹ ekspertyzy fizykochemiczne œrednio w 77% prowadzonych przez siebie spraw o posiadanie (rysunek 10). Odsetek ten dziwi, charakter przestêpstwa polegaj¹cego na posiadaniu narkotyku wskazywa³by bowiem na koniecznoœæ ka¿dorazowego zbadania zabezpieczonego dowodu
rzeczowego. Mo¿na to jednak t³umaczyæ tym, ¿e prokuratorzy, odpowiadaj¹c
na to pytanie, uwzglêdniali wy³¹cznie sytuacje, w których sami zlecali ekspertyzê, a – jak wiadomo – w wielu wypadkach robi to ju¿ policja w trakcie czynnoœci dochodzeniowych.
Koszt ekspertyzy fizykochemicznej ró¿ni siê w zale¿noœci od iloœci i rodzaju badanego œrodka, istnieje jednak mo¿liwoœæ przerzucenia czêœci kosztów wykonania ekspertyzy na osobê oskar¿on¹: „Wszystko zale¿y od iloœci
œrodków, bo je¿eli ta iloœæ jest wiêksza, bieg³y ma wiêcej do przebadania, wiêcej godzin temu poœwiêca, potrzebuje wiêcej odczynników [...]. Z tym, ¿e je¿eli robi to policja dla policji, taki rachunek jest wystawiany, ale policja tego
nie p³aci, to s¹ koszty, które s¹ przerzucane na osobê, która jest skazana”
(prokurator, Wrzeœnia).

6

Ankietowani odpowiadali spontanicznie, nie dysponuj¹c kafeteri¹ odpowiedzi – te dopiero kodowa³ ankieter.
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5%
10%

do 10%
11–30%
31–60%
61–90%
ponad 90%

16%
62%
7%

N = 97

Rysunek 10. Odpowiedzi prokuratorów na pytanie: „Proszê oszacowaæ, w jakim
procencie wszystkich spraw z art. 62 UPN zleca Pan (Pani) ekspertyzy
fizykochemiczne?”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Koszty s¹dowe to miêdzy innymi wydatki poniesione przez Skarb Pañstwa
od chwili wszczêcia postêpowania karnego (art. 616 KPK). W kodeksie szczegó³owo wymieniono takie rodzaje kosztów, wœród nich znalaz³y siê miêdzy
innymi koszty „dorêczenia wezwañ i innych pism, sprowadzenia i przewozu
oskar¿onego, œwiadków i bieg³ych oraz nale¿noœci bieg³ych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii lub wystawienia zaœwiadczenia, w tym koszty
wystawienia zaœwiadczenia przez lekarza s¹dowego” (art. 618 KPK). Wszystkie te koszty z regu³y na bie¿¹co ponosi Skarb Pañstwa. S¹d jednak, w wypadku spraw œciganych z oskar¿enia publicznego (a nale¿¹ do nich sprawy o posiadanie narkotyków), ma prawo zas¹dziæ ca³oœæ takich kosztów na rzecz
skazanego (art. 627 KPK). Teoretycznie zatem skazany, w którego sprawie
zlecono ekspertyzê fizykochemiczn¹, powinien pokryæ koszty jej wykonania.
W praktyce jest jednak ró¿nie: „Czêœæ osób p³aci, a czêœæ nie p³aci, i jeœli egzekucja komornicza jest nieskuteczna, to s¹d takie koszty umarza i w zasadzie
zostaje to po stronie policji, Skarbu Pañstwa” (prokurator, Wrzeœnia).
Warto podkreœliæ, ¿e koniecznoœæ zlecenia ekspertyzy fizykochemicznej
generuje dodatkowy koszt po stronie organów œcigania, jakim jest wyd³u¿enie
toku postêpowania, co mo¿e utrudniaæ ich bie¿¹c¹ pracê: „Je¿eli nie ma tej
opinii, to ja nie mogê wydaæ aktu oskar¿enia, wiêc tak naprawdê sprawa jest
zrobiona, zakoñczona, wszystkie czynnoœci dowodowe s¹ zakoñczone po
dwóch dniach i my czekamy te dwa, trzy tygodnie na opiniê fizykochemiczn¹.
Opinia przychodzi, potwierdza to, co wczeœniej by³o zbadane testerem – bo na
pocz¹tku s¹ badania testerem [...] to s¹ w ogóle krótkie postêpowania – jedne
z najprostszych, które mo¿na poprowadziæ” (prokurator, Inowroc³aw).
Trafnoœæ tej wypowiedzi potwierdzaj¹ wyniki badania sonda¿owego. Niemal 38% badanych prokuratorów wskaza³o, ¿e na ekspertyzê fizykoche-
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miczn¹ oczekuje siê zwykle od 30 do 90 dni, a kolejne 28% respondentów odpowiedzia³o, ¿e na ekspertyzê fizykochemiczn¹ trzeba czekaæ ponad 90 dni.
Zaskakuj¹co wielu prokuratorów (prawie 71% badanych) zleca³o w 2009
roku ekspertyzy dotycz¹ce po³¹czeñ telefonicznych (udostêpnienie billingów
przez operatorów sieci komórkowej) w zwi¹zku ze sprawami o posiadanie narkotyków. Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e billingi osób oskar¿onych o posiadanie narkotyków by³y potrzebne jako dowody w sprawach przeciwko dealerom. Ekspertyzy te zleca siê „najczêœciej przy handlu. Je¿eli s¹ zabezpieczone
telefony, sporz¹dza siê oglêdziny takiego telefonu, szczególnie skrzynki,
któr¹ siê tam ma. I na przyk³ad mo¿na wyst¹piæ do operatora o udostêpnienie
billingu za okres, który nas interesuje, z podaniem danych adresowych tych
osób. I póŸniej takie osoby mo¿na przes³uchaæ w charakterze œwiadków, czy
one na przyk³ad kupowa³y od takiego delikwenta narkotyki, a je¿eli tak, to kiedy, ile i za ile. Bo to jest podstawa tego, ¿eby ewentualnie przedstawiæ zarzut
z [art.] 59 [UPN], czyli z handlu. Prawda jest taka, ¿e je¿eli na pocz¹tku nie
ustali siê tych osób, to póŸniej siê tego nie ustali” (prokurator, Warszawa).
Szczegó³owe omówienie kosztów ponoszonych przez wymiar sprawiedliwoœci na poziomie prokuratury w zwi¹zku z prowadzeniem spraw o posiadanie narkotyków znajduje siê w rozdziale czwartym niniejszego raportu.

3.2.3. Do czego najlepiej s³u¿y art. 62 UPN – opinie
prokuratorów
Jedno z pytañ skierowanych do prokuratorów w ankiecie dotyczy³o tego,
czy zgadzaj¹ siê oni, ¿e art. 62 UPN jest skutecznym narzêdziem w ograniczaniu handlu narkotykami. Jedynie 14% respondentów zdecydowanie zgodzi³o siê z tym stwierdzeniem, a 18% badanych raczej by siê z nim zgodzi³o.
Jednoczeœnie ponad dwie trzecie ankietowanych nie uzna³o lub mia³o problem z uznaniem art. 62 UPN jako skutecznego narzêdzia walki z handlem
narkotykami (rysunek 11).
Artyku³ 62 UPN, podobnie jak w wypadku policji, jest przez prokuratorów
uznawany za narzêdzie, dziêki któremu u¿ytkowników narkotyków mo¿na
sk³oniæ do zeznañ obci¹¿aj¹cych dealera: „[...] art. 62 [UPN] w wielu wypadkach jest punktem wyjœcia do tego, ¿eby prowadziæ postêpowanie przeciwko
dealerom czy nawet przeciwko hurtownikom. Bez tego w zasadzie nic byœmy
chyba nie byli w stanie zrobiæ, albo zdecydowanie mniej mogli zrobiæ, bo sposób nak³onienia danej osoby do powiedzenia czegoœ by³by trudniejszy”
(prokurator, Wrzeœnia).
Karalnoœæ posiadania w stosunku do konsumentów narkotyków ma zatem
pomóc policji i organom œcigania w zdobywaniu materia³u operacyjnego lub
dowodowego, który pozwoli obci¹¿yæ dealerów. Gdy jednak bli¿ej przyjrzeæ
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siê funkcjonowaniu tego zapisu, okazuje siê, ¿e w praktyce prokuratura ma
niewiele do zaoferowania osobom, które s¹ gotowe wskazaæ dealera
i wspó³pracowaæ z organami œcigania: „W praktyce taki typowy sprawca tego
czynu, czyli siedemnasto-, osiemnastolatek nigdy niekarany, to jemu grozi
bardzo ³agodna kara w gruncie rzeczy. Jemu tak realnie grozi kara rzêdu kilku
miesiêcy pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu czy jakaœ grzywna – to mu grozi na gruncie odpowiedzialnoœci karnej. A i tak, jak powie, od kogo kupuje, to
i tak nie mo¿e nie podlegaæ odpowiedzialnoœci karnej, co najwy¿ej kara mo¿e
byæ ciut ³agodniejsza, czyli nie – powiedzmy – trzy miesi¹ce pozbawienia
wolnoœci w zawieszeniu, tylko dwa miesi¹ce. Zysk jest potencjalny i niewielki” (prokurator, Inowroc³aw).
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem...
w ograniczaniu handlu narkotykami

32%

ograniczenia u¿ywania narkotyków
wœród osób, które ju¿ u¿ywaj¹
narkotyków (eksperymentuj¹,
u¿ywaj¹ narkotyków okazjonalnie)

27%

pomocy w wychodzeniu z na³ogu
narkotykowego osób uzale¿nionych

16%

odstraszaj¹cym potencjalnych
u¿ytkowników narkotyków
(osoby, które jeszcze nie za¿ywa³y
narkotyków)

N = 116

12%

61%

12%

28%
0%

Zgadzam siê

60%

8%

20%

72%

66%

6%
40%

Ani siê zgadzam, ani siê nie zgadzam

60%

80%

100%

Nie zgadzam siê

Rysunek 11. Opinie prokuratorów na temat art. 62 UPN jako narzêdzia polityki
narkotykowej
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Prokurator nie ma mo¿liwoœci umorzenia postêpowania wobec osoby
oskar¿onej o posiadanie nawet niewielkiej iloœci narkotyku z tego powodu, ¿e
osoba ta jest gotowa obci¹¿yæ swojego dealera. Jednoczeœnie, wspó³pracuj¹c
z organami œcigania, oskar¿ony nara¿a siê na ryzyko zemsty lub ostracyzmu
w swoim œrodowisku: „I teraz patrzymy na drug¹ stronê – co on za to ryzykuje? Ryzykuje to, ¿e ten dealer, czy te¿ jego kolega, on zna go i mo¿e mu jak¹œ
krzywdê zrobiæ – takie s¹ realia. I te¿ ryzykuje, ¿e bêdzie w tym œrodowisku
tutaj uwa¿any za konfidenta. Tak to ju¿ jest, ¿e osoby, które dostarczaj¹ dowo-
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dów, s¹ gorzej traktowane w tych œrodowiskach lokalnych. I to jest minimum,
jakie mu grozi. A poza tym mu grozi to, ¿e zostanie mu wyrz¹dzona jakaœ
krzywda – to zale¿y, od kogo kupi³. Bo je¿eli kupi³ to od kolegi z klasy, który
niewielkie ma mo¿liwoœci, to co najwy¿ej bêdzie nazwany konfidentem klasowym. Je¿eli kupi³ to od kogoœ, kto na wiêksz¹ skalê diluje, to grozi mu coœ gorszego – krótko mówi¹c: pobicie. Dlatego oni siê nie przyznaj¹” (prokurator,
Inowroc³aw).
Indywidualny bilans zysków i strat dla osoby oskar¿onej z art. 62 UPN
mo¿e siê okazaæ niekorzystny w wypadku podjêcia wspó³pracy z wymiarem sprawiedliwoœci, przez co konsument i dealer staj¹ po tej samej stronie barykady.
Ankietowani prokuratorzy zdecydowanie opowiadaj¹ siê za karalnoœci¹
posiadania ka¿dej iloœci substancji odurzaj¹cych lub œrodków psychotropowych. Warto jednak zwróciæ uwagê, ¿e ponad jedna trzecia badanych opowiada siê za powrotem do stanu prawnego z 1997 roku, kiedy to posiadanie niewielkich iloœci narkotyków przeznaczonych na w³asny u¿ytek nie by³o karane
(rysunek 12).
3%
Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej
iloœci narkotyków

36%

61%

Czêœciowo. Posiadanie nieznacznych iloœci
narkotyków nie powinno byæ karalne
Nie. W ogóle nie nale¿y karaæ za posiadanie
narkotyków, niezale¿nie od iloœci
N = 116

Rysunek 12. Czy Pana (Pani) zdaniem posiadanie narkotyków powinno byæ
karalne?
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

W badaniu sonda¿owym zapytaliœmy respondentów, czy z perspektywy ich pracy jest coœ, co nale¿a³oby zmieniæ w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii. Tylko 17% ankietowanych stwierdzi³o,
¿e nie chcia³oby niczego zmieniaæ w tym zakresie. Pozostali zg³osili rozmaite propozycje zmian.
Po zakodowaniu najczêœciej powtarzaj¹cych siê propozycji ustaliliœmy, ¿e
18% badanych wskaza³o na potrzebê sprecyzowania ustawy, miêdzy innymi

e book isp.org.pl

Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w praktyce instytucjonalnej... 61

w zakresie pojêæ znacznej iloœci narkotyku lub tzw. przypadku mniejszej wagi.
Oto jedna z takich wypowiedzi: „Ustawa jest nieczytelna. Najwiêcej problemów sprawia kwestia ustalenia definicji znacznej iloœci. Ustawa powinna œciœle okreœlaæ, kiedy nale¿y przyj¹æ, ¿e mamy do czynienia ze znaczn¹ iloœci¹
narkotyków. Niezrêczny jest równie¿ zapis dotycz¹cy wprowadzenia do obrotu œrodków odurzaj¹cych i uczestnictwa w tym obrocie w kontekœcie art. 59
ust. 1. Ustawa powinna okreœlaæ dok³adnie, kto jest osob¹ uczestnicz¹c¹ w obrocie, a kto osob¹ udzielaj¹c¹ narkotyków”.
Niemal 19% badanych ponownie wskaza³o na koniecznoœæ depenalizacji
posiadania niewielkich iloœci narkotyku na w³asny u¿ytek, 12% ankietowanych prokuratorów chcia³oby wy¿szych kar dla handlarzy, a 19% postulowa³o wprowadzenie mo¿liwoœci obowi¹zkowego leczenia osób uzale¿nionych.
Powy¿sze odpowiedzi to jedynie najliczniej reprezentowane kategorie propozycji zmian przedstawionych przez prokuratorów, ale ankieterzy zapisali
w trakcie badania wiele innych. Niektóre z nich by³y wynikiem ca³oœciowego
spojrzenia na ustawê: „Dokonaæ rzetelnej analizy realnej szkodliwoœci u¿ywania okreœlonych substancji i zró¿nicowaæ odpowiedzialnoœæ karn¹ w zale¿noœci od uzyskanych wyników, jako poziom podstawowy przyj¹æ rozwi¹zania
prawne i dane o szkodliwoœci alkoholu”. Wiele uwag mia³o doœæ techniczny
charakter, prokuratorzy wskazywali bowiem miêdzy innymi na koniecznoœæ
usprawnienia systemu wydawania ekspertyz („Skrócenie okresu oczekiwania
na opiniê fizykochemiczn¹. Brak konsekwencji ustawodawcy, bo nie stworzy³
warunków do skutecznego i szybkiego karania sprawców – na ekspertyzy czeka siê po pó³ roku, bo brak funduszy”; „Usprawnienia wymaga system ekspertyz, zarówno w zakresie czasu, w jakim s¹ przygotowywane, jak i jakoœci badañ wykonywanych przez bieg³ych komercyjnych”) i zmianê nastawienia
policji („Zintensyfikowaæ prace policyjne w celu dotarcia do Ÿróde³, a nie zatrzymywania tylko «p³otek»”). Przywo³ywano równie¿ problem regulacji tzw.
kwestii dopalaczy: „Rozszerzyæ listê substancji odurzaj¹cych i substancji psychotropowych, których posiadanie jest zabronione, o substancje sprzedawane
w sklepach z tzw. dopalaczami”.

3.2.4. Racjonalnoœæ instytucjonalna
Prokuratura jest jedn¹ z instytucji najmniej obci¹¿onych sprawami z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Wynika to z charakteru spraw z art. 62
UPN, w których postêpowanie przygotowawcze najczêœciej prowadzi policja
w formie dochodzenia. Rola prokuratury w znakomitej wiêkszoœci tych spraw
sprowadza siê do nadzoru czynnoœci dochodzeniowych prowadzonych przez
policjê oraz zatwierdzenia aktu oskar¿enia.
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Prokuratorzy traktuj¹ sprawy z art. 62 UPN raczej schematycznie, wykonuj¹c po prostu swoje obowi¹zki w zakresie kontroli dzia³añ policjantów prowadz¹cych dochodzenia, a jednoczeœnie skupiaj¹c swój potencja³ na sprawach
dotycz¹cych powa¿niejszych przestêpstw. Wnioski te potwierdzaj¹ równie¿
opinie prokuratorów na temat penalizacji posiadania narkotyków – prokuratorzy okazali siê bardziej sceptyczni przy ocenie skutecznoœci tego narzêdzia
w odstraszaniu potencjalnych u¿ytkowników narkotyków, ograniczaniu u¿ywania narkotyków wœród osób eksperymentuj¹cych czy walki z handlem narkotykowym, ni¿ pozosta³e badane przez nas grupy zawodowe.
Istot¹ dzia³ania prokuratury jest œciganie przestêpczoœci – nie jest to instytucja nastawiona na profilaktykê czy leczenie osób uzale¿nionych i wyci¹ganie ich z na³ogu. Byæ mo¿e dlatego iloœæ zabezpieczonego narkotyku ma
w sprawach z art. 62 UPN podstawowe znaczenie dla wysokoœci wnioskowanej kary czy charakteru œrodków karnych, a kwestia uzale¿nienia osoby oskar¿onej jest dla prokuratorów drugorzêdna. Jednoczeœnie wydaje siê, ¿e osoby
oskar¿one o posiadanie narkotyków s¹ poza obszarem zainteresowania prokuratury, chyba ¿e jest to wypadek posiadania znacznej iloœci substancji: „Nas
tutaj, jako organy œcigania, czyli prokuraturê i policjê, najbardziej interesuje
kwestia «sk¹d mia³». Bo my jesteœmy tutaj bardziej nakierowani na to, ¿eby
wyizolowaæ i doprowadziæ do ukarania tych osób, które te narkotyki rozprowadzaj¹, a nie a¿ tak bardzo tych, którzy je za¿ywaj¹. Motywy czasami wynikaj¹ z iloœci odnalezionej przy danym delikwencie. Je¿eli to jest iloœæ wiêksza,
to trudno, ¿eby on mia³ to na w³asny u¿ytek. Je¿eli zaczyna tak mówiæ, to
znaczy, ¿e k³amie” (prokurator, Wrzeœnia).
Sprawy o posiadanie œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych zdaj¹ siê interesuj¹ce dla prokuratury przede wszystkim w takim zakresie, w jakim pozwalaj¹ na œciganie powa¿niejszych przestêpstw zwi¹zanych
z obrotem i produkcj¹ narkotyków. Jednoczeœnie niemal 60% prokuratorów
nie zgadza siê ze stwierdzeniem, ¿e art. 62 UPN jest skutecznym narzêdziem
w ograniczaniu handlu narkotykami.
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3.3. S¹downictwo
W³adza s¹downicza – jeden z trzech filarów ustroju demokratycznego
– jest „w³adz¹ odrêbn¹ i niezale¿n¹ od innych w³adz” (art. 173 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej). Struktura s¹dów powszechnych jest œciœle powi¹zana z konstytucyjn¹ zasad¹ dwuinstancyjnoœci postêpowania. Pierwszy
szczebel s¹downictwa powszechnego nale¿y do 319 s¹dów rejonowych. Instytucj¹ odwo³awcz¹ od ich wyroków s¹ s¹dy okrêgowe (obecnie w Polsce dzia³a
45 s¹dów okrêgowych). S¹dy okrêgowe s¹ równie¿ pierwsz¹ instancj¹ dla niektórych kategorii przestêpstw, szczególnie dla zbrodni (przestêpstw zagro¿onych kar¹ co najmniej trzech lat pozbawienia wolnoœci). Z kolei drug¹ instancjê dla s¹dów okrêgowych stanowi¹ s¹dy apelacyjne (obecnie w Polsce dzia³a
11 s¹dów apelacyjnych)7.
Naszymi badaniami8 objêliœmy jedynie s¹dy rejonowe, które z zasady s¹
pierwsz¹ instancj¹ dla spraw o posiadanie narkotyków, nawet tych najpowa¿niejszych, a wiêc dotycz¹cych znacznej iloœci œrodków odurzaj¹cych lub psychotropowych.

3.3.1. Jak to dzia³a w praktyce?
Sprawy z art. 62 UPN rozpatruj¹ sêdziowie wydzia³ów karnych9. Kontakt
sêdziego ze spraw¹ z art. 62 UPN rozpoczyna siê zazwyczaj w momencie, kiedy prokuratura przesy³a akt oskar¿enia do s¹du. Akta w pierwszej kolejnoœci
trafiaj¹ do Przewodnicz¹cego Wydzia³u Karnego, który mo¿e zbadaæ je pod
k¹tem ewentualnych braków formalnych (gdyby takie wyst¹pi³y, mog¹ byæ
7
Dane o liczbie jednostek organizacyjnych s¹dów za: Ma³y rocznik statystyczny Polski,
G³ówny Urz¹d Statystyczny, Warszawa 2009.
8
W badaniach s¹dów zastosowaliœmy równolegle dwa narzêdzia badawcze. Pierwszym,
podobnie jak w wypadku badania pozosta³ych instytucji, by³a ankieta skierowana do sêdziów.
Drugie narzêdzie oparto na innej jednostce analizy, któr¹ by³ nie respondent, ale sprawa z art. 62
UPN zakoñczona w danym s¹dzie wyrokiem i wpisana do repertorium spraw karnych (repertorium K) danego s¹du. Oznacza to, ¿e nasi ankieterzy skierowali swoje kroki do s¹dowych sekretariatów i tam mieli za zadanie wype³niæ ankietê, wprowadzaj¹c informacje na temat dwóch
ostatnich spraw z art. 62 UPN, które zakoñczono w danym s¹dzie. Tym prostym zabiegiem
uda³o siê podwoiæ próbê badawcz¹, jednoczeœnie zaœ uzyskane dane opieraj¹ siê na s¹dowej
sprawozdawczoœci, która zdaje siê pewniejszym Ÿród³em informacji na temat podstawowych
charakterystyk spraw ni¿ relacje respondentów. W tej czêœci badania za³o¿ono, ¿e dobieraj¹c
dwie ostatnie zamkniête sprawy z art. 62 UPN w ka¿dym z wylosowanych s¹dów, uzyska siê
zadowalaj¹ce przybli¿enie struktury spraw z art. 62 UPN dla ogó³u tych spraw.
9
W jednym s¹dzie rejonowym mo¿e dzia³aæ wiêcej ni¿ jeden wydzia³ karny, dlatego ogólna liczba takich wydzia³ów (359) jest wiêksza od liczby s¹dów rejonowych.
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odes³ane do prokuratora z wnioskiem o uzupe³nienie), a nastêpnie przydziela
sprawê sêdziemu, który bêdzie j¹ rozpatrywa³. W ramach wydzia³u nie funkcjonuje ¿adna specjalizacja sêdziów – sprawy s¹ przydzielane wed³ug kolejnoœci wp³ywu, z uwzglêdnieniem harmonogramów zajêæ poszczególnych
sêdziów.
W wyj¹tkowych sytuacjach sêdzia mo¿e zetkn¹æ siê z tak¹ spraw¹ ju¿ na
etapie postêpowania przygotowawczego, jeœli na przyk³ad prokurator skierowa³ do s¹du wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego. Areszt tymczasowy jest szczególnym rodzajem œrodka zapobiegawczego, który w sprawach
o posiadanie stosuje siê relatywnie rzadko. Wed³ug statystyk za 2008 rok,
udostêpnionych przez Komendê G³ówn¹ Policji, do dyspozycji s¹du,
w zwi¹zku z wnioskiem o areszt tymczasowy, przekazano 5% spraw
z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii10. W sprawach o posiadanie narkotyków najczêstsz¹ przes³ank¹ dla zastosowania aresztu tymczasowego mo¿e byæ „uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania siê oskar¿onego,
zw³aszcza wtedy, gdy nie mo¿na ustaliæ jego to¿samoœci albo nie ma on w kraju sta³ego miejsca pobytu” (art. 258 par. 1 ust. 1 KPK) lub „uzasadniona obawa, ¿e oskar¿ony bêdzie nak³ania³ do sk³adania fa³szywych zeznañ lub wyjaœnieñ albo w inny bezprawny sposób utrudnia³ postêpowanie karne” (art. 258
par. 1 ust. 2 KPK)11.
Sêdzia – po otrzymaniu aktu oskar¿enia – bada sprawê pod k¹tem ewentualnych braków formalnych oraz zasadnoœci aktu oskar¿enia (ocena merytoryczna). Dalszy tryb postêpowania s¹du zale¿y od charakteru danej sprawy.
Upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e jeœli sprawa na etapie postêpowania
przygotowawczego mia³a charakter œledztwa, to s¹d bêdzie j¹ rozpatrywa³ w trybie postêpowania zwyczajnego, jeœli zaœ w formie dochodzenia
– w trybie uproszczonym. W obu sytuacjach odbywa siê rozprawa. Trzecia
mo¿liwoœæ, dostêpna w wypadku spraw z wnioskiem prokuratora z art. 335
KPK, to wydanie wyroku skazuj¹cego na posiedzeniu s¹du, bez zwo³ywania
rozprawy.
Rozprawa w postêpowaniu prowadzonym w trybie zwyczajnym rozpoczyna siê od wywo³ania sprawy, nastêpnie przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego
„sprawdza, czy wszyscy wezwani stawili siê oraz czy nie ma przeszkód do
10
Doroœli zatrzymani w 2008 roku na podstawie art. 62 UPN – statystyki udostêpnione Instytutowi Spraw Publicznych przez Komendê G³ówn¹ Policji w 2009 roku.
11
Z danych Komendy G³ównej Policji wynika, ¿e w 2008 roku prokuratorzy zwrócili siê do
s¹dów o zastosowanie aresztu tymczasowego w 658 sprawach z art. 62 UPN – s¹dy nie przychyli³y siê do tego wniosku w 12% spraw. W 30% omawianych spraw zastosowano areszt, ale
uchylono go przed zakoñczeniem postêpowania, w 59% spraw z art. 62 UPN, w których wnioskowano o zastosowanie tego œrodka zapobiegawczego, osoba zatrzymana za posiadanie narkotyków opuœci³a areszt dopiero po zakoñczeniu postêpowania.
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rozpoznania sprawy” (art. 381 KPK). Kolejnym wa¿nym etapem rozprawy
jest odczytanie aktu oskar¿enia, co otwiera przewód s¹dowy.
W trakcie przewodu s¹dowego sêdzia powinien wzi¹æ pod uwagê tzw. zasadê bezpoœrednioœci postêpowania, która – w pewnym uproszczeniu – „oznacza, ¿e s¹d, wydaj¹c wyrok, musi siê zetkn¹æ z ka¿dym dowodem bezpoœrednio” (sêdzia, Warszawa), co ma zapobiec ewentualnym pomy³kom. Choæ od
tej zasady istnieje wiele wyj¹tków, to w praktyce s¹d w trakcie rozprawy powinien nawi¹zaæ do wielu czynnoœci przeprowadzonych na etapie postêpowania przygotowawczego, czasem powtarzaj¹c je w trakcie rozprawy: „[...] prokurator na etapie postêpowania przygotowawczego zbiera dowody,
przes³uchuje œwiadków, zleca ekspertyzy, zleca przeszukania policji i gromadzi materia³ dowodowy, przesy³a go z aktem oskar¿enia ze spraw¹ do s¹du.
I my ten materia³ dowodowy przeprowadzamy od nowa. Przes³uchujemy jeszcze raz œwiadków, których przes³ucha³ prokurator, bo my jako sêdziowie musimy bezpoœrednio to us³yszeæ od œwiadka. Albo je¿eli nam czegoœ brakuje, to
sami dopuszczamy nowe dowody” (sêdzia, Warszawa).
Przejawem zasady bezpoœrednioœci w KPK jest miêdzy innymi art. 395:
„Je¿eli nie stoj¹ temu na przeszkodzie w³aœciwoœci dowodów rzeczowych,
sprowadza siê je na salê rozpraw i udostêpnia stronom, a w razie potrzeby
œwiadkom i bieg³ym”.
Ze wzglêdu na wiele wyj¹tków kodeksowych s¹d nie musi powtarzaæ ka¿dej czynnoœci dowodowej. Na przyk³ad zamiast przes³uchaæ œwiadka lub
oskar¿onego, mo¿e – przy braku ich sprzeciwu – odczytaæ ich wczeœniejsze
zeznania (art. 392 KPK). Podobnie zamiast wzywaæ na rozprawê bieg³ych,
którzy wykonali ekspertyzy na etapie postêpowania przygotowawczego, s¹d
mo¿e odczytaæ ich ekspertyzy. Je¿eli zajdzie taka potrzeba, s¹d ma prawo dopuœciæ do sprawy nowe dowody, a w niektórych sytuacjach ¿¹daæ od prokuratury uzupe³nienia materia³u.
Przewód s¹dowy koñczy pytanie przewodnicz¹cego s¹du, czy strony
wnosz¹ o uzupe³nienie postêpowania dowodowego. Jeœli ¿adna ze stron nie
wniesie takiego wniosku, przychodzi czas na mowy koñcowe, ostatnia nale¿y
do oskar¿onego. Po wys³uchaniu g³osów stron s¹d przystêpuje do narady
(w sprawach wyj¹tkowo zawi³ych istnieje mo¿liwoœæ odroczenia og³oszenia
wyroku o siedem dni) i og³asza wyrok, który w trakcie narady sporz¹dza siê na
piœmie.
Kolejny rodzaj trybu postêpowania – tryb uproszczony – dotyczy, jak ju¿
wspomniano, spraw, w których policja prowadzi³a dochodzenia (art. 469
KPK). W praktyce „wiêkszoœæ spraw dotycz¹cych narkotyków, posiadania
narkotyków, [jest przeprowadzana] i koñczona w formie dochodzenia, to oznacza, ¿e robimy to w formie postêpowania uproszczonego” (sêdzia,
Warszawa).
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Postêpowanie uproszczone jest szczególnym wypadkiem trybu zwyczajnego, obowi¹zuj¹ tutaj bowiem opisane wczeœniej przepisy, jeœli przepisy dotycz¹ce postêpowania uproszczonego nie stanowi¹ inaczej. Tryb uproszczony
ma umo¿liwiaæ szybsze i sprawniejsze dzia³anie wymiaru sprawiedliwoœci.
Dlatego w takich sprawach s¹d orzeka jednoosobowo, nie musi te¿ w nich
uczestniczyæ prokurator (wystarczy, ¿e akt oskar¿enia przeczyta protokolant),
a w pewnych sytuacjach s¹d mo¿e wydaæ wyrok nawet wtedy, gdy na rozprawê nie stawi siê sam oskar¿ony (wówczas odczytuje siê jego wyjaœnienia).
Trzecia ze wspomnianych mo¿liwoœci rozpatrzenia sprawy z art. 62 UPN
to wydanie wyroku skazuj¹cego poza rozpraw¹, na posiedzeniu s¹du. Posiedzenie stanowi zinstytucjonalizowan¹ formê pracy sêdziego, która pozwala na
podejmowanie pewnych decyzji procesowych poza rygorami rozprawy. Na
przyk³ad na posiedzeniu s¹d rozpatruje wniosek o zastosowanie aresztu, „rozwa¿a kwestie umorzenia postêpowania (oraz umorzenia warunkowego), zawieszenia postêpowania oraz zwrócenia akt prokuraturze celem usuniêcia ich
istotnych braków” (art. 339 KPK). W okreœlonych sytuacjach na posiedzeniu
mo¿e zapaœæ wyrok skazuj¹cy, równie¿ w sprawie o posiadanie narkotyków,
jeœli wczeœniej, na etapie postêpowania przygotowawczego, prokurator skorzysta³ z mo¿liwoœci art. 335 KPK i skierowa³ do s¹du wniosek o dobrowolnym poddaniu siê karze przez oskar¿onego. Tryb art. 335 KPK pozwala na
ekspresowe zamkniêcie sprawy: „[...] dla sêdziów wnioski w trybie [art.] 335
[KPK] s¹ bardzo u¿ytecznym narzêdziem, dlatego ¿e ja nie muszê wyznaczaæ
sprawy g³ównej, wystarczy mi posiedzenie. Na tym posiedzeniu nie musi mi
siê stawiæ nawet oskar¿ony, w zwi¹zku z tym to bardzo przyspiesza postêpowanie. Szybko wydajê wyrok, sprawa nawet nie trafia na rozprawê, tylko na
posiedzenie. Najczêœciej bez obecnoœci oskar¿onego” (sêdzia, Warszawa).
Rozstrzyganie spraw o posiadanie œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych na posiedzeniu wydaje siê wygodniejsze i szybsze ni¿
orzekanie na rozprawach w trybie uproszczonym – przynajmniej z perspektywy instytucji. Jeœli jednak spojrzeæ na to rozwi¹zanie z nieco innej
strony, nietrudno dostrzec oczywiste zagro¿enie dla interesu oskar¿onego.
Tryb art. 335 KPK nie pozwala dokonywaæ zmian w „uzgodnionej” miêdzy
prokuratorem a oskar¿onym wysokoœci wyroku, bez skierowania sprawy na
rozprawê (art. 343 par. 7 KPK): „Sprawy z wnioskiem o dobrowolne poddanie
siê karze [s¹] przysy³ane przez prokuratora, taka procedura jest uproszczona.
My wtedy tak¹ sprawê kierujemy na posiedzenie i wydajemy wyrok. Je¿eli nic
w niej nie zmieniamy. Ka¿da modyfikacja spowoduje skierowanie sprawy na
rozprawê” (sêdzia, Inowroc³aw).
Jedna z hipotez, jak¹ postawiliœmy przed przyst¹pieniem do badañ, mówi³a
o tym, ¿e ze wzglêdu na wygodê i szybkoœæ sêdziowie mog¹ nadu¿ywaæ formy
rozstrzygania spraw z art. 62 UPN na posiedzeniach. Wyniki badañ pokazuj¹
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jednak, ¿e hipoteza ta znajduje tylko czêœciowe potwierdzenie w rzeczywistoœci. Jak wynika z analizy repertoriów s¹dowych, 43% spraw o posiadanie
œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej s¹d rozpatrywa³ w trybie dobrowolnego poddania siê karze (art. 335 KPK), w pozosta³ych (57%)
odby³y siê rozprawy. Wynik ten potwierdzaj¹ badania sonda¿owe, w których
zapytaliœmy sêdziów, jaki procent spraw z art. 62 UPN stanowi³y (w przybli¿eniu) sprawy rozpatrzone w trybie art. 335 KPK oraz w trybie zwyczajnym
lub uproszczonym. Uœrednione odpowiedzi prezentuj¹ siê nastêpuj¹co: 45% –
tryb art. 335 KPK, 15% – tryb uproszczony, 40% – tryb zwyczajny. Oznacza
to, ¿e wyroki skazuj¹ce z art. 62 UPN zapadaj¹ na rozprawie w nieco ponad
po³owie wypadków, wydaje siê wiêc, ¿e chocia¿ forma posiedzenia jest stosowana powszechnie, to nie jest nadu¿ywana.

3.3.2. Kwestia kary
Wymiar kary z art. 62 UPN zale¿y, w pierwszej kolejnoœci, od przyjêtej
kwalifikacji prawnej. Analiza repertoriów s¹dowych pokaza³a, ¿e w 60%
przebadanych spraw w wyroku skazuj¹cym przyjêto kwalifikacjê typu
podstawowego, zagro¿onego kar¹ do trzech lata wiêzienia (art. 62 ust. 1
UPN). Typ uprzywilejowany, zagro¿ony kar¹ do roku pozbawienia wolnoœci (art. 62 ust. 3 UPN), zastosowano w 25% spraw, a 15% spraw s¹d
uzna³ za dotycz¹ce znacznej iloœci narkotyku, a wiêc zagro¿one kar¹ do
oœmiu lat wiêzienia (art. 62 ust. 2 UPN).
Przyjmuj¹c okreœlon¹ kwalifikacjê w wyroku skazuj¹cym, s¹d mo¿e przychyliæ siê do kwalifikacji prawnej z aktu oskar¿enia, co nie oznacza, ¿e zawsze
tak postêpuje. Ka¿da sprawa o posiadanie narkotyków podlega kwalifikacji
prawnej na dwóch etapach: prokuratorskiego aktu oskar¿enia oraz wyroku
s¹dowego. Warto zadaæ sobie doœæ intuicyjne pytanie o to, czy sêdziowie zazwyczaj przychylaj¹ siê do kwalifikacji prawnej przyjêtej przez prokuratora,
czy te¿ j¹ zmieniaj¹.
Badanie repertoriów pozwoli³o przyjrzeæ siê strukturze prokuratorskich
kwalifikacji prawnych w poszczególnych kategoriach kwalifikacji prawnej
przyjêtej w wyroku.
W sytuacji idealnej zgody miêdzy prokuratur¹ a s¹dem kwalifikacja prawna w akcie oskar¿enia by³aby taka sama, jak kwalifikacja prawna w wyroku.
Innymi s³owy, wœród spraw z wyrokiem skazuj¹cym z kwalifikacj¹ typu podstawowego nie znalaz³aby siê ¿adna, w której prokurator na etapie postêpowania przygotowawczego uzna³by j¹ za sprawê typu kwalifikowanego lub uprzywilejowanego. Wówczas sprawy z aktem oskar¿enia o danej kwalifikacji
stanowi³yby 100% spraw z wyrokiem o tej samej kwalifikacji prawnej, co znaczy³oby, ¿e s¹d zawsze przychyla siê do kwalifikacji prawnej prokuratury.
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Jak siê okazuje, prokuratorzy i sêdziowie najmniej ró¿nili siê w pogl¹dach
w wypadku spraw o kwalifikacji prawnej typu podstawowego – wœród wyroków z art. 62 ust. 1 UPN odsetek aktów oskar¿enia o tej samej kwalifikacji wyniós³ a¿ 96%. Podobnie by³o w wypadku spraw o posiadanie znacznej iloœci
narkotyków – tutaj zgodnoœæ równie¿ siêga³a niemal 90%. Najwiêcej rozbie¿noœci miêdzy opini¹ prokuratora a sêdziego zdaje siê pojawiaæ w wypadku kwalifikacji tzw. przypadku mniejszej wagi – w 26% spraw zakoñczonych wyrokiem skazuj¹cym z art. 62 ust. 3 UPN prokurator domaga³
siê wczeœniej surowszej kwalifikacji z art. 62 ust. 1 UPN (typu podstawowego).
Tabela 1. Kwalifikacja prawna w wyroku a akt oskar¿enia
Wyrok skazuj¹cy (s¹d)
Kwalifikacja prawna

Akt oskar¿enia
(prokuratura)

art. 62 ust. 1
UPN

art. 62 ust. 2
UPN

art. 62 ust. 3
UPN

art. 62 ust. 1 UPN

96%

11%

26%

art. 62 ust. 2 UPN

3%

89%

2%

art. 62 ust. 3 UPN

1%

Suma

100%
N = 114

72%
100%
N = 27

100%
N = 43

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania (badanie repertoriów s¹dowych).

Tendencjê prokuratury do wnioskowania o surowszy wyrok zauwa¿y³
równie¿ jeden z naszych rozmówców: „Ustêp trzeci [art. 62 UPN] jest rzadki
z innego powodu – z powodu niechêci prokuratury do kwalifikowania tego
przypadku. To znaczy, bardzo rzadko siê zdarza, ¿eby prokurator kwalifikowa³ posiadanie narkotyków z ustêpu trzeciego, mimo ¿e s¹ do tego jak najbardziej uzasadnione okolicznoœci. Nie lubi¹ tej instytucji i po prostu rzadko stosuj¹ – taka jest trochê praktyka prokuratury. Najczêœciej do ustêpu trzeciego
– zmiany kwalifikacji – dochodzi poprzez wyrok s¹du, czyli my dostajemy
sprawê [...]. Mam sprawê, w której narkoman posiada³ na przyk³ad pó³ grama
marihuany, i dla mnie to jest przypadek mniejszej wagi. Wówczas zmieniam
kwalifikacjê prawn¹, przyjmujê ³agodniejszy wypadek i wymierzam
³agodniejsz¹ karê” (sêdzia, Warszawa).
Dane zebrane przez nas w trakcie badañ wskazuj¹, ¿e s¹dy zdaj¹ siê ³agodziæ tendencjê prokuratorów do wnioskowania o surowsze kary dla posiadaczy narkotyków. Nie dotyczy to jednak spraw, w których wyrok zapada w trybie art. 335 KPK, gdzie, jak wspomniano, ka¿da zmiana kwalifikacji prawnej
lub wysokoœci wyroku oznacza³aby skierowanie sprawy na rozprawê.
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Na wymiar i wysokoœæ kary orzekanej wobec osób skazanych za posiadanie mo¿e mieæ wp³yw wiele czynników, kluczowe s¹ tutaj jednak dwie
kategorie przes³anek – okolicznoœci ³agodz¹ce oraz okolicznoœci
obci¹¿aj¹ce. „Ogólnie mamy dwa rodzaje przes³anek. Musimy braæ pod uwagê okolicznoœci ³agodz¹ce przy wymiarze kary i okolicznoœci obci¹¿aj¹ce.
Niew¹tpliwie tymi ³agodz¹cymi bêdzie przyznanie siê do winy, ¿al.
Obci¹¿aj¹cymi bêdzie dotychczasowa karalnoœæ, udzielanie œrodków osobom
ma³oletnim, wspó³dzia³anie z osobami ma³oletnimi, inne formy, które s³u¿¹ na
przyk³ad do przymuszania do zakupu. [...] Ogólnie jest to typ, zachowanie
penalizowane, i to, czy ktoœ jest uzale¿niony, czy te¿ nie, a¿ takiego wielkiego
znaczenia nie ma” (sêdzia, Inowroc³aw).
Kwestia oceny tych przes³anek ma w du¿ej mierze charakter indywidualny. Nie chodzi tutaj nawet o to, ¿e ka¿da sprawa jest inna. Wa¿niejsze
mo¿e okazaæ siê to, ¿e ka¿dy sêdzia bêdzie nieco inaczej wa¿y³ nawet bardzo podobne sprawy: „Rzecz jest w tym, ¿e jeden sêdzia na przyk³ad bêdzie
uwa¿a³ przestêpstwo posiadania narkotyków za przestêpstwo bardziej szkodliwe ni¿ inny. Ró¿ni¹ siê ocenami tego zachowania. I gdyby pani przeœledzi³a
wyroki na przyk³ad jednego sêdziego i drugiego sêdziego, to oka¿e siê, ¿e za
takie same przypadki jeden by wymierzy³ takiemu narkomanowi karê trzech
miesiêcy pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
a drugi za¿¹da roku, dlatego ¿e inaczej podchodz¹ do tego przestêpstwa i po
prostu maj¹ inne filozofie karania i inne spojrzenie na to przestêpstwo” (sêdzia, Warszawa).
W badaniu ankietowym zapytaliœmy sêdziów o to, jak¹ iloœæ narkotyku
uznaj¹ za znaczn¹ a jak¹ za nieznaczn¹. Za maksymaln¹ liczbê porcji œrodka odurzaj¹cego, przy której mo¿na by zastosowaæ typ uprzywilejowany (to¿samy ³agodniejszej karze), uznawano œrednio szeœæ porcji narkotyku, po³owa badanych wskaza³a jednak, ¿e mog¹ to byæ najwy¿ej dwie
porcje.
W wypadku znacznej iloœci narkotyku za doln¹ granicê uznawano œrednio
oko³o 50 porcji handlowych narkotyku, ale 50% badanych uzna³o, ¿e typ
kwalifikowany powinno stosowaæ siê ju¿ od 30 porcji narkotyku. Podobnie jak w wypadku prokuratorów, odpowiedzi sêdziów by³y doœæ zró¿nicowane – 14% sêdziów uzna³o, ¿e typ kwalifikowany nale¿a³oby stosowaæ ju¿ powy¿ej piêciu porcji substancji odurzaj¹cej. Takie ró¿nice najlepiej skomentowaæ,
cytuj¹c jedn¹ z wypowiedzi z badañ terenowych: „Tak, tutaj jest wiele ró¿nych ocen na temat tego, czy to jest znaczna iloœæ, czy nie. Rozpiêtoœæ orzecznictwa jest tak szeroka, ¿e tak na dobr¹ sprawê ka¿da strona, gdyby chcia³a
podeprzeæ swoje stanowisko odpowiedni¹ argumentacj¹ popart¹ orzecznictwem, coœ znajdzie na poparcie swojego stanowiska” (sêdzia, Inowroc³aw).
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do 5 porcji

14%

6–10 porcji
10–50 porcji

9%

powy¿ej 50 porcji
45%

32%
N = 102

Rysunek 13. Odpowiedzi sêdziów na pytanie: „Jaka jest, wed³ug Pana (Pani),
minimalna liczba porcji substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego, któr¹
uznaje Pan (Pani) za znaczn¹?”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania (badanie repertoriów s¹dowych).

PrzejdŸmy do kwestii rodzaju i struktury orzekanych kar. Analiza repertoriów s¹dowych pokaza³a, ¿e w 88% spraw s¹d wymierzy³ karê pozbawienia
wolnoœci, w pozosta³ych 12% – kary ograniczenia wolnoœci. Œrednia wysokoœæ kary pozbawienia wolnoœci wynios³a oko³o dziesiêciu miesiêcy, najczêœciej jednak skazywano na karê pozbawienia wolnoœci na szeœæ miesiêcy (25%
wyroków), jednego roku (18%) i trzech miesiêcy (14%).
Jednoczeœnie s¹d zastosowa³ warunkowe zawieszenie wykonania kary
w wypadku 77% spraw z kar¹ pozbawienia wolnoœci, najczêœciej (37% zawieszonych kar) na trzy lata. Warto wspomnieæ o tym, ¿e wymierzenie kary pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu umo¿liwia na³o¿enie na skazanego obowi¹zku
poddania siê leczeniu. Wynika to z art. 72 Kodeksu karnego (dalej: KK) – s¹d warunkowo zawieszaj¹c karê pozbawienia wolnoœci, ma mo¿liwoœæ na³o¿enia na
osobê skazan¹ jednego z wymienionych w nim obowi¹zków, na przyk³ad „poddania siê leczeniu, w szczególnoœci odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddzia³ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych (art. 72 par. 1 pkt 6 KK). Rozwi¹zanie to nie jest mo¿liwe przy
warunkowym umorzeniu postêpowania. Warto zaznaczyæ, ¿e na³o¿enie obowi¹zku leczenia z art. 72 KK wymaga zgody skazanego (art. 74 par. 1 KK).
Czy nak³adanie obowi¹zku leczenia jest stosowane, a jeœli tak, to na jak¹
skalê? Analiza danych z repertoriów s¹dowych pokaza³a, ¿e obowi¹zek poddania siê leczeniu na³o¿ono zaledwie w wypadku 3,5% analizowanych
spraw12. Jednoczeœnie obowi¹zek powstrzymywania siê od u¿ywania nar12

Patrz przypis 11.
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kotyków (art. 72 ust. 1 pkt 5 KK) na³o¿ono w 11% przebadanych spraw
z art. 62 UPN, w których s¹d wymierzy³ karê pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu13. Odsetki te wydaj¹ siê tak niskie, ¿e wymagaj¹ komentarza. Byæ
mo¿e w czêœci sekretariatów s¹dów objêtych badaniem w repertoriach nie
umieszcza siê informacji o obowi¹zkach na³o¿onych na skazanego w zwi¹zku
z warunkowym zawieszeniem kary – mog³oby to t³umaczyæ przedstawione
wyniki, by³oby jednak sprzeczne z ustaleniami poczynionymi na etapie eksploracji jakoœciowej14. Gdyby przyj¹æ powy¿sze wyniki za rzetelne, nale¿a³oby siêgn¹æ po alternatywne wyjaœnienie: z praktyki s¹dów w zakresie
spraw z art. 62 UPN wynika, ¿e osoby skazane za posiadanie narkotyków
w zdecydowanej wiêkszoœci wypadków nie s¹ od nich uzale¿nione. Osobn¹
kwesti¹ pozostaje jednak to, ¿e proces karny nie jest zorientowany na diagnozowanie uzale¿nienia, a tym bardziej na podejmowanie zwi¹zanych z tym
dzia³añ.
W sprawach o posiadanie istnieje równie¿ mo¿liwoœæ obligatoryjnego
na³o¿enia obowi¹zku leczenia. Tak¹ mo¿liwoœæ zapewnia UPN, w której
szczególnie potraktowano osoby uzale¿nione skazane za przestêpstwo pozostaj¹ce w zwi¹zku z u¿ywaniem œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej – w wypadku takich osób s¹d, zawieszaj¹c karê, musi „zobowi¹zaæ
skazanego do poddania siê leczeniu lub rehabilitacji w zak³adzie opieki zdrowotnej i oddaæ go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia” (art. 71 ust. 1 UPN). W tej sytuacji od osoby uzale¿nionej nie wymaga siê
ju¿ zgody na objêcie leczeniem. Problem w tym, ¿e aby skorzystaæ z tego rozwi¹zania, s¹d musi mieæ pewnoœæ, ¿e dana osoba jest uzale¿niona (do tego problemu powrócimy, omawiaj¹c w¹tek ekspertyz).
Aby stosowaæ rozwi¹zanie z art. 71 UPN, trzeba sobie zdawaæ sprawê z istnienia takiej mo¿liwoœci. W badaniu sonda¿owym przedstawiliœmy respondentom krótk¹ historiê: „Podczas rutynowej kontroli patrolu prewencji w parku zatrzymano osobê nigdy dot¹d niekaran¹, która posiada³a strzykawkê
z porcj¹ heroiny (analiza fizykochemiczna potwierdzi³a sk³ad substancji odurzaj¹cej). Ekspertyza bieg³ych wykaza³a, ¿e osoba jest uzale¿niona od narkotyków i jest poczytalna. Zatrzymany przyzna³ siê do winy”.
Odnosz¹c siê do tej historii, pytaliœmy sêdziów, jak¹ karê orzekliby w tym
wypadku wobec osoby oskar¿onej na podstawie art. 62 ustawy o przeciw13
N = 144 sprawy o posiadanie narkotyków (w badaniu repertoriów w ka¿dym s¹dzie objêtym badaniem sonda¿owym spisano dwie ostatnie zamkniête sprawy z art. 62 UPN).
14
Z rozmów z sêdziami i wizyt w sekretariatach wydzia³ów karnych wynika³o, ¿e taka informacja powinna byæ odnotowywana. Alternatywnym wyjaœnieniem móg³by byæ fakt, ¿e dobieraj¹c dwie ostatnie zakoñczone sprawy z art. 62 UPN, w ka¿dym z wylosowanych s¹dów trafiliœmy w okresie badania na bardzo szczególn¹ kategoriê spraw narkotykowych z warunkowym
zawieszeniem kary, w których nie orzeka siê obowi¹zków wobec skazanego – takie uzasadnienie wydaje siê jednak ma³o prawdopodobne.
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dzia³aniu narkomanii15. Przytoczona historia ma charakter hipotetycznej
i doœæ uproszczonej sytuacji, która, jak s³usznie wskaza³ jeden z ankietowanych sêdziów, mog³aby byæ uznana za niewystarczaj¹co dok³adny kazus (brak
dok³adnej informacji na temat iloœci heroiny oraz celu, w jakim posiadacz ni¹
dysponowa³). Mimo to wyraŸnie zaznaczyliœmy fakt uzale¿nienia od narkotyków osoby oskar¿onej, który potwierdzi³a ekspertyza bieg³ych. Spodziewaliœmy siê bowiem, ¿e ze wzglêdu na wspomniane w historii uzale¿nienie oskar¿onego wszyscy sêdziowie wskazuj¹cy na karê pozbawienia wolnoœci
w zawieszeniu wspomn¹ równie¿ o obowi¹zku leczenia.
Spoœród wszystkich sêdziów, którzy odpowiedzieli na pytanie, 58 wskaza³o na karê pobawienia wolnoœci w zawieszeniu, ale jedynie 20 wspomnia³o
przy tym o obowi¹zku leczenia. To, ¿e dwie trzecie ankietowanych sêdziów,
warunkowo zawieszaj¹c wykonanie kary pozbawienia wolnoœci wobec
osoby uzale¿nionej od œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej, spontanicznie nie wskaza³o koniecznoœci na³o¿enia na ni¹ obowi¹zku
leczenia, mo¿na uznaæ za niepokoj¹cy sygna³. W tym wypadku sprawa wydaje siê przecie¿ jasna: „[...] wed³ug ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii,
zobowi¹zaæ do leczenia czy na³o¿yæ obowi¹zek podjêcia leczenia mogê tylko
wtedy, kiedy wydajê wyrok skazuj¹cy na karê pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i jest zwi¹zek miêdzy uzale¿nieniem
a tym posiadanym [narkotykiem] – czyli osoba jest uzale¿niona. Wtedy nawet
nie mogê – wtedy muszê, bo, wed³ug ustawy, mam obowi¹zek na³o¿yæ i wydaæ taki wyrok, w którym zobowi¹zujê. Ustawa wskazuje, ¿e w tym wypadku
nak³ada siê obowi¹zek, czyli sêdzia co do zasady nie ma mo¿liwoœci wydania
innego wyroku” (sêdzia, Warszawa).
Warunkowe zawieszenie wykonania kary, poza mo¿liwoœci¹ na³o¿enia na
skazanego obowi¹zku leczenia, wi¹¿e siê równie¿ z mo¿liwoœci¹ zastosowania dozoru kuratorskiego (art. 73 KK). Jak wynika z analizy repertoriów,
dozór kuratorski jest orzekany w niemal co drugiej sprawie z art. 62 UPN
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Taka skala orzekania dozorów kuratorskich w sprawach narkotykowych zaskakuje w obliczu komentowanych wczeœniej wyników dotycz¹cych orzekania przez s¹d obowi¹zków
z art. 72 Kodeksu karnego. Skala zastosowania obowi¹zku leczenia by³a marginalna. Obowi¹zek powstrzymywania siê od u¿ywania œrodków odurzaj¹cych zastosowano w 20% analizowanych spraw dozorowych. Mog³oby
siê przecie¿ wydawaæ, ¿e dozór kuratorski w wypadku spraw o posiadanie bêdzie stosowany wraz z obowi¹zkiem z art. 72 Kodeksu karnego. Na³o¿enie
obowi¹zku leczenia lub powstrzymywania siê od u¿ywania œrodków odurzaj¹cych oraz dozoru kuratorskiego teoretycznie daje kuratorowi mo¿liwoœæ
nacisku na osobê uzale¿nion¹, aby ta podjê³a leczenie: „Kurator jest po to,
15

Ankieterzy nie odczytywali w tym pytaniu kafeterii odpowiedzi.
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¿eby – jak siê spotyka z t¹ osob¹ – groŸb¹, proœb¹, przekonywaniem mobilizowa³ j¹ do podjêcia leczenia. GroŸb¹, mówi¹c: «Je¿eli nie podejmiesz leczenia,
je¿eli nie dasz sobie rady z narkotykiem, to pójdziesz do wiêzienia»” (sêdzia,
Warszawa).
PrzejdŸmy do kwestii kary grzywny. Zawieszaj¹c wykonanie kary pozbawienia wolnoœci, s¹d mo¿e na³o¿yæ na skazanego grzywnê w wysokoœci do
180 stawek dziennych16 (art. 71 KK). Karê grzywny dopuszcza siê równie¿
w sprawach o posiadanie, zakwalifikowanych jako tzw. przypadki mniejszej
wagi (art. 62 ust. 3 UPN). Jak wynika z badania repertoriów, karê grzywny
w zwi¹zku z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolnoœci zastosowano a¿ w 63% spraw o posiadanie. Tak powszechne orzekanie kary grzywny wydaje siê zaskakuj¹ce na tle du¿ych problemów ze œci¹galnoœci¹ orzekanych grzywien: „Ze œci¹galnoœci¹ jest tak, ¿e one s¹ nieœci¹galne. Ogólnie
egzekucje s¹ bezskuteczne. S¹ to wypadki osób, które nie maj¹ œrodków finansowych, s¹ bezrobotne, nie posiadaj¹ przedmiotów nadaj¹cych siê do tego,
¿eby prowadziæ postêpowanie egzekucyjne. Nie jest to kwestia przypadkowa.
W wiêkszoœci s¹ to egzekucje bez skutecznoœci” (sêdzia, Inowroc³aw).
Na koniec warto nawi¹zaæ do problemu karania za posiadanie narkotyków
osób, przy których policja nie zabezpieczy³a œrodków odurzaj¹cych (w¹tpliwoœci zwi¹zane z t¹ kwesti¹ omówiono w poprzednim podrozdziale). W¹tek
ten pojawi³ siê w trakcie badañ terenowych. Z relacji jednego z sêdziów wynika³o, ¿e zdarza siê, i¿ osoba jest skazywana z art. 62 UPN bez zabezpieczenia
œrodków odurzaj¹cych, jedynie na podstawie wyjaœnieñ oskar¿onego lub zeznañ innego œwiadka.
Sêdziów, podobnie jak prokuratorów, zapytaliœmy wiêc: „Czy zdarzy³o siê
Panu (Pani) skazaæ osobê oskar¿on¹ z art. 62 UPN w sytuacji, kiedy policja nie
znalaz³a i nie zabezpieczy³a przy osobie zatrzymanej œrodków odurzaj¹cych,
na przyk³ad zatrzyma³a tê osobê na podstawie wyjaœnieñ oskar¿onego w innej
sprawie?”. Niemal 40% ankietowanych sêdziów odpowiedzia³o twierdz¹co na
to pytanie17. Tak jak w wypadku badania zrealizowanego wœród prokuratorów, mo¿na tutaj uznaæ, ¿e wysoki odsetek odpowiedzi twierdz¹cych móg³
byæ skutkiem opacznej interpretacji pytania18. Gdyby jednak nawet przyj¹æ, ¿e
16
Grzywnê wymierza siê za pomoc¹ stawek dziennych. S¹d w zale¿noœci od charakteru
przestêpstwa wskazuje na liczbê stawek dziennych, które zas¹dzi w danym wypadku. Nastêpnie, uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi sytuacjê materialn¹ oskar¿onego, ustala wysokoœæ jednej
stawki dziennej (wed³ug KK, mo¿e to byæ minimalnie 10 z³, maksymalnie 2 tysi¹ce z³). Iloczyn
liczby stawek oraz przyjêtej wartoœci dla jednej stawki dziennej stanowi o wysokoœci grzywny
(art. 33 KK).
17
N = 108.
18
Warto zauwa¿yæ, ¿e w pytaniu u¿yto zwrotu: „czy zdarzy³o siê Panu (Pani)” – respondenci, odpowiadaj¹c na to pytanie, mieli siê odnieœæ do ca³ej dotychczasowej praktyki sêdziowskiej w zakresie spraw o posiadanie, mogli wiêc uwzglêdniæ stosunkowo rzadkie wypadki
spraw. Na przyk³ad takie, w których w danej sprawie akt oskar¿enia oparto na kilku artyku³ach,
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praktyka skazywania z art. 62 UPN osób, w wypadku których brak dowodu
w formie zabezpieczonego œrodka odurzaj¹cego, funkcjonuje w rzeczywistoœci, to z pewnoœci¹ skala tego zjawiska jest niewielka – 60% ankietowanych,
którzy odpowiedzieli twierdz¹co na omawiane pytanie, uzna³o, ¿e wyst¹pi³o
to w najwy¿ej 10% rozpatrywanych przez nich spraw z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Aby dok³adnie wyjaœniæ, czy s¹dy skazuj¹ za posiadanie œrodków odurzaj¹cych i substancji psychotropowych bez zabezpieczenia, a zatem dowodu
w formie tych œrodków, zadaliœmy sêdziom jeszcze dwa pytania dotycz¹ce
tego problemu. Tym razem pytaliœmy o ostatni¹ sprawê rozpatrywan¹ przez
sêdziego w trybie art. 335 KPK oraz w zwyk³ej i uproszczonej procedurze
s¹dowej. Niemal wszyscy ankietowani sêdziowie stwierdzili, ¿e w ostatniej
prowadzonej przez nich sprawie z art. 62 UPN policja zabezpieczy³a œrodki
odurzaj¹ce znalezione przy osobie zatrzymanej. Dotyczy³o to 97% respondentów odnosz¹cych siê do ostatniej sprawy rozpatrywanej w trybie art. 335 KPK,
97% respondentów odnosz¹cych siê do ostatniej sprawy prowadzonej w trybie
uproszczonym i 93% respondentów odnosz¹cych siê do ostatniej sprawy prowadzonej w trybie zwyczajnym19.

3.3.3. Koszty i czas
Czasoch³onnoœæ spraw z art. 62 UPN na poziomie postêpowania s¹dowego
zale¿y przede wszystkim od trybu postêpowania.
Najmniej pracoch³onn¹ kategori¹ s¹ sprawy rozpatrywane w trybie uproszczonym oraz w trybie art. 335 KPK w trakcie posiedzeñ s¹du. W wypadku
tych ostatnich a¿ 43% badanych poœwiêci³o na ostatni¹ tak¹ sprawê mniej ni¿
godzinê, a kolejnym 53% respondentom zajê³o to od godziny do trzech godzin20. Wiêcej czasu zajmuj¹ sprawy z art. 62 UPN prowadzone w trybie postêpowania zwyk³ego – ostatnia taka sprawa zajê³a niemal co drugiemu ankietowanemu sêdziemu ponad szeœæ godzin.
Analiza repertoriów wskazuje, ¿e w co najmniej po³owie badanych spraw
z art. 62 UPN odby³a siê tylko jedna rozprawa21, sprawy o kwalifikacji typu
podstawowego pojawia³y siê na wokandzie najwy¿ej szeœæ razy, a sprawy dow tym miêdzy innymi na art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Ostatecznie, mimo ¿e
akt oskar¿enia zawiera³ podstawê prawn¹ z art. 62 UPN, skazanie mog³o nast¹piæ w zwi¹zku
z innym przestêpstwem, co mog³o byæ ju¿ niezale¿ne od tego, czy przy skazanym zatrzymano
œrodki odurzaj¹ce.
19
Podstawy procentowania wynosz¹ tu odpowiednio: 102, 70 i 98 respondentów udzielaj¹cych odpowiedzi na temat ostatniej sprawy z art. 62 UPN prowadzonej w danym trybie.
20
Podstawa procentowania: N = 103.
21
Wartoœæ mediany liczby rozpraw dla 110 spraw z art. 62 UPN, w których nie zastosowano trybu art. 33 KPK.
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tycz¹ce znacznej iloœci narkotyków – siedem razy, w tzw. przypadkach mniejszej wagi w repertoriach zanotowano maksymalnie dwie daty rozpraw.

mniej ni¿ 2 godziny
32%

2 do 5 godzin

35%

6 do 10 godzin
powy¿ej 10 godzin

19%

14%

N = 94

Rysunek 14. Odpowiedzi sêdziów na pytanie: „Proszê pomyœleæ o ostatniej
sprawie, któr¹ prowadzi³ Pan (prowadzi³a Pani) z art. 62 UPN w trybie
postêpowania zwyk³ego. Proszê oszacowaæ, ile ³¹cznie czasu poœwiêci³ Pan
(poœwiêci³a Pani) na prowadzenie tej sprawy?”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

W obliczu tych wyników nie zaskakuje fakt, ¿e sêdziowie poœwiêcaj¹ relatywnie niewielki procent swojego czasu na sprawy z art. 62 UPN – niemal
70% badanych sêdziów uzna³o, ¿e sprawy te nie zajmuj¹ im wiêcej ni¿ 10%
ogólnego czasu pracy.
3%

do 10%

27%

11 do 30%
powy¿ej 30%
70%

N = 103

Rysunek 15. Proszê pomyœleæ o wszystkich sprawach prowadzonych przez Pana
(Pani¹) w zwi¹zku z art. 62 UPN w 2009 roku. Proszê oszacowaæ, jaki – wed³ug
Pana (Pani) oceny – procent czasu pracy przeznaczy³ Pan (przeznaczy³a Pani) na
realizacjê tych spraw od pocz¹tku 2009 roku?
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.
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PrzejdŸmy do kwestii ekspertyz. S¹d ma mo¿liwoœæ zlecenia dodatkowych
ekspertyz na etapie postêpowania s¹dowego, które mog¹ byæ w³¹czone do materia³u dowodowego w sprawie. Ankietowanych sêdziów zapytaliœmy, jakie
ekspertyzy zlecali od pocz¹tku 2009 roku w sprawach z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Niemal 34% badanych zleci³o ekspertyzy psychiatryczne, a 21% sêdziów –
ekspertyzê psychologiczn¹ w przynajmniej jednej sprawie z art. 62 UPN rozpatrywanej w 2009 roku. Ekspertyzy dotycz¹ce po³¹czeñ telefonicznych oraz
ekspertyzy fizykochemiczne zleca³o od pocz¹tku 2009 roku odpowiednio
15% i 18% badanych22, co nie dziwi, gdy¿ w wiêkszoœci spraw ekspertyzy te
powinny byæ zrealizowane przez prokuraturê na etapie postêpowania przygotowawczego. Fakt, ¿e relatywnie najwiêcej respondentów wskaza³o na ekspertyzy psychiatryczne, móg³by dowodziæ, ¿e to w³aœnie w tym zakresie najczêœciej pojawia siê potrzeba uzupe³nienia lub weryfikacji materia³u
zbieranego na etapie postêpowania przygotowawczego. Badanych sêdziów
poprosiliœmy wiêc o to, aby powiedzieli, w jakim celu zlecali ekspertyzê
psychiatryczn¹. Najczêœciej wskazywan¹ odpowiedzi¹ by³a chêæ ustalenia
poczytalnoœci oskar¿onego (wskaza³o na ni¹ 88% respondentów), na drugim miejscu znalaz³a siê kwestia uzale¿nienia oskar¿onego (35%)23. Zlecanie
ekspertyz psychiatrycznych przede wszystkim w zakresie poczytalnoœci,
a nie uzale¿nienia, jest kolejnym argumentem œwiadcz¹cym o tym, ¿e
proces karny nie jest zorientowany na diagnozowanie uzale¿nienia.
Dodatkowym kosztem, który pojawia siê w sprawach z art. 62 UPN na etapie postêpowania s¹dowego, jest obecnoœæ obroñcy z urzêdu. W sprawach karnych ka¿dy oskar¿ony ma prawo do obroñcy, w szczególnych wypadkach
mo¿e to byæ tzw. obroñca z urzêdu, za którego us³ugi oskar¿ony nie p³aci. Prawo do obroñcy z urzêdu przys³uguje osobie, która wyka¿e przed s¹dem, ¿e nie
jest w stanie ponieœæ kosztów obrony lub jest nieletnia, g³ucha, niema, niewidoma lub zachodz¹ w¹tpliwoœci co do jej poczytalnoœci (art. 79 KPK). Respondentów poprosiliœmy, aby odnieœli siê do ostatniej sprawy z art. 62 UPN
prowadzonej w trybie postêpowania zwyczajnego, i zapytaliœmy o udzia³ obroñcy z urzêdu. Jak siê okazuje, obroñca z urzêdu pojawi³ siê w 54% takich
spraw.
Szczegó³owe omówienie kosztów ponoszonych przez wymiar sprawiedliwoœci na poziomie s¹dów w zwi¹zku z prowadzeniem spraw o posiadanie narkotyków znajduje siê w rozdziale czwartym niniejszego raportu.

22
23

Podstawa procentowania: N = 107.
Podstawa procentowania: N = 58.
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3.3.4. Do czego najlepiej s³u¿y art. 62 UPN – opinie sêdziów
Myœl¹c o funkcjach art. 62 UPN, warto postawiæ pytanie o g³ówny cel, jaki
ma byæ osi¹gniêty za poœrednictwem wymierzenia kary w wypadku spraw
o posiadanie narkotyków. Jak zauwa¿y³ jeden z naszych rozmówców: „[...] to
jest chyba jedyna lub prawie jedyna sytuacja w prawie karnym, kiedy skazujemy osobê, i karzemy osobê, nie za to, ¿e wyrz¹dzi³a krzywdê drugiej osobie,
lecz ¿e naprawdê krzywdzi siebie” (sêdzia, Warszawa). Mimo to, jak sugeruj¹
wyniki naszych badañ, kwestia leczenia lub terapii osób uzale¿nionych albo
u¿ywaj¹cych narkotyków zdaje siê pozostawaæ na drugim planie.
Kary wymierzane w sprawach o posiadanie narkotyków maj¹ wiêc
spe³niaæ przede wszystkim funkcje odstraszaj¹ce: œwiadomoœæ kary za posiadanie œrodka odurzaj¹cego lub substancji psychotropowej ma zniechêcaæ do
korzystania z nich. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w opiniach sêdziów
wyra¿onych w badaniu ankietowym.
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem...

ograniczenia u¿ywania narkotyków
wœród osób, które ju¿ u¿ywaj¹
narkotyków (eksperymentuj¹,
u¿ywaj¹ narkotyków okazjonalnie
13%

odstraszaj¹cym potencjalnych
u¿ytkowników narkotyków (osoby,
które jeszcze nie za¿ywa³y
narkotyków)
0%
N = 109

45%

15%

33%

pomocy w wychodzeniu
z na³ogu narkotykowego

Zgadzam siê

17%

39%

w ograniczaniu handlu narkotykami

52%

65%

22%

35%
20%

19%
40%

Ani siê zgadzam, ani siê nie zgadzam

46%
60%

80%

100%

Nie zgadzam siê

Rysunek 16. Opinie sêdziów na temat art. 62 UPN jako narzêdzia polityki
narkotykowej
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Dane zaprezentowane na rysunku 16 pokazuj¹, ¿e jedynie 35% sêdziów
uzna³o, ¿e art. 62 UPN jest skutecznym narzêdziem odstraszaj¹cym potencjalnych u¿ytkowników narkotyków (osób, które jeszcze nie za¿ywa³y
narkotyków), a 33% stwierdzi³o, ¿e to rozwi¹zanie mo¿e odstraszaæ okazjonalnych u¿ytkowników narkotyków. Jednoczeœnie tylko 13% sêdziów
potwierdzi³o, ¿e art. 62 UPN mo¿e pomóc osobom uzale¿nionym w wyjœciu
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z na³ogu. Sceptycyzm respondentów wydaje siê uzasadniony – trudno oczekiwaæ, aby w wypadku osoby uzale¿nionej sankcja karna by³a w stanie wp³yn¹æ
na zaprzestanie za¿ywania narkotyków. Jak zauwa¿y³ jeden z naszych rozmówców w badaniu jakoœciowym, mia³oby to jednak szansê zadzia³aæ, „gdyby zmieni³a siê praktyka prokuratury i s¹du, gdybyœmy zmuszali ludzi do leczenia, podejmowalibyœmy tak¹ próbê” (sêdzia, Wrzeœnia).
Ankietowani w najwiêkszym stopniu byli sk³oni zgodziæ siê ze stwierdzeniem, ¿e art. 62 UPN pomaga w ograniczaniu handlu narkotykami, chocia¿ œrodowisko sêdziów pozostaje mocno podzielone w tej kwestii (40%
badanych zgodzi³o siê z tym stwierdzeniem, 45% by³o przeciwnego zdania).
Sêdziów zapytaliœmy równie¿ o to, czy – ich zdaniem – posiadanie narkotyków powinno byæ karalne. Wprawdzie wiêkszoœæ (61%) ankietowanych
sêdziów uzna³a, ¿e nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyku, ale
jednoczeœnie a¿ 38% odpowiedzia³o, ¿e nie nale¿y karaæ za posiadanie nieznacznych iloœci narkotyku. Dla porównania, wœród policjantów odsetek
zwolenników czêœciowej depenalizacji posiadania narkotyków wyniós³ zaledwie 12%, a wœród prokuratorów – 36%.
1%
Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej
iloœci narkotyków

38%

Czêœciowo. Nie nale¿y karaæ za posiadanie
nieznacznych iloœci narkotyków
Nie. Nie nale¿y w ogóle karaæ za
posiadanie narkotyków, niezale¿nie od iloœci
61%

N = 106

Rysunek 17. Odpowiedzi sêdziów na pytanie: „Czy Pana (Pani) zdaniem posiadanie
narkotyków powinno byæ karalne?”
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Sêdziów, podobnie jak prokuratorów, zapytaliœmy, czy – z perspektywy
ich pracy – jest coœ, co nale¿a³oby zmieniæ w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii. Zaledwie 22% badanych uzna³o, ¿e
w zwi¹zku z realizacj¹ tej ustawy nie nale¿y niczego zmieniaæ – taki wynik
sugeruje, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ sêdziów ma pewne zastrze¿enia co do
realizacji lub kszta³tu ustawy:
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15% badanych wskaza³o na potrzebê sprecyzowania pojêæ wykorzystywanych w UPN (na przyk³ad: „nieostroœæ pojêæ i brak definicji «posiadania»
oraz «znacznej iloœci» – dyskusyjnoœæ”),
l niemal 10% wskaza³o na koniecznoœæ zintensyfikowania pracy organów
œcigania w zakresie wykrywania handlarzy i producentów narkotyków
(na przyk³ad: „by policja bardziej skoncentrowa³a siê na œciganiu osób
handluj¹cych, a nie u¿ywaj¹cych”),
l 20% sêdziów wskaza³o na poszerzenie mo¿liwoœci nak³adania na skazanych obowi¹zkowego leczenia (na przyk³ad: „obowi¹zek leczenia powinien byæ mo¿liwy do orzekania równie¿ w wypadku kary grzywny
z ograniczeniem wolnoœci, bez uzyskiwania na to zgody oskar¿onego”).
Wœród odpowiedzi pojawi³o siê wiêcej propozycji, o których warto
wspomnieæ, choæ odsetki wskazañ by³y na poziomie kilku procent. Z jednej
strony sêdziowie sugerowali wprowadzenie surowszych kar za handel („zaostrzenie odpowiedzialnoœci za handel narkotykami – art. 59 [UPN]”, „zwiêkszyæ surowoœæ kary dla dealerów”), z drugiej zaœ postulowali czêœciow¹
depenalizacjê posiadania niewielkich iloœci narkotyku lub „wprowadzenia
kategorii podzia³u na narkotyki miêkkie i twarde oraz zró¿nicowania w tym
zakresie prawa”.
Sêdziowie wskazywali tak¿e na koniecznoœæ zobligowania organu prowadz¹cego postêpowanie przygotowawcze do wykonywania ekspertyz psychiatrycznych w kierunku uzale¿nienia osoby podejrzanej („powinno siê
wprowadziæ obligatoryjne badanie psychiatryczne pod k¹tem uzale¿nienia
u osoby, u której znaleziono œrodek, na etapie postêpowania przygotowawczego, ¿eby nie obci¹¿aæ tym s¹du”; „obowi¹zkowo ka¿dego nale¿a³oby badaæ
przez bieg³ych psychiatrów pod k¹tem uzale¿nienia od narkotyków, obecnie
siê tego nie robi”). Pojawi³a siê równie¿ propozycja „rozpropagowania w prokuraturze i policji, ¿e istnieje [tzw.] przypadek mniejszej wagi”.
Inne propozycje dotyczy³y usprawnienia art. 62 UPN jako narzêdzia
operacyjnego i wprowadzenia mo¿liwoœci odst¹pienia od wymierzania
kary osobie zatrzymanej z tego artyku³u, pod warunkiem jednak, ¿e ta
obci¹¿y dealera: „[...] powinno siê karaæ w zale¿noœci od postawy sprawcy,
w wypadku, gdy sprawca tego czynu dobrowolnie ujawni organom œcigania, od kogo personalnie naby³ œrodki odurzaj¹ce lub psychotropowe, prokurator lub s¹d winien mieæ mo¿liwoœæ umorzenia wobec takiego sprawcy
postêpowania”.
Wiele postulatów dotyczy³o zwiêkszania œwiadomoœci spo³ecznej na temat narkotyków oraz rozmaitych form profilaktyki („dzia³ania prewencyjne, nie tylko policji, szeroko rozumiana edukacja w tym zakresie ju¿ w gimnazjum”).
l
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3.3.5. Racjonalnoœæ instytucjonalna
Tym razem, zamiast podsumowania, chcielibyœmy wyj¹tkowo poprzestaæ
na przywo³aniu wypowiedzi jednego z naszych rozmówców, zarejestrowanej
w trakcie badañ terenowych:
„Praktyka s¹du jest, niestety, [...] smutna. Praktyka w dziewiêædziesiêciu
procentach wypadków jest taka: prokurator kieruje do nas akt oskar¿enia, albo
wniosek w trybie [art.] 335 [KPK] z aktem oskar¿enia, gdzie nie ma stwierdzonego uzale¿nienia od narkotyków. Sêdziowie bardzo czêsto nie dopuszczaj¹
dowodu uzupe³niaj¹cej opinii – czyli nie ustalaj¹ tego [uzale¿nienia], tylko
wydaj¹ wyroki: kara pozbawienia wolnoœci z warunkowym zawieszeniem
wykonania bez obowi¹zku. [...] to jest z³a praktyka i dlatego ja coraz bardziej
uwa¿am, ¿e karalnoœæ jest b³êdem. Praktyka musi siê zmieniæ, je¿eli siê nie
zmieni, to robimy wiêcej szkody ni¿ po¿ytku” (sêdzia, Warszawa).

Jêdrzej Stasiowski

3.4. Kuratorzy s¹dowi
Kuratorzy s¹dowi maj¹ za zadanie realizowaæ „okreœlone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, zwi¹zane z wykonywaniem orzeczeñ s¹du” (art. 1
ustawy o kuratorach s¹dowych – dalej: UKS). Organizacja zawodowej s³u¿by
kuratorskiej jest œciœle powi¹zana z rejonizacj¹ s¹dów. Zawodowi kuratorzy
s¹dowi s¹ mianowani przez prezesów s¹dów okrêgowych. Kandydat na kuratora zawodowego musi spe³niæ wiele warunków – poza nieskazitelnym charakterem i wykszta³ceniem wy¿szym, musi odbyæ roczn¹ aplikacjê kuratorsk¹
i zdaæ egzamin (art. 5 UKS). W ka¿dym s¹dzie rejonowym dzia³aj¹ tzw. „zespo³y kuratorskiej s³u¿by s¹dowej [...], wykonuj¹ce orzeczenia w sprawach
karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich” (art. 39 UKS). W praktyce
w danym s¹dzie, zale¿nie od potrzeb i liczby spraw, mo¿e istnieæ jeden taki zespó³ lub kilka takich zespo³ów. Kierowników poszczególnych zespo³ów
powo³uje prezes s¹du okrêgowego. Zespo³y z danego okrêgu podlegaj¹ kuratorowi okrêgowemu, który z kolei odpowiada za funkcjonowanie s³u¿by kuratorskiej w danym okrêgu przed prezesem s¹du okrêgowego.
Poza kuratorami zawodowymi pracê z osobami skazanymi prowadz¹ równie¿ kuratorzy spo³eczni, których powo³uje prezes s¹du rejonowego na wniosek kierownika danego zespo³u s³u¿by kuratorskiej. Kuratorzy spo³eczni nie
odbywaj¹ aplikacji kuratorskiej i nie zdaj¹ egzaminu na wzór tego dla kuratorów zawodowych, nie otrzymuj¹ tak¿e wynagrodzenia, ale przys³uguje im ry-
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cza³t w formie zwrotu kosztów poniesionych w zwi¹zku z wykonywaniem
dzia³añ s³u¿bowych. Poni¿szy cytat ilustruje charakter pracy kuratora spo³ecznego: „[...] u nas jest 120 kuratorów spo³ecznych. Na 14 kuratorów zawodowych jest 120 spo³ecznych. I tak jest w ka¿dym zespole. [...] W tej chwili
wszyscy kuratorzy maj¹ wy¿sze wykszta³cenie i staramy siê powo³ywaæ na te
funkcje naprawdê specjalistów, to s¹ psycholodzy, pedagodzy, policja (z tym,
¿e mamy tutaj pewne obostrzenia, na przyk³ad dzielnicowy nie zosta³by w moim zespole kuratorem spo³ecznym, chocia¿ nie ma zakazu, ale staramy siê nie
³¹czyæ tych dwóch funkcji). Za przyk³ad niech pos³u¿y kurator spo³eczny, który normalnie wykonuje pracê zawodow¹ jako terapeuta z osobami psychicznie
chorymi. Sprawê zaczyna prowadziæ kurator zawodowy, okazuje siê, ¿e podopieczny ma te¿ schizofreniê. To wiadomo, ¿e lepiej go poprowadzi kurator
spo³eczny, który pracuje z takimi ludŸmi. Oczywiœcie ca³y czas jest przep³yw
informacji miêdzy kuratorem zawodowym a kuratorem spo³ecznym. W ka¿dej
chwili kurator spo³eczny mo¿e zadzwoniæ i kurator zawodowy podejmuje ró¿ne kroki” (kurator, Warszawa).

3.4.1. Jak to dzia³a w praktyce?
Kurator s¹dowy mo¿e zetkn¹æ siê ze spraw¹ z art. 62 UPN ju¿ na etapie postêpowania przygotowawczego. Mo¿liwoœæ tak¹ stwarza art. 214 KPK, który
pozwala prokuratorowi, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach policji,
zwróciæ siê do kuratora o przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego na temat osoby oskar¿onej. O to samo do kuratora mo¿e siê równie¿ zwróciæ s¹d na
póŸniejszym etapie postêpowania.
Wywiady œrodowiskowe z art. 214 KPK s¹ obowi¹zkowe w wypadku
oskar¿onych, którzy nie ukoñczyli dwudziestego pierwszego roku ¿ycia.
Wzór kwestionariusza takiego wywiadu okreœla rozporz¹dzenie ministra
sprawiedliwoœci. Znajduj¹ siê w nim rubryki dotycz¹ce miêdzy innymi
charakterystyki œrodowiska rodzinnego, szkolnego oraz zawodowego
oskar¿onego. W trakcie wywiadu kurator powinien zebraæ informacje na
temat stanu zdrowia tej osoby, zw³aszcza ewentualnej choroby psy chicznej, uzale¿nienia od alkoholu lub œrodków odurzaj¹cych. W opinii kuratorów, zebranie wszystkich informacji niezbêdnych do wywiadu œrodowiskowego z art. 214 KPK jest zazwyczaj bardzo pracoch³onne: „Wymaga to
przeprowadzenia wywiadu równie¿ w œrodowisku pracy, jeœli osoba pracuje, w œro dowisku szkolnym, je¿eli siê uczy. Tak ¿e to ju¿ jest bardziej ab sorbuj¹ce, poniewa¿ trzeba porozmawiaæ z pedagogiem, nauczy cielem czy
z pracodawc¹” (kurator, Wrzeœnia). Realizacja samego wywiadu mo¿e
trwaæ nawet piêæ godzin, a zebranie wszystkich niezbêdnych info rmacji
czêsto zajmuje do siedmiu dni.
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W badaniu ankietowym zapytaliœmy kuratorów o to, ile wywiadów
z art. 214 KPK zrealizowali osobiœcie w 2009 roku24. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ¿e 81% badanych kuratorów zrealizowa³o od pocz¹tku 2009 roku
przynajmniej jeden taki wywiad25, a 19% nie realizowa³o w 2009 roku jeszcze
¿adnego takiego wywiadu. Nasuwa siê wiêc pytanie, jaka czêœæ tych wywiadów dotyczy³a spraw o posiadanie œrodków odurzaj¹cych lub substancji
psychoaktywnych? Okazuje siê, ¿e tylko nieco ponad jedna trzecia – niemal
64% badanych nie zrealizowa³o ani jednego wywiadu z art. 214 KPK
w zwi¹zku ze spraw¹ narkotyków z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Jedna pi¹ta badanych zrealizowa³a najwy ¿ej dwa takie wywiady.
Mo¿na zatem uznaæ, ¿e organy œcigania i s¹dy rzadko zwracaj¹ siê do kuratorów z proœb¹ o przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego na temat
osoby oskar¿onej o posiadanie œrodków odurzaj¹cych.
Aby zrozumieæ, jak w praktyce pracy kuratorów funkcjonuj¹ sprawy
z art. 62 UPN, trzeba zacz¹æ od przedstawienia ró¿nych typów spraw, jakimi
zajmuj¹ siê kuratorzy. Mówi¹c o swojej pracy, wyró¿niaj¹ oni najczêœciej trzy
podstawowe kategorie spraw. Ró¿nice miêdzy nimi tkwi¹ nie tylko w podstawie prawnej, ale przede wszystkim w charakterze oraz czasoch³onnoœci zadañ,
jakie w wypadku ka¿dej sprawy kurator jest obowi¹zany wykonywaæ:
l sprawy dozorowe (sprawy typu „D”) – upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ,
¿e s¹ one najbardziej obci¹¿aj¹ce i czasoch³onne,
l sprawy z orzeczonym obowi¹zkiem z art. 72 KK, bez orzeczonego dozoru
(sprawy typu „O”) – mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ one umiarkowanie czasoch³onne,
l sprawy z kar¹ ograniczenia wolnoœci (sprawy typu „KOW”), które – upraszczaj¹c – s¹ najmniej obci¹¿aj¹ce i czasoch³onne dla kuratorów.
Aby pokazaæ ogóln¹ strukturê spraw z art. 62 UPN wed³ug omawianych
kategorii, zsumowaliœmy liczbê osobiœcie prowadzonych spraw dla wszystkich badanych (ogó³em i dla ka¿dej z trzech kategorii). Na tej podstawie ustaliliœmy, ¿e sprawy dozorowe stanowi³y 43% spraw z art. 62 UPN osobiœcie
prowadzonych przez kuratorów zawodowych, a sprawy typu „O” i typu
„KOW” – odpowiednio 34% i 22%.

24

W badaniach sonda¿owych zapytaliœmy zawodowych kuratorów s¹dowych o liczbê prowadzonych przez nich spraw z art. 62 UPN w 2009 roku. Ze wzglêdu na czas realizacji badania
– od drugiej po³owy lipca do pierwszej po³owy sierpnia 2009 roku – prezentowane dane nie obrazuj¹ stanu za ca³y 2009 rok. Najprawdopodobniej statystyki za pe³ny rok kalendarzowy bêd¹
wy¿sze, przyrost nie musi byæ jednak proporcjonalny (z tego powodu zrezygnowano z ekstrapolacji wyników na ostatni kwarta³ 2009 roku).
25
Blisko 30% kuratorów z tej próby zrealizowa³o najwy¿ej dwa takie wywiady, 23% – od
trzech do piêciu wywiadów, a pozostali (28%) zrealizowali od pocz¹tku 2009 roku co najmniej
szeœæ wywiadów.
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Sprawy dozorowe to najczêœciej sprawy, w których s¹d, warunkowo zawieszaj¹c wykonanie kary, jednoczeœnie orzek³ dozór kuratora na podstawie
art. 73 Kodeksu karnego. Dozór jest orzekany obligatoryjnie w wypadku
sprawców m³odocianych, którzy pope³nili przestêpstwo umyœlne. Skazany,
wobec którego zosta³ orzeczony dozór kuratorski, ma tydzieñ, aby zg³osiæ siê
do danego kuratora. Ma równie¿ obowi¹zek stawiæ siê na ka¿de wezwanie
s¹du lub kuratora w okresie próby, czyli w okresie, na jaki s¹d warunkowo zawiesi³ karê.
Z perspektywy kuratorów, sprawy dozorowe s¹ absorbuj¹ce, gdy¿ wymagaj¹ wykonywania dozoru „w miejscu zamieszkania lub pobytu skazanego”
(art. 169 Kodeksu karnego wykonawczego – dalej: KKW). Kurator kontroluje
skazanego objêtego dozorem w jego œrodowisku, musi zatem wyjœæ w teren.
W trakcie dozoru kurator ma obowi¹zek informowaæ s¹d o przebiegu okresu próby. Prowadzenie sprawy dozorowej wymaga wiêc, aby kurator odbywa³
regularne wizyty u skazanego (najczêœciej raz w miesi¹cu) w celu zbierania informacji o przebiegu okresu próby. Rezultatem wizyty jest zazwyczaj krótkie
sprawozdanie26.
Praca z osob¹ skazan¹ objêt¹ dozorem polega przede wszystkim na kontrolowaniu zachowania tej osoby w okresie próby. W zale¿noœci od potrzeby, kurator ma prawo sk³adaæ do s¹du wnioski o zwolnienie skazanego z obowi¹zków orzeczonych wyrokiem skazuj¹cym lub poszerzenie albo zmianê
obowi¹zków (na przyk³ad dodanie obowi¹zku poddania siê leczeniu z art. 72
pkt 6 KK, jeœli skazany wyrazi na to zgodê).
Dozór kuratorski mo¿e byæ prowadzony zarówno przez kuratora zawodowego, jak i spo³ecznego. W takim wypadku obowi¹zkiem kuratora zawodowego jest kontrolowanie dozorów prowadzonych przez podleg³ych mu kuratorów spo³ecznych (jeden kurator zawodowy mo¿e wspó³pracowaæ z kilkoma
kuratorami spo³ecznymi). Z zasady jeden kurator spo³eczny nie powinien mieæ
wiêcej ni¿ dziesiêæ spraw dozorowych.
Badanych zapytaliœmy o liczbê spraw dozorowych prowadzonych przez
nich i ich kuratorów spo³ecznych od pocz¹tku 2009 roku. Œrednia liczba spraw
dozorowych na jednego kuratora zawodowego wynios³a 44, ale jednoczeœnie
po³owa badanych nie mia³a wiêcej ni¿ 36 takich spraw. Ankietowani kuratorzy nadzorowali œrednio 87 spraw dozorowych prowadzonych przez podleg³ych im kuratorów spo³ecznych (jednoczeœnie nie mieli ich wiêcej ni¿ 52).
Dane te sugeruj¹ znaczne obci¹¿enie prac¹ zespo³ów kuratorskich. Bior¹c
to pod uwagê, warto zapytaæ, w jakim stopniu przyczyniaj¹ siê do tego sprawy
dozorowe z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii?
26

Szczególny charakter ma pierwsze sprawozdanie przygotowywane po objêciu dozoru,
zawiera ono bowiem zazwyczaj plan pracy ze skazanym.
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W analizie obci¹¿enia kuratorów zawodowych sprawami dozorowymi
z art. 62 UPN zastosowano prosty wskaŸnik udzia³u prowadzonych osobiœcie
spraw z tego artyku³u wœród ogó³u prowadzonych osobiœcie spraw dozorowych (rysunek 18). Sprawy narkotykowe stanowi¹ wiêcej ni¿ 20% prowadzonych osobiœcie dozorów jedynie dla 15% kuratorów zawodowych. Wynik ten
nie zaskakuje z punktu widzenia opinii naszych rozmówców: „[...] sprawy
o narkotyki to jest ma³y odsetek. Gros to sprawy alkoholowe” (kurator, Inowroc³aw). Sprawy z art. 62 UPN nie stanowi¹ z pewnoœci¹ najliczniejszej
kategorii wœród dozorów kuratorskich, s¹ ju¿ jednak kategori¹ zauwa¿aln¹.

15%

brak spraw z art. 62
do 5% prowadzonych spraw dozorowych
miêdzy 6 a 10% prowadzonych spraw dozorowych

20%

9%

13%

miêdzy 11 a 15% prowadzonych spraw dozorowych
miêdzy 16 a 20% prowadzonych spraw dozorowych
powy¿ej 20% prowadzonych spraw dozorowych

25%
18%
N = 113

Rysunek 18. Odsetki badanych wed³ug œredniego udzia³u spraw dozorowych
z art. 62 UPN wœród ogó³u takich spraw prowadzonych przez kuratora
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Sprawy typu „O” to sprawy, w których s¹d, wydaj¹c wyrok w zawieszeniu,
na³o¿y³ na skazanego obowi¹zek z art. 72 KK, czyli na przyk³ad powstrzymanie siê od nadu¿ywania alkoholu lub u¿ywania innych œrodków odurzaj¹cych
(art. 72 pkt 5 KK), poddanie siê leczeniu, szczególnie odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddzia³ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych (art. 72 pkt 6 KK), ale jednoczeœnie nie
orzek³ dozoru kuratorskiego.
Ró¿nica miêdzy sprawami bez dozoru (typ „O”) a omówionymi wczeœniej
sprawami z dozorem polega g³ównie na tym, ¿e kurator nie musi prowadziæ
pracy w terenie i regularnie widywaæ skazanego: „[...] w ten sposób, ¿e nie ma
dozoru orzeczonego, my mamy kontakt z podopiecznym raz na szeœæ miesiêcy” (kurator, Warszawa). Innymi s³owy, w sprawach typu „O” kontakt kuratora z podopiecznym ma raczej charakter sporadyczny. W zale¿noœci od
zarz¹dzenia sêdziego, kurator mo¿e kontrolowaæ, czy skazany wywi¹zuje siê
z na³o¿onego obowi¹zku, co kilka miesiêcy, a czasem nawet rzadziej. Kurator
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nie ma równie¿ obowi¹zku odwiedzania takiej osoby w miejscu jej zamieszkania – mo¿e wezwaæ skazanego na jeden ze swoich dy¿urów w s¹dzie.
Ostatnia kategoria spraw, na jak¹ warto zwróciæ uwagê, to sprawy, w których s¹d wymierzy³ karê ograniczenia wolnoœci (sprawy typu „KOW”). Kara
ograniczenia wolnoœci polega na zobowi¹zaniu skazanego do wykonania
okreœlonej pracy spo³ecznej lub potr¹ceniu czêœci jego wynagrodzenia na cele
spo³eczne. Jak t³umaczy jeden z kuratorów, „za mniejsze przestêpstwo s¹d
mo¿e skazaæ na przyk³ad na szeœæ miesiêcy kary ograniczenia wolnoœci z wykonywaniem pracy, po dwadzieœcia godzin w stosunku miesiêcznym. I taki
skazany powinien co miesi¹c we wskazanym zak³adzie wykonaæ dwadzieœcia
godzin. I to te¿ musi kontrolowaæ kurator. Mamy trzy takie zak³ady, które zatrudniaj¹, ka¿da gmina ma swój. I taki zak³ad pracy nas zawiadamia co miesi¹c, czy on wykona³, czy nie wykona³. Jak nie wykona³, to siê robi wniosek
o zarz¹dzenie kary zastêpczej, mo¿e to byæ na przyk³ad pozbawienie
wolnoœci” (kurator, Inowroc³aw).
Sprawy typu „KOW” czêsto prowadzi kurator zawodowy oddelegowany
wy³¹cznie do tych zadañ. Jego praca ma charakter przede wszystkim administracyjny (jak uj¹³ to jeden z badanych, „ogranicza siê do pracy papierkowej”)
– wzywa skazanego, poucza o obowi¹zkach i kieruje do w³aœciwego zak³adu
pracy. Dalej kurator pozostaje w kontakcie z pracodawc¹, aby kontrolowaæ,
czy skazany wywi¹zuje siê nale¿ycie ze swojego obowi¹zku pracy.
Wœród kuratorów, którzy prowadzili sprawy osób skazanych z art. 62
UPN, najwiêcej – 83% – prowadzi³o sprawy dozorowe. Pozosta³e formy
pracy kuratorów z osobami skazanymi z art. 62 UPN by³y zdecydowanie
rzadsze. Blisko jedna trzecia (32%) ankietowanych kuratorów prowadzi³a
sprawy z orzeczonym obowi¹zkiem z art. 72 KK, ale bez orzeczonego dozoru.
Równie rzadkie by³y sytuacje, w których kurator prowadzi³ sprawê z art. 62
UPN w zwi¹zku z realizacj¹ kary ograniczenia wolnoœci – dotyczy³o to 37%
z nich. Ten ostatni wynik mo¿e wynikaæ z charakteru spraw typu „KOW”, które czêsto prowadzi jeden kurator specjalnie oddelegowany do tych zadañ
w swoim zespole.
W trakcie pracy ze skazanym, jeœli zachodzi taka szczególna potrzeba, kurator mo¿e wnioskowaæ do s¹du o zarz¹dzenie wykonania kary wobec skazanego, na przyk³ad gdy skazany uchyla siê od poddania siê obowi¹zkowi leczenia uzale¿nienia. Kuratorzy zazwyczaj stosuj¹ tê mo¿liwoœæ wobec osób
uzale¿nionych tylko w ostatecznoœci, kiedy wszystkie inne formy nacisku na
skazanego zawodz¹: „Kiedy ju¿ naprawdê nie widzê nadziei, kiedy nic nie
mo¿na zrobiæ. Bo uwa¿am, ¿e trzeba leczyæ podopiecznego, który jest uzale¿niony, a nie zamykaæ go w wiêzieniu. Ale kiedy on naprawdê ewidentnie nadu¿ywa tych œrodków, nie chce rozmawiaæ o leczeniu, nie podejmuje ¿adnych
prób leczenia, to wtedy [mo¿na zastosowaæ karê]” (kurator, Warszawa).
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Jedno z pytañ, jakie zadaliœmy kuratorom, dotyczy³o tego, w jakim procencie spraw zdarza siê im sk³adaæ wnioski o obligatoryjne lub fakultatywne
zarz¹dzanie kary27. Jak siê okaza³o, ponad 20% kuratorów w ogóle nie
wnioskuje o zarz¹dzenie kary wobec osób skazanych z art. 62 UPN, a niemal po³owa (49%) robi to w najwy¿ej 20% prowadzonych spraw z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

3.4.2. Czas i koszty
Czas jest najwa¿niejszym czynnikiem, za pomoc¹ którego mo¿emy oceniæ
zaanga¿owanie kuratorów w realizacjê spraw z art. 62 UPN, co w konsekwencji przek³ada siê na koszty (szerzej na ten temat w rozdziale czwartym niniejszego raportu). W badaniu ankietowym kuratorzy odpowiadali miêdzy innymi
na pytanie o czas, jaki poœwiêcili na ró¿ne typy spraw. Analiza uzyskanych odpowiedzi pokazuje, ¿e sprawa dozorowa zajmuje kuratorowi zawodowemu
œrednio od trzech do siedmiu godzin w miesi¹cu, a sprawa z orzeczonym dozorem – od pó³torej godziny do trzech godzin w miesi¹cu. Sprawy, w których s¹d
orzek³ karê ograniczenia wolnoœci, zajmuj¹ kuratorom od pó³torej godziny do
czterech godzin. S¹ to jednak bardzo zgrubne szacunki – kuratorzy podkreœlaj¹, ¿e ka¿da sprawa jest inna i bardzo trudno oszacowaæ, ile œrednio
przeznacza siê na ni¹ czasu.
Bior¹c pod uwagê relatywnie niskie odsetki spraw dotycz¹cych osób
skazanych z art. 62 UPN wœród ogó³u spraw prowadzonych przez kuratorów, nie dziwi fakt, ¿e wiêkszoœæ badanych (60%) ocenia, ¿e na pracê z ty-

27
Obligatoryjne zarz¹dzanie kary stosuje siê w sytuacji, gdy skazany pope³nia w okresie
próby „podobne przestêpstwo umyœlne, za które orzeczono prawomocnie karê pozbawienia”
(art. 75 pkt 1 KK). Jest to mechanizm, na który szczególnie podatne mog¹ byæ osoby uzale¿nione, które nie podejmuj¹ leczenia i terapii odwykowej po pierwszym wyroku – w ich wypadku
ponowne zatrzymanie z narkotykiem jest zwykle kwesti¹ czasu. W tej sytuacji powtórne pope³nienie przestêpstwa polegaj¹cego na posiadaniu œrodka odurzaj¹cego skutkuje odwieszeniem
kary pozbawienia wolnoœci z wczeœniejszego wyroku i natychmiastowym skierowaniem do
zak³adu karnego (chocia¿ i w tej sytuacji jest mo¿liwoœæ warunkowego odroczenia wykonania
kary, na przyk³ad ze wzglêdów zdrowotnych). Fakultatywne zarz¹dzanie kary dotyczy sytuacji
w której skazany na karê w zawieszeniu „w okresie próby ra¿¹co narusza porz¹dek prawny lub
je¿eli uchyla siê od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania na³o¿onych obowi¹zków”
(w tym obowi¹zku leczenia) lub „orzeczonych œrodków karnych” (art. 75 pkt 2 KK). Mo¿liwoœæ
wnioskowania o fakultatywne zarz¹dzanie kary w takich sytuacjach stanowi dla kuratora dodatkowe narzêdzie nacisku na skazanego: „Nawet niekiedy sobie zadawa³yœmy pytanie z kole¿ankami,
czy nie lepsze dla tego narkomana jest zarz¹dzenie kary i odizolowanie od tego œrodowiska. Co
prawda jest równie¿ w izolacji, bo zak³ad karny jest izolacj¹, ale ma mo¿e chwilê na dojœcie do
siebie, na to, ¿eby wytrzeŸwieæ dobrze, i ¿eby potem wyjœæ i postanowiæ: albo, albo.
W przesz³oœci mieliœmy takie sprawy, kiedy narkomani trafiali do zak³adu karnego. Chocia¿ dyrektor aresztu mówi³, ¿e my mamy problem z g³owy, a on ma na g³owie” (kurator, Inowroc³aw).
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mi osobami poœwiêca do 10% swojego czasu – obci¹¿enie kuratorów sprawami z art. 62 UPN ilustruje rysunek 19.
7%

4%
1 do 10%
11 do 20%
21 do 30%
powy¿ej 30%

19%
60%

N = 113

Rysunek 19. Odsetki badanych wed³ug œredniego procentu czasu pracy
przeznaczonego na pracê z osobami skazanymi z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Powy¿sze szacunki nie daj¹ pe³nego wyobra¿enia o czasie poœwiêcanym
przez kuratorów na pracê ze skazanymi, w tym na pracê ze skazanymi z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Wynika to nie tylko ze sporego zró¿nicowania spraw, ale tak¿e z w³aœciwie nielimitowanego czasu pracy kuratorów
zawodowych: „Powiem tak, kurator ma obowi¹zek spêdziæ w s¹dzie dwa dy¿ury, od godziny 9 do 16. To jest czas na przygotowywanie dokumentacji i na
to, ¿eby przyjmowaæ interesantów na terenie s¹du. [...] s¹ dni, kiedy potrafimy
pracowaæ dwie godziny. Bo tylko na przyk³ad umawiamy siê z dzielnicowymi,
wypijemy kawê, opiszemy sobie wszystkich skazanych, przyjdziemy do
domu, zrobimy sobie z tego notatki, co nam zajmie kolejn¹ godzinê, i po trzech
godzinach mamy dzieñ wolny. A s¹ takie dni, kiedy do [godziny] 24.00 jesteœmy w terenie” (kurator, Warszawa).

3.4.3. Do czego najlepiej s³u¿y art. 62 UPN – opinie kuratorów
s¹dowych
Jedno z pytañ skierowanych do kuratorów dotyczy³o ich opinii na temat
art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Ponad po³owa badanych
w¹tpi w skutecznoœæ penalizacji posiadania jako instrumentu prewencyjnego. Za skuteczny w odstraszaniu potencjalnych u¿ytkowników narkotyków
lub tych, którzy ju¿ eksperymentuj¹, uzna³o go jedynie oko³o 30% respondentów. Najwiêcej w¹tpliwoœci wzbudzi³o pytanie, czy art. 62 UPN mo¿e byæ pomocny w wychodzeniu z na³ogu narkotykowego dla osób uzale¿nionych
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– niemal 20% ankietowanych nie mog³o siê jednoznacznie zgodziæ z tym
twierdzeniem lub odrzuciæ tego stwierdzenia. Jednoczeœnie 70% kuratorów
jest zdania, ¿e nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyków.
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii jest skutecznym narzêdziem...
w ograniczaniu handlu
narkotykami

31%

13%

56%

ograniczenia u¿ywania narkotyków
wœród osób, które ju¿ u¿ywaj¹
narkotyków (eksperymentuj¹,
u¿ywaj¹ narkotyków okazjonalnie)

29%

14%

57%

pomocy w wychodzeniu z na³ogu
narkotykowego osób uzale¿nionych

26%

odstraszaj¹cym potencjalnych
u¿ytkowników narkotyków (osoby,
które jeszcze nie za¿ywa³y
narkotyków)
0%
N = 113
Zgadzam siê

30%
20%

19%

56%

12%

58%

40%

60%

Ani siê zgadzam, ani siê nie zgadzam

80%

100%

Nie zgadzam siê

Rysunek 20. Opinie kuratorów zawodowych na temat art. 62 UPN jako narzêdzia
polityki narkotykowej
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

1%

29%

Tak. Nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej iloœci narkotyków
Czêœciowo. Posiadanie nieznacznych iloœci narkotyków
nie powinno byæ karalne
Nie. W ogóle nie nale¿y karaæ za posiadanie
narkotyków, niezale¿nie od iloœci

70%

N = 112

Rysunek 21. Opinie kuratorów zawodowych na temat karalnoœci posiadania
narkotyków
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych z badania.

Kolejne pytanie badaj¹ce opinie mia³o charakter otwarty (respondenci
udzielili swobodnych wypowiedzi, które notowa³ ankieter) i dotyczy³o tego,
czy – zdaniem kuratorów – jest coœ, co nale¿a³oby zmieniæ w zwi¹zku z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
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Najwiêcej, bo niemal 47% badanych, opowiedzia³o siê za wprowadzeniem przymusowego leczenia osób uzale¿nionych (przyk³ady wypowiedzi
zanotowanych przez ankieterów: „leczenie odwykowe powinno byæ przymusowe, najlepiej w oœrodkach nadzorowanych przez s¹d”, „na etapie orzekania
oskar¿ony powinien mieæ do wyboru dwie mo¿liwoœci: albo leczenie stacjonarne, albo bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci”).
Kuratorzy wskazywali równie¿ na koniecznoœæ poprawy dostêpnoœci leczenia i stworzenia dodatkowych oœrodków terapeutycznych lub leczniczych
dla osób uzale¿nionych – takie propozycje zg³osi³o oko³o 17% badanych (na
przyk³ad: „brakuje fachowców leczenia uzale¿nieñ w systemie ambulatoryjnym i oœrodków, które siê w tym specjalizuj¹”, „zbyt du¿a biurokracja w uzyskiwaniu informacji od placówek”).
Oko³o 15% badanych wskazywa³o na silniejsz¹ potrzebê oddzia³ywania na
stronê poda¿ow¹ rynku narkotykowego przez zaostrzanie kar za handel (na
przyk³ad: „handlarze i poœrednicy powinni byæ karani du¿o wy¿szymi karami”), a 14% sugerowa³o rozszerzenie dzia³añ profilaktycznych i edukacyjnych w szko³ach (na przyk³ad: „wiêksze uœwiadomienie w szko³ach, jakie negatywne skutki niesie za sob¹ u¿ywanie œrodków odurzaj¹cych”).

3.4.4. Racjonalnoœæ instytucji
Kuratorska s³u¿ba s¹dowa to instytucja, która dzia³a przede wszystkim na
podstawie wyroku s¹du. Podstawowym obowi¹zkiem kuratora jest „podejmowanie dzia³añ, maj¹cych na celu dobro podopiecznego i jego prawid³owe funkcjonowanie w spo³eczeñstwie” (art. 7 Kodeksu etyki kuratora s¹dowego28).
Wysi³ki kuratora s³u¿¹ wiêc raczej resocjalizacji osoby skazanej za posiadanie
i powstrzymaniu jej od dalszego u¿ywania narkotyków, ni¿ wymierzeniu kary.
Dlatego kuratorzy niechêtnie wnioskuj¹ o fakultatywne zarz¹dzenie wykonania kary, wielu z nich uzna³oby to za pora¿kê w swojej pracy: „Jeœli na
przyk³ad jest narkoman, obserwujemy go i widzimy, ¿e nie bierze, za³atwi³ sobie pracê i pracuje, to wtedy to jest sukces. A pora¿k¹ nasz¹ jest, jak ktoœ mimo
naszej motywacji, niestety, trafia do zak³adu” (kurator, Inowroc³aw).
Wiele spoœród osób skazanych z art. 62 UPN, z którymi stykaj¹ siê kuratorzy, to okazjonalni u¿ytkownicy narkotyków, którzy przypadkowo wpadli
w rêce organów œcigania. Przewa¿nie sprawiaj¹ oni kuratorowi najmniej
k³opotów, czêsto pochodz¹ z „dobrych rodzin”, ucz¹ siê, pracuj¹ i chc¹
wspó³pracowaæ z kuratorem.
Zupe³nie inaczej wygl¹da praca z osobami uzale¿nionymi. We wczeœniejszych rozwa¿aniach podkreœlaliœmy, ¿e problem uzale¿nienia nie le¿y w cen28

Uchwa³a Krajowej Rady Kuratorów z dnia 6 maja 2004 roku – Kodeks etyki kuratora
s¹dowego.
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trum uwagi procesu karnego – jego znaczenie ujawnia siê na etapie pracy kuratora. Osoby uzale¿nione od narkotyków wymagaj¹ szczególnej troski.
Wypowiedzi kuratorów, na przyk³ad dotycz¹ce propozycji zmian w funkcjonowaniu UPN, sugeruj¹ ¿e zale¿y im przede wszystkim na leczeniu, a nie karaniu osób uzale¿nionych. Z tego punktu widzenia wyrok skazuj¹cy okazuje siê
dla kuratora pretekstem do podjêcia bardziej ca³oœciowych dzia³añ, które pomog¹ osobie uzale¿nionej wyjœæ z problemu na³ogu: „Dobrze, ¿e tu zapadaj¹
wyroki w zawieszeniu, to jest dobre. Natomiast kary warunkowego ograniczenia wolnoœci, kary grzywny, to jest takie [dzia³anie], ¿e ci ludzie w ogóle nie
czuj¹ siê skazani. Natomiast tutaj zawsze jest ten bacik i mo¿na coœ z takim
cz³owiekiem zrobiæ. Tak¿e to dobry zapis” (kurator, Warszawa).
Na koniec mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce pytanie: Czy kuratorów s¹dowych,
i tak ju¿ mocno obci¹¿onych prac¹ ze skazanymi za inne przestêpstwa, nale¿y
dodatkowo obci¹¿aæ – wymagaj¹c¹ specjalnych kompetencji i poœwiêcenia
du¿ej iloœci czasu – prac¹ z osobami uzale¿nionymi?

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

3.5. Wiêziennictwo
Wiêziennictwo jest ostatnim ogniwem w ³añcuchu postêpowania zwi¹zanego z realizacj¹ art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Nie ka¿dy,
komu s¹ przedstawione zarzuty z tytu³u posiadania narkotyków, dociera a¿ tutaj. Sytuacje takie nie s¹ jednak rzadkoœci¹.
W Polsce funkcjonuje ogó³em 190 jednostek penitencjarnych, w tym
70 aresztów œledczych oraz 86 zak³adów karnych wraz z ich 34 oddzia³ami
zewnêtrznymi. Dwanaœcie zak³adów karnych (14% ogó³u zak³adów karnych)
oraz cztery areszty œledcze (6% ogó³u aresztów œledczych) prowadz¹ oddzia³y
terapeutyczne przeznaczone dla osób uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych.
W praktyce funkcjonowania zak³adów karnych do klasyfikacji skazanych
stosuje siê nastêpuj¹ce kryteria: typ (ze wzglêdu na sposób organizacji
zak³adu) i rodzaj zak³adu karnego (ze wzglêdu na przeznaczenie zak³adu oraz
system odbywania kary).
Ze wzglêdu na rodzaj zak³adu wyró¿nia siê cztery typy zak³adów karnych:
dla m³odocianych, dla odbywaj¹cych karê po raz pierwszy, dla recydywistów
penitencjarnych i dla odbywaj¹cych karê aresztu wojskowego.
Typ zak³adu dotyczy rygorów, stopnia zabezpieczenia i warunków izolacji
skazanych w zak³adzie karnym. Wyró¿nia siê: zak³ady zamkniête, zak³ady
karne pó³otwarte, zak³ady karne otwarte. WiêŸniowie odbywaj¹ karê w trzech
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ró¿nych systemach: zwyk³ym, programowanego oddzia³ywania i terapeutycznym. Wiêziennictwo jest organizacj¹ zmilitaryzowan¹ i hierarchiczn¹. Ca³oœæ
podlega Centralnemu Zarz¹dowi S³u¿by Wiêziennej.

3.5.1. Narkotyki w wiêzieniach
Z przeprowadzonego badania29 wynika, ¿e problem narkotyków w wiêzieniu jest okreœlany przez s³u¿by wiêzienne „jako du¿y, albo i bardzo du¿y”30
(przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej). Odrêbn¹ kwesti¹
jest handel, który ze wzglêdu na miejscowe warunki odbywa siê w specyficzny, „bezgotówkowy” sposób, odrêbn¹ zaœ – u¿ywanie i uzale¿nienie od
narkotyków.
Narkotyki w wiêzieniach s¹ szczególnie poszukiwane i pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w ¿yciu wiêŸniów: „[...] bo to s¹ dwa g³ówne problemy, czego wiêŸniowie
po¿¹daj¹ w wiêzieniach. Narkotyki i telefony komórkowe” (przedstawiciel
Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej). Korzystaj¹ z nich zarówno osoby,
które mia³y kontakt z narkotykami przed osadzeniem w wiêzieniu, jak i osoby,
które wczeœniej narkotyków nie u¿ywa³y31. Narkotyki s¹ w warunkach zamkniêcia i izolacji namiastk¹ wolnoœci, mo¿liwoœci¹ ucieczki od wiêziennej rzeczywistoœci. Pe³ni¹ tym samym wa¿n¹ funkcjê psychiczn¹, ale tak¿e fizjologiczn¹, zwi¹zan¹ na przyk³ad z mo¿liwoœci¹ zaœniêcia. Niegdyœ narkotyki
w wiêzieniu pe³ni³y jeszcze jedn¹ wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹, zwi¹zan¹ z rytualizacj¹ przygotowywania „czaju”.
Obecna sytuacja w wiêzieniach odzwierciedla scenê narkotykow¹ na wolnoœci: „To uleg³o strasznym przemianom w ci¹gu ostatnich lat, tak samo jak ta
29
W ramach badania zosta³y przeprowadzone trzy wywiady indywidualne w Warszawie,
z przedstawicielami: Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej (Biuro Penitencjarne), zak³adu
karnego i aresztu œledczego (oddzia³ terapeutyczny dla osób uzale¿nionych od narkotyków).
30
Jako przyk³ad jeden z naszych rozmówców przytoczy³ badania przeprowadzone na terenie zak³adu karnego: „W 2006 roku jakaœ firma niemiecka chcia³a do nas wejœæ z jakimiœ testerami i sfinansowa³a badania w rejonie Opolszczyzny i Wroc³awia. To ciekawe, ¿e i wiêŸniowie,
i funkcjonariusze, 60% powiedzia³o, ¿e narkotyki to jest g³ówny problem wiêzieñ” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
31
Z badañ przeprowadzonych przez J. Sieros³awskiego (Problem narkotyków i narkomanii
w zak³adach karnych i aresztach œledczych, Warszawa 2007 [badanie wykonane na zlecenie
Krajowego Biura do spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii]) wynika, ¿e jedna pi¹ta skazanych
mia³a w wiêzieniu kontakt z marihuan¹, a 15% mia³o do czynienia z amfetamin¹. Szacuje siê, ¿e
oko³o 2% osadzonych ma swój pierwszy kontakt z narkotykami w³aœnie w wiêzieniu. Izolacja
wiêzienna powstrzymuje 36% osadzonych, którzy u¿ywali narkotyków przed skazaniem, od
dalszego u¿ywania narkotyków. Jednoczeœnie niemal dwie trzecie osadzonych, którzy w ci¹gu
30 dni przed osadzeniem u¿ywali narkotyków, siêga³o po nie nadal w warunkach izolacji wiêziennej. Dostêpnoœæ narkotyków w wiêzieniach okreœlono za pomoc¹ dwóch wskaŸników: propozycji kupna lub przyjêcia narkotyku w wiêzieniu oraz subiektywnej oceny dostêpnoœci narkotyków w wiêzieniu.
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scena narkotykowa na wolnoœci siê zmieni³a. I o ile jeszcze piêtnaœcie lat temu
naszym g³ównym problemem by³ alkohol, przemyt alkoholu, o tyle teraz to
praktycznie zaginê³o. To logiczne, ¿e coœ musia³o wejœæ, bo wiêzienie to jest
takie miejsce, ¿e – nie muszê pani t³umaczyæ – cz³owiek potrzebuje i szuka
tych u¿ywek. Wesz³y w to miejsce narkotyki, niestety. I te narkotyki w wiêzieniu s¹ bardziej poszukiwanym towarem ni¿ na wolnoœci” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
Narkotyki trafiaj¹ do wiêzieñ czêsto za poœrednictwem rodziny, najbli¿szych osadzonego. Mo¿na wówczas mówiæ o indywidualnych dostawach, które czêsto – ze wzglêdu na brak profesjonalizmu osób przemycaj¹cych – s¹
przechwytywane przez ochronê wiêzienn¹. Trudniej jest zwalczaæ bardziej
zorganizowane formy przemytu, odbywaj¹ce siê za poœrednictwem misternie
utkanych sieci, dzia³aj¹cych g³ównie poza murami zak³adów karnych. Zdarza
siê, ¿e uczestnicz¹ w nich funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej: „Bo na przyk³ad
przestêpczoœæ zorganizowana potrafi wys³aæ do pracy do nas [do zak³adów karnych, aresztów œledczych, zarz¹du s³u¿by wiêziennej] kogoœ. Zw³aszcza jeœli
[jest] to m³ody cz³owiek po maturze, dobrze zbudowany fizycznie, to zostaje
przyjêty. Tym siê wiêc g³ównie zorganizowane grupy zajmuj¹. Partyzantki
tam raczej nie ma. I czêsto jest to obrót bezgotówkowy. Bo ja pani dajê narkotyki, a pani idzie do telefonu – bo wiêŸniowie maj¹ dostêp do telefonów automatów albo nielegalne komórki – i dzwoni pani na przyk³ad do swojej mamy
czy mê¿a, i mówi, ¿e ktoœ tam przyjdzie i trzeba daæ mu dwieœcie z³otych.
I ca³y obrót finansowy jest na zewn¹trz. To jest strasznie trudne do wykrycia”
(przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej). Tamowaniem przemytu narkotyków do wiêzieñ zajmuje siê Centralne Biuro Œledcze oraz sami
funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej. Wiêziennictwo dysponuje do tego celu
specjalnie przeszkolonymi psami oraz testerami, które niegdyœ by³y wy³¹cznie
do dyspozycji policji.
Osadzeni z art. 62 UPN, a nawet skazani za handel narkotykami, niekoniecznie s¹ osobami, które od razu s¹ uwa¿ane przez funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej za potencjalnych przemytników narkotyków. Procederem tym mo¿e
siê zajmowaæ w³aœciwie ka¿dy, bez wzglêdu na to, za co trafi³ do zak³adu
karnego.

3.5.2. Kto trafia do wiêzienia w zwi¹zku z narkotykami
Posiadacze, osoby uzale¿nione, osoby okazjonalnie u¿ywaj¹ce narkotyków – zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, do wiêzienia mo¿e trafiæ ka¿dy.
Skazani za posiadanie narkotyków to niekoniecznie osoby od nich uzale¿nione. Opieraj¹c siê na wynikach badañ, mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e kontakt z narkotykami na wolnoœci raczej nie bêdzie ich ostatnim – ponad 60% wiêŸniów
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u¿ywaj¹cych narkotyków na wolnoœci u¿ywa ich dalej w zak³adzie karnym
lub w areszcie œledczym32.
Osoby skazane na podstawie art. 62 UPN stanowi¹ niewielki odsetek populacji wiêziennej. Wed³ug danych z 5 czerwca 2009 roku, wykonano 568 takich
wyroków, co stanowi³o 0,7% osadzonych na koniec maja 2009 roku. Na wykonanie orzeczenia czeka³o 654 skazanych. Wiêkszoœæ skazanych z art. 62
UPN na karê pozbawienia wolnoœci to odbywaj¹cy karê po raz pierwszy. Liczba m³odocianych odbywaj¹cych karê z art. 62 UPN jest dwukrotnie wy¿sza
w stosunku do ogó³u populacji wiêziennej z tego okresu (w populacji wiêziennej osoby takie stanowi¹ 3,6%). Podobna sytuacja wystêpuje w wypadku osób
odbywaj¹cych karê po raz pierwszy (w populacji wiêziennej stanowi¹ 51,3%).
Najni¿szy jest odsetek recydywistów (rysunek 22).
Skazani z artyku³u 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
7%

54%

m³odociani
odbywaj¹cy karê po raz pierwszy
recydywiœci

39%

N = 568

Rysunek 22. Skazani z art. 62 UPN wed³ug grup klasyfikacyjnych
îród³o: Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, orzeczenia wykonywane, stan 5.06.2009.

Charakterystyka ta jest zbie¿na z opisem, jaki otrzymaliœmy z zak³adu karnego w Warszawie-Bia³o³êce: „Tutaj mamy tylko mê¿czyzn. Przewa¿aj¹ osoby m³ode, tj. urodzone po 1973 roku. Najstarsza jest z 1953 [roku], najm³odsza
– z 1987 [roku]. Osoby te s¹ skazane na bezwzglêdne pozbawienie wolnoœci,
ale nie wykluczam, ¿e s¹ wœród nich i takie, które mia³y warunkowe zwolnienie z kary i ta kara zosta³a odwieszona. Tutaj jest na przyk³ad najwy¿sza kara
siedem lat i szeœæ miesiêcy pozbawienia wolnoœci, s¹ te¿ cztery lata, [jest] jeden rok i szeœæ miesiêcy. Najkrótsza z tych obecnych kar to szeœæ miesiêcy. S¹
wœród tych osób równie¿ takie, które maj¹ tylko z art. 62 UPN [respondentka
znalaz³a dwie takie osoby zarejestrowane w systemie]. Jedna z takich osób ma
karê oœmiu miesiêcy i jest w wieku 25 lat. Drugi skazany wy³¹cznie z art. 62
UPN odsiaduje dwa lata i szeœæ miesiêcy” (przedstawiciel zak³adu karnego,
Warszawa-Bia³o³êka).
32

Ibidem.
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Ze statystyk Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej za 2009 rok wynika,
¿e wœród skazanych z art. 62 UPN skierowani do systemu terapeutycznego stanowili mniejszoœæ – zaledwie 7% (rysunek 23).
Skazani z artyku³u 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
7%

46%

39%

47%

system terapeutyczny
system programowego oddzia³ywania
system zwyk³y

N = 568

Rysunek 23. Skazani z art. 62 UPN wed³ug systemu odbywania kary
îród³o: Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, orzeczenia wykonywane, stan na 5 czerwca 2009
roku. Opracowanie w³asne.

Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, ¿e wœród skazanych z art. 62 UPN
tylko 7% by³o rzeczywiœcie uzale¿nionych od œrodków psychoaktywnych
i substancji odurzaj¹cych. Jak wynika z rozmów, jakie przeprowadziliœmy na
terenie zak³adu karnego i aresztu œledczego w ramach badania, uzale¿nienie
wiêŸniów jest problemem, który czêsto ujawnia siê dopiero w wiêzieniu.
O odbyciu kary w systemie terapeutycznym mo¿e orzec s¹d. Z drugiej jednak strony, ze wzglêdu na niechêæ do zlecania ekspertyz psychiatrycznych
w przedmiocie uzale¿nienia na etapie postêpowania s¹dowego, w wypadku
wielu oskar¿onych uzale¿nienie nie jest brane pod uwagê. Nie sposób jednak
nie odnieœæ siê do kwestii uzale¿nienia skazanego w sytuacji, kiedy znajdzie
siê on ju¿ w areszcie czy wiêzieniu.
Wiêziennictwo z tematem uzale¿nienia od narkotyków musi radziæ sobie
niezale¿nie od innych instytucji (prokuratury, s¹du), poniewa¿ to ono ostatecznie jest zmuszone zmierzyæ siê z tym problemem: „Oni maj¹ inne cele, ni¿
my mamy. To nie jest tak, ¿e policja, s¹d, prokuratura, wiêziennictwo ma ten
sam cel. To nieprawda” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by
Wiêziennej).

3.5.3. Proces kwalifikacji wiêziennej
Po przyjêciu do zak³adu karnego skazanego umieszcza siê w tzw. celi przejœciowej, aby poddaæ go „wstêpnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitar-
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nym i wstêpnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznaæ z podstawowymi aktami prawnymi dotycz¹cymi wykonywania kary pozbawienia wolnoœci
i porz¹dkiem wewnêtrznym zak³adu karnego” (art. 79b KKW). Pobyt w celi
przejœciowej mo¿e trwaæ maksymalnie 14 dni – do tego czasu powinno siê dokonaæ klasyfikacji skazanego. Przy klasyfikacji bierze siê pod uwagê p³eæ,
wiek, uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolnoœci, umyœlnoœæ lub nieumyœlnoœæ czynu, czas pozosta³ej do odbycia kary pozbawienia wolnoœci, stan
zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopieñ uzale¿nienia od œrodków
odurzaj¹cych lub psychotropowych, stopieñ demoralizacji i zagro¿enia
spo³ecznego, rodzaj pope³nionego przestêpstwa.
W rzeczywistoœci wiêziennej osoba skazana z art. 62 UPN (wy³¹cznie lub
w powi¹zaniu z innymi przestêpstwami) mo¿e trafiæ do celi przejœciowej,
w której bywa, ¿e znajduje siê zarówno „alimenciarz”, jak i morderca. Funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej dbaj¹ jednak o to, aby wiêŸniowie nie
wyrz¹dzili sobie nawzajem krzywdy. Osoba skazana za posiadanie lub handel
narkotykami nie zajmuje w hierarchii wiêziennej ¿adnego szczególnego miejsca (w odró¿nieniu od na przyk³ad pedofila czy zabójcy matki). St¹d, jak
twierdz¹ funkcjonariusze wiêzienni, osadzeni z art. 62 UPN nie potrzebuj¹
specjalnego podejœcia czy dozoru: „Jednym z naszych g³ównych zadañ jest
chronienie wiêŸniów przed wspó³wiêŸniami. To takie inteligenckie spojrzenie, ¿e trafi student, wiêc krzywda mu siê stanie. Student z regu³y jest na tyle
inteligentny, ¿e sobie da radê. Oczywiœcie my chronimy wszystkich, ale g³ównie musimy chroniæ, jak trafi pedofil. To jest dno hierarchii wiêziennej i wiêŸniowie nie maj¹ litoœci dla niego, sponiewieraj¹ go, zgwa³c¹ itd. I my musimy
takich chroniæ” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
W trakcie pobytu w celi przejœciowej wiêzieñ jest zwykle obserwowany
przez s³u¿bê wiêzienn¹, która próbuje zapoznaæ siê z jego sytuacj¹ zdrowotn¹
i rodzinn¹ oraz histori¹ zapisan¹ w aktach. W tym czasie s¹ równie¿ zawsze
przeprowadzane rozmowy z wychowawc¹ i psychologiem wiêziennym.
Przedstawiciele wiêziennictwa, z którymi rozmawialiœmy, twierdzili, ¿e
w zdecydowanej wiêkszoœci wypadków skazany, trafiaj¹c do wiêzienia, niezale¿nie od zapisów w aktach przechodzi badania psychologiczne ju¿ na miejscu: „Zdarza siê, ¿e s¹ to osoby uzale¿nione, ale niekoniecznie z art. 62 [ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii]. My zawsze przygl¹damy siê pod tym
k¹tem wiêŸniom. Ta wiedza g³ównie pochodzi z naszych badañ, tutaj, na miejscu (psycholog, psychiatra), ale te¿ z akt przesy³anych do nas z s¹du. Niekiedy
jednak te dokumenty trafiaj¹ do nas póŸno (zw³aszcza ekspertyzy), tymczasem
sami siê orientujemy, ¿e osoba jest uzale¿niona, sami robimy badania. Niekiedy s¹ one «przeterminowane», bo osobie robiono badania w zwi¹zku ze
spraw¹ na przyk³ad w 2007 [roku], a do nas trafia w 2008 [roku]” (przedstawiciel zak³adu karnego, Warszawa-Bia³o³êka).
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3.5.4. Terapia odwykowa w wiêziennictwie
W systemach terapeutycznych w 2008 roku odbywa³o karê oko³o 6%
wszystkich wiêŸniów. Na koniec 2008 roku, wed³ug danych Centralnego
Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej, by³o ich 4143 na 74 226 przebywaj¹cych w jednostkach penitencjarnych. Ponad trzy czwarte osadzonych odbywaj¹cych karê
w systemie terapeutycznym odbywa³o j¹ w oddzia³ach terapeutycznych
– w 2008 roku do takich oddzia³ów trafi³o 480 wiêŸniów uzale¿nionych od
narkotyków. Stanowili oni 16% populacji tych oddzia³ów (pozostali to przestêpcy uzale¿nieni od alkoholu, osoby z zaburzeniami niepsychotycznymi,
w tym zaburzeniami preferencji seksualnych).
Wed³ug art. 117 KKW, skazani, u których stwierdzono uzale¿nienie od narkotyków, powinni byæ objêci leczeniem w zakresie tego uzale¿nienia:
Skazanego, u którego stwierdzono uzale¿nienie od alkoholu albo œrodków
odurzaj¹cych lub psychotropowych oraz skazanego za przestêpstwo okreœlone w art. 197–203 Kodeksu karnego, pope³nione w zwi¹zku z zaburzeniami preferencji seksualnych, obejmuje siê, za jego zgod¹, odpowiednim leczeniem i rehabilitacj¹; w razie jej braku – o stosowaniu leczenia lub
rehabilitacji orzeka s¹d penitencjarny.
W wypadku stwierdzenia uzale¿nienia od narkotyków osadzony jest kierowany na oddzia³ terapeutyczny. Aby podj¹æ leczenie, musi uprzednio wyraziæ
na to zgodê. Osadzeni nie zawsze chc¹ siê zgodziæ na terapiê. Dlaczego? S¹
przynajmniej trzy ró¿ne powody odmowy: jeden dotyczy ogólnego mechanizmu uzale¿nienia, który objawia siê zaprzeczaniem w³asnej chorobie, drugi polega na obawach zwi¹zanych z tym, ¿e trzeba siê bêdzie obejœæ bez narkotyków (w oddzia³ach terapeutycznych trudniej jest przemyciæ narkotyki), trzeci
wynika z prostej kalkulacji – terapia mo¿e przeszkodziæ w skorzystaniu z warunkowego zwolnienia. Ostatni argument wydaje siê najbardziej przemawiaæ
do wiêŸniów, którzy maj¹ krótki wyrok, a wiedz¹, ¿e na miejsce w oddziale
terapeutycznym czeka siê nawet rok. W takiej sytuacji wiêzieñ kalkuluje, ¿e
jeœli dostanie siê na terapiê na sam koniec odbywania kary (szeœciomiesiêczna
terapia mo¿e zaj¹æ ostatnie miesi¹ce pozbawienia wolnoœci), to wczeœniejsze
opuszczenie murów wiêzienia nie dojdzie do skutku.
Z drugiej jednak strony, warunki, które – jak wynika z opinii naszych rozmówców – s¹ lepsze ni¿ w innych systemach odbywania kary, mog¹ na pewno
motywowaæ do podjêcia leczenia: „Po pierwsze, jest wiêcej przestrzeni,
znacznie mniejsze zagêszczenie. I wiêŸniowie maj¹ poczucie, ¿e siê nimi bardziej zajmujemy” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
Nie bez znaczenia jest tak¿e nadzieja na to, ¿e pozytywna opinia wydana w trakcie albo po odbyciu terapii mo¿e wp³yn¹æ na warunkowe zwolnienie.
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Terapia w wiêzieniu, jej program, nie odbiega od dzia³añ terapeutycznych
prowadzonych na wolnoœci. Jak wynika z przekazu psychologa wiêziennego
z oddzia³u terapeutycznego aresztu œledczego, s¹ to w zasadzie takie same zajêcia jak te, które przeprowadza siê w ramach terapii poznawczej na wolnoœci:
pisanie esejów, spotkania indywidualne i w grupie, w spo³ecznoœci terapeutycznej z terapeut¹. Niekiedy prowadzi je ktoœ z Monaru czy innych organizacji
wyspecjalizowanych w terapii odwykowej. S¹ tak¿e spotkania tylko dla samych wiêŸniów. Wówczas wszyscy osadzeni s¹ wpuszczani na salê terapeutyczn¹ i rozmawiaj¹ sami, bez udzia³u kogoœ z zewn¹trz.
Na oddzia³ terapeutyczny trafiaj¹ wiêŸniowie z s¹dowym orzeczeniem o leczeniu odwykowym (wpis do akt KK 62) albo ci, u których uzale¿nienie stwierdzono w wiêzieniu lub areszcie. Osoby z wpisem KK 62 trafiaj¹ na oddzia³ terapeutyczny najszybciej – ich przyjmowanie trwa oko³o miesi¹ca. Jak wynika
z wypowiedzi pracownika oddzia³u terapeutycznego, osób takich jest zwykle
niewiele w stosunku do ogó³u kierowanych do oddzia³u terapeutycznego. Na 36
osadzonych przebywaj¹cych w czasie naszego badania na oddziale terapeutycznym w areszcie œledczym tylko czterej skazani mieli tego typu orzeczenie.
W wypadku osób, u których uzale¿nienie jest stwierdzane w wiêzieniu lub
areszcie, czas oczekiwania wynosi nawet dwa lata, choæ obecnie mówi siê
o roku. Aby móc wzi¹æ udzia³ w terapii, wiêzieñ musi byæ „wyzerowany”, co
oznacza, ¿e nie przyjmuje ¿adnych leków czy metadonu. Osadzeni, którzy
musz¹ rozpocz¹æ lub kontynuowaæ leczenie metadonem rozpoczête na wolnoœci, maj¹ do dyspozycji programy metadonowe. Obecnie takich programów
w ramach wiêziennictwa jest kilka: „Ale, wie pani, w Polsce w ogóle programy metadonowe fatalnie siê rozwijaj¹. One le¿¹ po prostu. My mamy teraz
chyba 17, z czego piêæ wiêziennych. To jest kompromitacja. U nas w programach jest chyba 1,4 tysi¹ca ludzi w Polsce. A jest Narodowy Program Przeciwdzia³ania Narkomanii Ministerstwa Zdrowia, który mówi³, ¿e do 2010 roku
20% uzale¿nionych opiatowo bêdzie na metadonie” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
Osadzony mo¿e odmówiæ zgody na podjêcie leczenia. Wówczas pisze siê
wniosek do s¹du penitencjarnego w celu wydania opinii i zajêcia stanowiska.
Z relacji naszych rozmówców wynika, ¿e s¹d penitencjarny niespecjalnie nalega na podjêcie leczenia przez osobê, która odmawia poddania siê terapii.
Wydaje siê to zasadne, zw³aszcza w œwietle tego, ¿e miejsc na oddzia³ach jest
wci¹¿ za ma³o w stosunku do zapotrzebowania: „Cztery tysi¹ce skazanych.
A my mamy miejsc terapeutycznych oko³o 600 teraz, czyli jakby mamy przerób dwa razy. Dwa razy jesteœmy w stanie przerobiæ tê grupê, i rzeczywiœcie
przerabiamy. W tych narkomañskich przechodzi 1,2 tysi¹ca, nawet z dostawkami 1,4 tysi¹ca w skali roku” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by
Wiêziennej).
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Osoby zajmuj¹ce siê leczeniem odwykowym w ramach wiêziennictwa s¹
zgodne co do tego, ¿e ma ono sens tylko wówczas, kiedy jest kontynuowane
po wyjœciu na wolnoœæ. Z relacji naszych rozmówców wynika, ¿e z efektywnoœci¹ leczenia w systemie terapeutycznym w wiêzieniach jest podobnie jak
na wolnoœci. Szacuje siê, ¿e do na³ogu nie wraca oko³o 10% uzale¿nionych.
Ponadto „procent recydywy jest o po³owê ni¿szy u tych, którzy przeszli terapiê w oddzia³ach terapeutycznych. Spada równie¿ powrotnoœæ do na³ogu: [...]
przynajmniej 40% utrzymuje abstynencjê przez najbli¿sze dwa lata od opuszczenia zak³adu” (przedstawiciel Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
Nie jest to zwykle mo¿liwe do osi¹gniêcia w wypadku osadzonych, którzy
odbywaj¹ karê znacznie d³u¿ej ni¿ trwa okres leczenia i po szeœciu miesi¹cach
terapii z powrotem trafiaj¹ do zwyk³ego systemu. U tych osadzonych mo¿na
siê spodziewaæ szybkiego powrotu do na³ogu, bior¹c pod uwagê wa¿n¹ funkcjê, jak¹ pe³ni¹ narkotyki w wiêzieniu, i ich dostêpnoœæ w zak³adach karnych.
Na zakoñczenie opisu systemu terapeutycznego w polskim wiêziennictwie
nale¿a³oby wspomnieæ o kosztach, jakie poci¹ga za sob¹ leczenie wiêŸniów
uzale¿nionych od narkotyków. Mówi¹c o kosztach zwi¹zanych z utrzymaniem wiêŸnia uzale¿nionego od œrodków psychoaktywnych i substancji odurzaj¹cych, trzeba uwzglêdniæ zarówno koszty zwi¹zane z utrzymaniem wiêŸnia w ogóle, jak i koszty, jakie generuje sam fakt jego uzale¿nienia, czyli: leki,
dodatkowy personel, badania medyczne (w tym psychiatryczne) itp. Ogólnie
szacuje siê, ¿e utrzymanie osoby uzale¿nionej od narkotyków, jeœli trafi
do wiêzienia i podejmie terapiê, kosztuje dwa razy wiêcej ni¿ utrzymanie
wiêŸnia niepodejmuj¹cego terapii: „[...] wiêzieñ w terapii narkomañskiej
kosztuje dwa razy tyle co wiêzieñ normalny, czyli oko³o 5 tysiêcy [z³otych].
Z tym zastrze¿eniem, ¿e koszty sta³e s¹ takie, jak u normalnego wiêŸnia. Czyli
te 1,8 tysi¹ca czy 1,5 tysi¹ca [z³otych], a ca³a reszta to by³aby oszczêdnoœæ.
Zwalniamy normalnego wiêŸnia i mamy oszczêdnoœæ 500 z³otych, zwalniamy
tego – 3 tysi¹ce z³otych. Tak mo¿na powiedzieæ” (przedstawiciel Centralnego
Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).

3.5.5. Racjonalnoœæ instytucjonalna
Artyku³ 62 UPN jest postrzegany przez przedstawicieli wiêziennictwa
g³ównie przez pryzmat dodatkowych kosztów ekonomicznych oraz czêsto
nieefektywnej pracy. Ustawa w obecnym kszta³cie spowodowa³a, ¿e problem
narkotyków „trafi³ do wiêzieñ”. Wiêziennictwo mo¿na okreœliæ jako ostatnie
ogniwo procedury skoncentrowanej na karaniu za posiadanie. Jeœli podejrzany, póŸniej oskar¿ony, a nastêpnie skazany przebêdzie ca³¹ drogê proceduralno-prawn¹ i stanie siê osadzonym, wiêziennictwo musi ju¿ zaj¹æ siê nim na
d³u¿ej. St¹d czêsto przewijaj¹ca siê w wypowiedziach naszych rozmówców
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opinia o spychaniu na nich problemów wynikaj¹cych z obecnego rozwi¹zania
zawartego w ustawie, które ostatecznie musz¹ zostaæ rozwi¹zane przez
wiêziennictwo.
Wiêziennictwo zdaje siê sprawnie wywi¹zywaæ ze swoich obowi¹zków
ustawowych – otwiera nowe oddzia³y terapeutyczne, walczy o kolejne programy metadonowe dla wiêŸniów, podnosi jakoœæ oferty terapeutycznej i stara siê
ograniczaæ rosn¹cy problemem narkotykowy na swoim terenie. Artyku³ 62
UPN powoduje, ¿e sytuacja, z jak¹ mamy do czynienia na wolnoœci, jest
przenoszona w realia wiêzienne. Dobrze, jeœli osoba uzale¿niona od narkotyków, trafiaj¹c za mury wiêzienne za posiadanie (bo w koñcu trafi), spo¿ytkuje
ten czas na leczenie. Z drugiej jednak strony, wielu z tych, którzy tam trafiaj¹,
zw³aszcza z art. 62 UPN, mog³oby leczyæ siê na wolnoœci, bez przechodzenia
ca³ej procedury s¹dowo-prawnej. Zapewne rozwi¹zanie to by³oby tañsze dla
bud¿etu pañstwa i zdecydowanie mniej obci¹¿aj¹ce dla osoby uzale¿nionej.

Dorota Wiszejko-Wierzbicka

3.6. Podsumowanie
Procedura instytucjonalno-prawna zwi¹zana z realizacj¹ UPN wydaje siê
funkcjonowaæ bez zastrze¿eñ. Instytucje zaanga¿owane do tego zadania przyswoi³y i utrwali³y ju¿ pewien wzór postêpowania, który sprawnie wprowadzaj¹ w ¿ycie. Jak jednak zauwa¿y³ jeden z naszych rozmówców: „To nie jest
tak, ¿e policja, s¹d, prokuratura, wiêziennictwo maj¹ ten sam cel”. Mo¿na siê
zatem zastanawiaæ, czy obowi¹zuj¹ca ustawa, œciœlej zaœ art. 62 UPN, rzeczywiœcie s³u¿y rozwi¹zaniu konkretnych problemów, na przyk³ad uzale¿nienia
lub szkodliwego u¿ywania œrodków psychoaktywnych, ograniczania dostêpu
do œrodków psychoaktywnych, czy te¿ ca³a ta machina instytucjonalno-prawna dzia³a jakby obok nich.
Organom œcigania (policja, prokuratura) art. 62 UPN przysparza dodatkowej pracy zwi¹zanej z biurokracj¹ oraz wymaga wiêcej czasu poœwiêcanego
osobom zatrzymanym w zwi¹zku z posiadaniem substancji psychoaktywnej.
Z drugiej jednak strony, stanowi narzêdzie pracy operacyjnej, które u³atwia
zdobycie informacji, pozwala tak¿e polepszyæ statystyki policyjne. Artyku³ 62
UPN w wielu sytuacjach mo¿e siê okazaæ u¿ytecznym „wytrychem” w codziennej pracy policji, przyzwala jednak na instrumentalne traktowanie osób
zatrzymanych, które mog¹ byæ póŸniej nara¿one na negatywne konsekwencje
w swoim œrodowisku. Warto nadmieniæ, ¿e ten sam „wytrych” nie dzia³a
w stosunku do dealerów, mog¹cych rzeczywiœcie dostarczyæ policji wa¿nych
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informacji, uderza jednak czêsto w osoby niezaznajomione z prawem, które
licz¹ na ³agodniejsze potraktowanie w sytuacji „pójœcia na wspó³pracê”. Podczas badania natknêliœmy siê tak¿e na pewn¹ kwestiê, która wymaga dalszej
analizy, a dotyczy zatrzymywania z art. 62 UPN osób, które nie mia³y przy sobie ¿adnej substancji psychoaktywnej czy œrodka odurzaj¹cego. Taka sytuacja
nie powinna wystêpowaæ w œwietle interpretacji tego zapisu ustawy, byæ mo¿e
jednak stanowi element praktyki policji i prokuratury. Policja wydaje siê najbardziej obci¹¿ona zadaniami, jakie na³o¿y³ ustawodawca na instytucje w ramach realizacji art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Policja zabezpiecza zatrzymany œrodek lub substancjê, na zlecenie prokuratury kieruje je do
ekspertyzy, prowadzi œledztwo, mo¿e tak¿e przes³uchiwaæ osobê zatrzyman¹.
Prokuratura w tym wypadku pe³ni funkcjê zarz¹dzaj¹co-zatwierdzaj¹c¹. Racjonalnoœæ tych instytucji ka¿e jej przedstawicielom koncentrowaæ siê na œciganiu przestêpstwa i zbieraniu dowodów w sprawie. Z tego punktu widzenia
szanse na wykorzystanie innych œrodków, na przyk³ad kierowania na leczenie,
s¹ raczej znikome. Praktyka prokuratorska pokazuje, ¿e wnioskowane kary s¹
stosunkowo surowe, z kolei ekspertyzy w przedmiocie uzale¿nienia, bêd¹ce
podstaw¹ wnioskowania o leczenie – doœæ rzadko zlecane.
S¹downictwo traktuje sprawy z art. 62 UPN jako stosunkowo ³atwe i szybko schodz¹ce z wokandy. Wœród spraw przewa¿a kwalifikacja typu podstawowego, co pozwala omin¹æ niuanse zwi¹zane z rozstrzyganiem kwestii, czy posiadana iloœæ substancji psychoaktywnej jest „znaczna” czy „nieznaczna”. Dla
sêdziów kusz¹ce jest zatwierdzanie33 otrzymywanych od prokuratury wniosków oskar¿enia i proponowanej wysokoœci kary , tym bardziej ¿e wiele spraw
jest przeprowadzanych w trybie uproszczonym. S¹downictwo musi siê
wywi¹zywaæ z powierzonych mu zadañ w ramach ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii. Du¿a liczba spraw, jakie wp³ywaj¹ do s¹du, powoduje jednak, ¿e
czas na ich rozpatrywanie jest ograniczony. Poœpiech mo¿e zaœ powodowaæ,
¿e w wyrokach nie s¹ uwzglêdniane wszystkie dostêpne œrodki (w tym
mówi¹ce o lecznictwie odwykowym), jakie przewidzia³ ustawodawca.
Kuratorzy nie s¹ zbyt mocno obci¹¿eni sprawami z art. 62 UPN – 60% kuratorów zapytanych w ramach badania o czas przeznaczany na prowadzenie
tych spraw odpowiedzia³o, ¿e jest to nie wiêcej ni¿ 10% ogó³u ich czasu pracy.
Z uœrednionej struktury wszystkich spraw z art. 62 UPN prowadzonych przez
jednego kuratora wynika, ¿e œrednio 65% ogó³u prowadzonych spraw stanowi¹ sprawy dozorowe. W wiêkszoœci zatem osoby skazywane za posiadanie
narkotyków s¹ obejmowane form¹ kontroli, w ramach której kurator ma obowi¹zek przynajmniej raz w miesi¹cu odwiedziæ podopiecznego. Oprócz dy¿urów i prowadzenia spraw, kurator mo¿e, na wniosek organu prowadz¹cego po33

Niezatwierdzenie wniosku od prokuratury skutkuje bowiem skierowaniem sprawy na
rozprawê g³ówn¹, co wyd³u¿a³oby postêpowanie.
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stêpowanie przygotowawcze, przeprowadziæ wywiad œrodowiskowy dotycz¹cy osoby oskar¿onej o posiadanie narkotyków. Praktyka ta nie jednak
czêsta – po³owa ankietowanych kuratorów przeprowadzi³a od pocz¹tku 2009
roku najwy¿ej trzy takie wywiady.
Wiêziennictwo wydaje siê powa¿nie obci¹¿one nie tyle sprawami z art. 62
UPN, ile kwesti¹ narkotyków w ogóle. Dotyczy to zarówno terapii odwykowej, jak i handlu œrodkami psychoaktywnymi w warunkach wiêziennych. Kryminalizacja posiadania powoduje zepchniêcie problemu narkotykowego za
mury wiêzienne. Rozwi¹zanie to generuje jednak spore koszty ekonomiczne
(wiêcej na ten temat w rozdziale czwartym niniejszego raportu), a tak¿e dodatkowo wzmacnia problem narkotyków w polskim wiêziennictwie.
Z badania ankietowego przeprowadzonego wœród przedstawicieli instytucji szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoœci i organów œcigania wynika, ¿e art. 62 UPN w opinii wiêkszoœci respondentów (funkcjonariuszy policji
i wiêziennictwa, prokuratorów, sêdziów, kuratorów s¹dowych) nie jest uwa¿any za skuteczne narzêdzie ograniczania handlu narkotykami, odstraszania potencjalnych u¿ytkowników czy zniechêcania tych, którzy mieli ju¿ kontakt
z narkotykiem, a tak¿e pracy z osobami uzale¿nionymi od substancji psychoaktywnych. Mimo to wœród przedstawicieli wspomnianych instytucji panuje
zgoda co do tego, ¿e nale¿y karaæ za posiadanie ka¿dej iloœci posiadanej substancji psychoaktywnej czy œrodka odurzaj¹cego. Mo¿e to wskazywaæ na rozczarowanie dotychczasowym rozwi¹zaniem, zawartym w art. 62 UPN, jednoczeœnie jednak ukazuje brak akceptacji dla alternatywy opartej na depenalizacji posiadania.
W przebiegu procedury instytucjonalno-prawnej, jaka jest uruchamiana
w sytuacji zatrzymania osoby za posiadanie substancji psychoaktywnej,
w praktyce nie ma miejsca na rozwa¿ania natury psychologicznej czy spo³ecznej (choæ ustawodawca przewidzia³ narzêdzia, które uwzglêdniaj¹ ten wymiar
problemu). W du¿ym uproszczeniu: jest czyn przestêpczy – jest i kara. W trakcie ca³ego procesu instytucjonalno-prawnego nie podejmuje siê starañ w celu
zró¿nicowania spraw ze wzglêdu na motywy posiadania, rodzaj, a czêsto nawet iloœæ posiadanego œrodka, jeœli nie jest ona kwalifikowana jako wyraŸnie
znaczna (na przyk³ad dla sêdziów posiadanie przez sprawcê powy¿ej 50 porcji
ju¿ nie wzbudza w¹tpliwoœci co do kwalifikacji prawnej).
Powy¿sze wnioski mog¹ sk³oniæ do sformu³owania tezy o braku refleksyjnoœci instytucjonalnej, która powoduje, ¿e w ca³ej tej machinie proceduralno-prawnej gubi siê gdzieœ sens jej dzia³añ. W konsekwencji pierwotny cel
– ograniczanie poda¿y i popytu substancji odurzaj¹cych i œrodków psychoaktywnych – jest osi¹gany opacznie, ³apie siê bowiem „p³otki” zamiast „rekinów” handlu narkotykami, nie wykorzystuje siê tak¿e mo¿liwoœci kierowania
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na leczenie odwykowe osób uzale¿nionych od œrodków psychoaktywnych,
wreszcie nara¿a siê na ostracyzm spo³eczny osoby wspó³pracuj¹ce z organami
œcigania.
Z drugiej jednak strony, mo¿na mówiæ o racjonalnoœci instytucjonalnej,
ukazuj¹cej swoist¹ elastycznoœæ, czy te¿ mo¿liwoœci adaptacyjne instytucji
zaanga¿owanych do realizacji art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Wszystkie one sprawnie wywi¹zuj¹ siê ze swoich zadañ, a nawet mog¹ czerpaæ wtórne korzyœci z istniej¹cego zapisu w ramach bardziej ogólnych celów,
którym podporz¹dkowuj¹ swoje dzia³ania. Rzeczywistoœæ, jak¹ tworz¹ te instytucje, wydaje siê jednak rzeczywistoœci¹ równoleg³¹ w stosunku do problemu, który pierwotnie mia³y one rozwi¹zywaæ.
Obecne rozwi¹zanie, czyli „karanie za posiadanie”, spowodowa³o, ¿e problem narkotykowy ze sfery prywatnej uleg³ przesuniêciu w kierunku obszaru
publicznego i kontroli instytucjonalnej. Jak pisze wspó³czesny socjolog brytyjski Anthony Giddens: „Sfera publiczna jest domen¹ pañstwow¹, sfera
prywatna zaœ to obszar, który opiera siê ingerencji nadzoru pañstwowego.
Poniewa¿ jednak gwarantem praworz¹dnoœci jest pañstwo, sfera prywatna
jest w pewnym sensie kwesti¹ definicji prawnej”34. Problem narkotykowy
skierowany pod kontrolê instytucjonaln¹ sta³ siê tym samym „doœwiadczeniem odizolowanym” od reszty spo³eczeñstwa, której nie dotyczy lub która
nie chce, aby jej dotyczy³. Tak powa¿ny zabieg musi mieæ swoj¹ cenê.

34

A. Giddens, Nowoczesnoœæ i to¿samoœæ. „Ja” i spo³eczeñstwo w epoce póŸnej nowoczesnoœci, prze³. A. Szul¿ycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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Rozdzia³ 4
Koszty i czas pracy zwi¹zany z realizacj¹
artyku³u 62 ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii
Zofia Mielecka-Kubieñ

4.1. Zakres i tendencje rozwojowe przestêpczoœci
z artyku³u 62 ustawy oraz zastosowane œrodki
restrykcyjne (na podstawie danych zagregowanych)
Aby ukazaæ skalê badanego zjawiska na podstawie danych policji oraz Ministerstwa Sprawiedliwoœci, przedstawiono zakres i tendencje rozwojowe
przestêpczoœci z art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii
(dalej: UPN) – lub odpowiednio z art. 48 ustawy z 1997 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii – w latach 1999–2008 oraz strukturê zastosowanych
œrodków restrykcyjnych (w 2007 roku).
W 2008 roku odnotowano w Polsce 1 082 067 przestêpstw stwierdzonych1,
w tym 57 382 przestêpstw z UPN oraz 30 548 przestêpstw z art. 62 tej ustawy
(tabela 1). Oznacza to, ¿e w 2008 roku przestêpstwa z UPN stanowi³y oko³o
5,3% ogó³u przestêpstw stwierdzonych w analizowanym roku, a przestêpstwa
z art. 62 UPN – oko³o 2,8% tych przestêpstw, przy czym przestêpstwa z art. 62
UPN stanowi³y ponad po³owê (53,2%) przestêpstw stwierdzonych z ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Tabela 1. Przestêpstwa stwierdzone i procent przestêpstw z art. 62 UPN w ogólnej
liczbie przestêpstw 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

1 151

2,0

30 548

53,2

art. 62 ust. 2
art. 62 ogó³em
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.
1

Por. http://www.policja.pl/portal/pol/3/1/Przestepstwa_stwierdzone_podejrzani_wykrywalnosc_ogolem_w_latach_19902007.html [dostêp: 30 paŸdziernika 2009 roku].
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Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ, ¿e zarówno liczba przestêpstw z art. 62 (art. 48)
UPN (rysunek 1), jak i ich procent w ogólnej liczbie przestêpstw stwierdzonych (rysunek 2) wzrasta³ szybko w latach 1999–2005, ale pocz¹wszy od 2006
roku tendencja ta uleg³a zahamowaniu.
40 000

Liczba przestêpstw

35 000
30 000
25 000
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15 000
10 000
5 000
0
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Rysunek 1. Liczba przestêpstw stwierdzonych z art. 48 ustawy z 1997 roku lub
art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii w latach 1999–2008
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.
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Procent
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Rysunek 2. Procent przestêpstw stwierdzonych z art. 48 ustawy z 1997 roku
lub art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii w ogólnej liczbie
przestêpstw w latach 1999–2008
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.

Nasilenie zjawiska narkomanii w Polsce wykazuje silne zró¿nicowanie
terytorialne, co ma odzwierciedlenie tak¿e w liczbie przestêpstw z nim
zwi¹zanych. Mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêcej przestêpstw z art. 62 UPN odno-
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towano w 2008 roku w województwie mazowieckim i wielkopolskim (rysunek 3), z kolei obszarami najbardziej zagro¿onymi w tym zakresie (w przeliczeniu na liczbê mieszkañców) s¹ województwa le¿¹ce w zachodniej czêœci
kraju (rysunek 4).

warmiñsko-mazurskie

pomorskie

podlaskie

zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie

mazowieckie
wielkopolskie
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³ódzkie
lubelskie
dolnoœl¹skie

Przestêpstwa stwierdzone

œwiêtokrzyskie
œl¹skie
opolskie

podkarpackie
ma³opolskie

wartoœci bezwzglêdne
3180 do 6320 (2)
2090 do 3180 (4)
1600 do 2090 (2)
740 do 1600 (4)
420 do 740 (4)

Rysunek 3. Liczba przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN
wed³ug województw w 2008 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.
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Rysunek 4. WskaŸnik zagro¿enia (przestêpstwa stwierdzone z art. 62 UPN
na 100 tysiêcy mieszkañców) w 2008 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.
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Przestêpczoœæ z art. 62 UPN dotyczy przede wszystkim terenów miast (rysunek 5). Procent omawianych przestêpstw w miastach w ogóle tych przestêpstw w 2008 roku w Polsce by³ równy 88,4% i waha³ siê, w zale¿noœci od
województwa, od 70,2% do 95,2%.

pomorskie

warmiñsko-mazurskie
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kujawsko-pomorskie
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91,2 do
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95,2
92,2
91,2
89,9
86,6

(2)
(3)
(3)
(4)
(4)

Rysunek 5. Udzia³ (w procentach) przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN
w mieœcie w ogólnej liczbie tych przestêpstw w 2008 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.

Na podstawie danych policji mo¿na stwierdziæ tak¿e, ¿e blisko 65% przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN dotyczy³o marihuany (tabela 2), ponad
87% – marihuany lub amfetaminy, a niespe³na 3% – heroiny.
Tabela 2. Przestêpstwa i procent przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN wed³ug
rodzaju substancji w 2008 roku
Substancja

marihuana
amfetamina
ekstazy
heroina
substancje psychotropowe
polska heroina
kokaina
lsd
inne
Razem

Liczba

Procent

19 761
6860
1056
847
511
278
233
31
971
30 548

64,69
22,46
3,46
2,77
1,67
0,91
0,76
0,10
3,18
100,00

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.
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W tabeli 3 oraz na rysunku 6 przedstawiono strukturê osób doros³ych zatrzymanych w 2008 roku w zwi¹zku z przestêpstwami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ponad 95% tych osób zosta³o
zwolnionych przed up³ywem 48 godzin, niespe³na 3% zosta³o aresztowanych
i ich areszt trwa³ w chwili zakoñczenia postêpowania, a 0,57% wszystkich zatrzymanych zosta³o zwolnionych i przekazanych do dyspozycji s¹du.
Tabela 3. Doroœli zatrzymani za przestêpstwa z art. 62 UPN w 2008 roku
Zatrzymany,
Zatrzymany
Zatrzymany
Zatrzymany
aresztowany i areszt
i zwolniony
i zwolniony po i aresztowany,
Wyszczególnienie
trwa³ w chwili
przed up³ywem przekazaniu do
lecz areszt
zakoñczenia
48 godzin
dyspozycji s¹du
uchylono
postêpowania

Liczba
Procent

12 811
95,11

77
0,57

195
1,45

386
2,87

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.

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

Rysunek 6. Doroœli zatrzymani za przestêpstwa z art. 62 UPN w 2008 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych policji.

Mo¿na tak¿e spostrzec (rysunek 7), ¿e liczba prawomocnych skazañ osób
doros³ych za przestêpstwa z art. 48 ustawy z 1997 roku lub art. 62 ustawy
z 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii wzrasta³a szybko do 2004 roku,
oko³o po³owy 2004 roku tendencja ta uleg³a zmianie i do 2007 roku nastêpowa³ coraz wolniejszy wzrost tej liczby.
Jak ju¿ wspomniano, nasilenie zjawiska narkomanii wykazuje silne zró¿nicowanie terytorialne, œwiadczy o tym tak¿e zaprezentowana na rysunkach
8–12 struktura liczby skazanych doros³ych wed³ug województw. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwy¿sze nasilenie omawianego zjawiska, mierzone wskaŸnikiem skazanych doros³ych wed³ug miejsca pope³nienia przestêpstwa na 100
tysiêcy mieszkañców, charakteryzuje – zarówno w wypadku mê¿czyzn, jak
i kobiet – województwo dolnoœl¹skie (odpowiednio 129,0 i 7,8 skazanych na
100 tysiêcy mieszkañców), najni¿sze zaœ wystêpuje w województwie podkar-
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packim w wypadku mê¿czyzn (20,5) oraz w województwie podlaskim w wypadku kobiet (1,0). Potwierdza siê tak¿e przypuszczenie, ¿e najwy¿sze
zagro¿enie narkomani¹ wystêpuje w zachodniej czêœci kraju, wyj¹tkiem jest
tutaj województwo mazowieckie.
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Rysunek 7. Prawomocne skazania osób doros³ych za przestêpstwa z art. 48 ustawy
z 1997 roku lub art. 62 ustawy z 2005 roku o przeciwdzia³aniu narkomanii
w latach 2001–2007
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Skazani na 100 tysiêcy mieszkañców

art. 62 UPN, ogó³em

Rysunek 8. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug miejsca
pope³nienia przestêpstwa (czyn g³ówny), na 100 tysiêcy mieszkañców w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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art. 62 UPN, mê¿czyŸni
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Skazani na 100 tysiêcy mieszkañców
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Rysunek 9. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), mê¿czyŸni, wed³ug
miejsca pope³nienia przestêpstwa (czyn g³ówny), na 100 tysiêcy mieszkañców
w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Rysunek 10. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), kobiety, wed³ug miejsca
pope³nienia przestêpstwa (czyn g³ówny), na 100 tysiêcy mieszkañców w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Rysunek 11. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug miejsca
pope³nienia przestêpstwa (czyn g³ówny), w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Rysunek 12. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug miejsca
pope³nienia przestêpstwa (czyn g³ówny), na 100 tysiêcy mieszkañców w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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Na rysunkach 13–16 zaprezentowano strukturê skazanych doros³ych
wed³ug p³ci oraz wed³ug wieku i p³ci. Okazuje siê, ¿e 93% ogólnej liczby skazanych doros³ych stanowi¹ mê¿czyŸni (rysunek 13), w tym najwiêcej jest osób
m³odych, w wieku 17–24 lata (rysunek 14–15). Wœród kobiet najwiêcej skazanych by³o w wieku 22–24 lata (rysunek 16). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e struktura
skazanych wed³ug badanych cech odzwierciedla strukturê pope³nianych przestêpstw z art. 62 UPN wed³ug tych cech.
art. 62 UPN
6,8%

mê¿czyŸni
kobiety

93,2%

Rysunek 13. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN) wed³ug p³ci w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

art. 62 UPN, ogó³em
400
y* = 662,09e-0,6483x
R 2 = 0,9561

350
Liczba skazanych

300
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Rysunek 14. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), ogó³em, wed³ug wieku
w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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art. 62 UPN, mê¿czyŸni
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Rysunek 15. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), mê¿czyŸni,
wed³ug wieku w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
art. 62 UPN, kobiety
16
14

Liczba skazanych

12
10
8
6
4
2
0

17–21 22–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69
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Rysunrk 16. Prawomocnie skazani doroœli (art. 62 UPN), kobiety, wed³ug wieku
w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

W tabeli 4 oraz na rysunku 17 przedstawiono strukturê kar zastosowanych
wobec osób skazanych – nale¿y tutaj jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e jedna
osoba mo¿e byæ ukarana wiêcej ni¿ jedn¹ kar¹. Œrednio na jednego skazanego
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przypada³o oko³o 1,4 kary. Okazuje siê, ¿e najczêœciej stosowan¹ kar¹ by³o
pozbawienie wolnoœci. W 7,5% wypadków odst¹piono od wymierzenia kary
lub warunkowo j¹ umorzono.
Tabela 4. Prawomocnie os¹dzeni doroœli wed³ug rodzajów przestêpstw i œrodków
zabezpieczaj¹cych z art. 62 UPN (czyn g³ówny) w 2007 roku
Wyszczególnienie

Ogó³em os¹dzeni
Ogó³em skazani
Grzywna samoistna
Ograniczenie wolnoœci
Pozbawienie wolnoœci
Œrodki karne samoistne
Warunkowe umorzenie
Odst¹pienie od wymierzenia kary

Ustawa
o przeciwdzia³aniu
narkomanii

Artyku³ 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu
narkomanii

21 858
20 639
2991
2185
15 375
88
1147
72

15 271
14 206
2699
1982
9429
69
1027
46

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Struktura œrodków zabezpieczaj¹cych, czyn g³ówny
grzywna samoistna

0,3%
0,5%

6,7%

ograniczenie wolnoœci

17,7%
13,0%

pozbawienie wolnoœci
œrodki karne samoistne

61,8%
warunkowe umorzenie
odst¹pienie od wymierzenia
kary
Uwaga: Na jednego os¹dzonego mo¿e przypadaæ wiêcej ni¿ 1 œrodek.

Rys. 17. Prawomocnie os¹dzeni doroœli (art. 62 UPN) wed³ug rodzajów œrodków
zabezpieczaj¹cych (czyn g³ówny) w 2007 roku
îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

W tabeli 5 zaprezentowano strukturê kar dla skazanych z art. 62 UPN
w 2007 roku (czyn g³ówny) na karê pozbawienia wolnoœci. Okazuje siê, ¿e
wœród 9456 pozbawionych wolnoœci w 2007 roku 7,6% odbywa³o tê karê bez
zawieszenia, a wœród odbywaj¹cych karê z zawieszeniem 45,0% otrzyma³o
dozór kuratora.
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Tabela 5. Pozbawieni wolnoœci z art. 62 UPN (czyn g³ówny) w 2007 roku
Ustawa o przeciwdzia³aniu
narkomanii

art. 62 ust. 1
art. 62 ust. 2
art. 62 ust. 3
Razem
Procent

Pozbawienie wolnoœci
Z zawieszeniem
Bez
Ogó³em
zawieszenia
razem
z dozorem bez dozoru

8225
563
668
9456
100

496
155
63
714
7,6

7729
408
605
8742
92,4

3767
201
286
4254
48,7

3962
207
319
4488
51,3

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

W tabelach 6–8 przedstawiono strukturê skazanych pozbawionych wolnoœci (bez zawieszenia) wed³ug czasu pozbawienia wolnoœci oraz wed³ug wysokoœci na³o¿onej grzywny.
Informacje te bêd¹ podstaw¹ oszacowania niektórych kosztów wiêziennictwa i kosztów ogó³em spowodowanych przestêpczoœci¹ z art. 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Tabela 6. Pozbawieni wolnoœci (bez zawieszenia) z art. 62 UPN (czyn g³ówny)
w 2007 roku
Liczba
dni

30,3
60,7
91,0
136,5
182,0
273,0
364,0
546,0
728,0
910,0
1092,0
1456,0
2366,0
3276,0
Razem
Liczba osobodni
Œrednio na 1 osobê

osób

21
31
90
133
115
115
91
75
28
8
4
3
0
0
714
191 661,2
268,4

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci (Centralnego
Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej).
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Tabela 7. Grzywna samoistna (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

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Tabela 8. Grzywna obok pozbawienia wolnoœci (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

îród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
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4.2. Oszacowanie niektórych kosztów i czasu pracy
pracowników wymiaru sprawiedliwoœci zwi¹zanych
z artyku³em 62 ustawy (na podstawie danych
ankietowych i zagregowanych)
Celem badania by³a ocena wysokoœci niektórych wydatków bud¿etu pañstwa na poczet policji, prokuratury, s¹downictwa i kuratorów s¹dowych,
ponoszonych na skutek przestêpczoœci z art. 62 UPN, oraz iloœci czasu pracy
pracowników tych instytucji przeznaczonego na sprawy zwi¹zane z omawianymi przestêpstwami.
W badaniu wykorzystano dane zagregowane, omówione wczeœniej, i dane
pochodz¹ce z przeprowadzonego badania ankietowego. Opis wylosowanej próby i sposobu wykonania badania zawarto w rozdziale drugim niniejszego raportu.

4.2.1. Dane statystyczne
Dane statystyczne w badaniu ankietowym otrzymano, przeprowadzaj¹c
z osobami pracuj¹cymi w instytucjach wylosowanych do próby wywiady na
podstawie czterech przygotowanych i przetestowanych wczeœniej kwestionariuszy (dla policjantów, dla prokuratorów, dla sêdziów i dla kuratorów). W odpowiedziach na pytania ankiet zdarza³y siê – w wiêkszoœci pytañ niezbyt liczne – braki odpowiedzi, spowodowane najczêœciej niedysponowaniem przez
respondenta wiedz¹ na dany temat.
Trzeba równie¿ podkreœliæ du¿e zró¿nicowanie odpowiedzi respondentów
na niektóre pytania o charakterze iloœciowym. Zdarza³o siê tak¿e, ¿e odpowiedzi na takie pytania by³y podawane nieprecyzyjnie („oko³o...”, „do...”, „od...
do...”) oraz w ró¿nych jednostkach (minuty, godziny, miesi¹ce), co zmusza³o
do dokonywania stosownych przeliczeñ, a w niektórych wypadkach wymaga³o pominiêcia odpowiedzi. Skutkiem wystêpowania nieprecyzyjnych odpowiedzi jest tak¿e pewna dowolnoœæ ich interpretacji, co mo¿e powodowaæ
ró¿nice w otrzymanych na ich podstawie wynikach liczbowych.
Jak wspomniano, badanie ankietowe przeprowadzono na prze³omie lipca
i sierpnia 2009 roku, ale wykorzystywane w szacunkach dane zagregowane
pochodz¹ z 2008 roku, a w niektórych wypadkach z 2007 roku. Rozbie¿noœæ ta
wp³ywa na zmniejszenie dok³adnoœci szacunku, nale¿y jednak zaznaczyæ,
¿e jeœli w przysz³oœci stan¹ siê dostêpne stosowne dane zagregowane dla
2009 roku, bêdzie mo¿na w prosty sposób uaktualniæ przedstawione ni¿ej wyniki. Na potrzeby prezentowanych szacunków niezbêdne w obliczeniach wielkoœci podane dla 2007 roku oszacowano dla 2008 roku, pos³uguj¹c siê indeksem przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN (Ip) w 2008 roku, obliczonym
w stosunku do liczby tych przestêpstw w 2007 roku:
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Ip =

30548
= 0,9772
31260

117

(1)

Nominalny czas pracy w 2008 roku oszacowano, bior¹c pod uwagê czterdziestogodzinny tydzieñ pracy, odliczaj¹c 26 dni urlopu, soboty, niedziele
oraz œwiêta pañstwowe i religijne – jako 2056 godzin. Upraszczaj¹c, za³o¿ono,
¿e taki nominalny czas pracy by³ w³aœciwy dla wszystkich rozpatrywanych
grup zawodowych.
Podstawowe Ÿród³a zagregowanych danych statystycznych:
l Ministerstwo Sprawiedliwoœci – Wydzia³ Statystyki,
l Komenda G³ówna Policji (http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol),
l Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej (http://www.sw.gov.pl/index.php/
statystyki/46),
l Rocznik statystyczny GUS 2008.

4.2.2. Oszacowanie wybranych kosztów i czasu pracy
zwi¹zanych z art. 62 UPN – policja
Jak wspomniano, na potrzeby oszacowania zarówno wysokoœci niektórych
kosztów, jak i czasu pracy policji zwi¹zanych z art. 62 UPN, wykorzystano
dane pochodz¹ce z przeprowadzonego badania ankietowego oraz dane
zagregowane.
Kluczowe w tej czêœci badania pytania ankiety dla policjantów brzmia³y:
P8. „Proszê oszacowaæ jaki, wed³ug Pana (Pani) oceny, procent czasu pracy przeznaczy³ Pan (przeznaczy³a Pani) na sprawy z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w ogólnym czasie pracy w 2009 roku?”.
P10. „Proszê oszacowaæ, w ilu takich sprawach bra³ Pan (bra³a Pani) udzia³
od pocz¹tku 2009 roku?”.
Dodatkowe pytania dotyczy³y minimalnej i maksymalnej iloœci czasu przeznaczanego na sprawy z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii:
P9X1. „Proszê oszacowaæ œredni czas (w godzinach) przeznaczony na
jedn¹ sprawê z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009
roku – minimalnie”.
P9X2. „Proszê oszacowaæ œredni czas (w godzinach) przeznaczony na
jedn¹ sprawê z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009
roku – maksymalnie”.
Wa¿ne by³y tak¿e pytania dotycz¹ce zlecania ekspertyz:
P3X1A. „Czy zleca³ Pan (zleca³a Pani) w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009 roku ekspertyzy dotycz¹ce po³¹czeñ telefonicznych (udostêpnienie billingów przez
operatorów sieci komórkowej)?”.
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P3X1B. „Proszê oszacowaæ, w ilu procentach wszystkich spraw z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii zleca Pan (Pani) ekspertyzy dotycz¹ce po³¹czeñ telefonicznych (udostêpnienie billingów przez
operatorów sieci komórkowej)?”.
P3X1C. „Jaka jest dok³adna lub orientacyjna cena jednostkowa ekspertyzy
dotycz¹cej po³¹czeñ telefonicznych (udostêpnienie billingów przez
operatorów sieci komórkowej)?”.
P3X2A. „Czy zleca³ Pan (zleca³a Pani) w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009 roku ekspertyzy fizykochemiczne?”.
P3X2B. „Proszê oszacowaæ, w ilu procentach wszystkich spraw z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii zleca Pan (Pani) ekspertyzy fizykochemiczne?”.
P3X2C. „Jaka jest dok³adna lub orientacyjna cena jednostkowa ekspertyzy
fizykochemicznej?”.
P3X3A. „Czy zleca³ Pan (zleca³a Pani) w zwi¹zku ze sprawami z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009 roku inne ekspertyzy? Jakie?”.
P3X3B. „Proszê oszacowaæ, w ilu procentach wszystkich spraw z art. 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii zleca Pan (Pani) inne ekspertyzy?”.
P3X3C. „Jaka jest dok³adna lub orientacyjna cena jednostkowa ekspertyzy
innej?”.
Na podstawie odpowiedzi na pytanie P8 oszacowano przeciêtny procent
czasu przeznaczanego przez policjantów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62
UPN na te sprawy. Z kolei pytanie P10 by³o podstaw¹ oszacowania przeciêtnej liczby spraw z art. 62 UPN, które prowadzili w ci¹gu roku policjanci zajmuj¹cy siê takimi sprawami.
Wyniki oszacowañ, uzupe³nione o oceny przeciêtnego minimalnego i maksymalnego czasu przeznaczanego na sprawy z art. 62 UPN, przedstawiono
w tabeli 9.
Jak siê okazuje, przeciêtnie policjanci, którzy zajmowali siê sprawami
z art. 62 UPN, przeznaczali na nie œrednio oko³o 41,3% swojego czasu pracy.
Warto zwróciæ uwagê na znaczne zró¿nicowanie odpowiedzi – od 0,5% do
100% (minimum – maksimum).
W tabeli 9 i w nastêpnych tabelach z tego zakresu danych podano tak¿e oceny b³êdów œrednich szacunku estymowanych parametrów oraz wartoœci mediany, które nale¿y interpretowaæ – na przyk³ad dla pytania P8 – nastêpuj¹co:
po³owa ankietowanych policjantów przeznacza³a na sprawy z art. 62 UPN mniej
ni¿ 30% swojego czasu pracy, a po³owa – 30% lub wiêcej. W ostatnim wierszu tabeli 9 i w innych tego typu tabelach podano liczbê odpowiedzi na pytanie ankiety, na podstawie którego oszacowano okreœlony parametr (liczba obserwacji).
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Tabela 9. Procent czasu pracy (P8), czas minimalny (P9X1) i maksymalny (P9X2)
oraz liczba spraw z art. 62 UPN (P10) – policja
Wyszczególnienie

Œrednia
B³¹d œredni szacunku
Mediana
Minimum
Maksimum
Liczba obserwacji

P8

41,3
3,0
30
0,5
100
111

P9X1

22,1
4,1
6
0,5
240
111

P9X2

166,6
43,4
40
1,5
3872
110

P10

20,9
1,9
15
1
105
112

îród³o: Obliczenia w³asne.

Rozk³ad odpowiedzi na pytanie P8 okaza³ siê (rysunek 18) rozk³adem
o asymetrii prawostronnej, co oznacza, ¿e przewa¿aj¹ niskie procenty czasu
pracy przeznaczanego przez policjantów na sprawy z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Silniejsz¹ asymetri¹ prawostronn¹ cechuje siê rozk³ad liczby spraw
z art. 62 UPN, które prowadzili policjanci w okresie od stycznia do lipca
2009 roku (rysunek 19), a tak¿e rozk³ady czasu minimalnie i maksymalnie
przeznaczanego przez policjantów na sprawy z art. 62 UPN (rysunki 20–21)
– w wypadku obu tych ostatnich zmiennych zwraca uwagê fakt, ¿e jedynie nieliczne odpowiedzi odbiegaj¹ od ich wiêkszoœci skupionej w jednym
przedziale.
W ankietach pytano o zdarzenia, jakie zasz³y w 2009 roku, mo¿na wiêc
przyj¹æ w przybli¿eniu, ¿e badany okres obejmowa³ siedem miesiêcy (od stycznia do lipca).
Aby dokonaæ szacunku kosztów i czasu pracy dla ca³ego roku, oszacowano
przeciêtn¹ liczbê spraw z art. 62 UPN, jakie prowadzili policjanci w ci¹gu roku:
(12 / 7 ) × 20,9 » 35,8

(2)

Jako liczbê spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych w kraju w 2008 roku
przyjêto liczbê przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN w 2008 roku, czyli
30 548 (dane policji). Poniewa¿ jeden policjant zajmuj¹cy siê sprawami
z art. 62 UPN rozpatrywa³ œrednio 35,8 sprawy rocznie, mo¿na oceniæ, ¿e
w 2008 roku oko³o 853 policjantów by³o zaanga¿owanych w sprawy z tego
artyku³u.
Obliczony nominalny czas pracy w 2008 roku (2056 godzin) przemno¿ono
przez oszacowan¹ liczbê policjantów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62
UPN, a nastêpnie przez przeciêtny udzia³ czasu pracy przeznaczanego przez
nich na te sprawy, czyli 0,413. Otrzymano w ten sposób oszacowanie czasu
pracy, który w 2008 roku policjanci przeznaczyli na sprawy z art. 62 UPN:
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853 · 2056 · 0,413 » 724 306,2 godziny

(3)

co stanowi oko³o 90 538,3 oœmiogodzinnego dnia roboczego.
Bior¹c pod uwagê przeciêtne miesiêczne uposa¿enie policjanta, które
w 2008 roku wynosi³o 2547,0 z³ (tabela przeciêtnych uposa¿eñ policjantów na
wybranych stanowiskach s³u¿bowych – http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=38&id=888), mo¿na oceniæ, ¿e koszt pracy policjantów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN wynosi³ w 2008 roku:
853 × 2547 ×12 × 0,413 » 10 767 3610
, z³

(4)

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e jako podstaw¹ szacunków pos³u¿ono siê tutaj p³ac¹
policjanta – na innych stanowiskach s³u¿bowych w policji p³ace s¹ wy¿sze
(z wyj¹tkiem kursantów).
Oszacowania kosztów ekspertyz zlecanych przez policjê w zwi¹zku
z art. 62 UPN dokonano, bior¹c pod uwagê odpowiedzi na pytania: P3X1A,
P3X1B, P3X1C, P3X2A, P3X2B, P3X2C, P3X3A, P3X3B, P3X3C (tabela 10) oraz zaprezentowan¹ wy¿ej ocenê liczby policjantów, którzy zajmowali
siê sprawami z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Tabela 10. Procent policjantów zlecaj¹cych ekspertyzy, procent spraw, w których
zlecano ekspertyzy, i ich przeciêtny 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

îród³o: Obliczenia w³asne.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 10 mo¿na oceniæ liczbê ekspertyz zleconych przez policjantów, prawdopodobieñstwo zlecenia ekspertyzy danego rodzaju i ich koszt (tabela 11). Liczbê zleconych ekspertyz oszacowano, mno¿¹c oszacowan¹ liczbê policjantów, którzy zajmowali siê sprawami
z art. 62 UPN (853), przez udzia³ policjantów zlecaj¹cych ekspertyzy danego
rodzaju oraz przez œredni¹ liczbê spraw, w których zlecali oni ekspertyzy danego rodzaju.
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Rysunek 18. Rozk³ad procentu czasu pracy przeznaczanego przez policjantów
na sprawy z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne.

Zmienna: P10, policja
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Rysunek 19. Rozk³ad liczby spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych
przez policjantów
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Zmienna: P9X1, policja
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Rysunek 20. Rozk³ad czasu minimalnie przeznaczanego przez policjantów
na sprawy z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne.
Zmienna: P9X2, policja
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Rysunek 21. Rozk³ad czasu maksymalnie przeznaczanego przez policjantów
na sprawy z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne.

Na przyk³ad w wypadku ekspertyz fizykochemicznych oszacowana liczba
ekspertyz bêdzie wynosiæ:
(5)
853 × 0,756 × 35,8 × 0,746 » 17 222
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Prawdopodobieñstwo zlecenia ekspertyzy danego rodzaju oszacowano,
mno¿¹c udzia³ policjantów zlecaj¹cych ekspertyzy przez udzia³ spraw, w których zlecali oni dany rodzaj ekspertyzy, co na przyk³ad w wypadku ekspertyz
fizykochemicznych wyniesie:
0,756 × 0,746 » 0,5640

(6)

Poniewa¿ w jednej sprawie mo¿e byæ zleconych wiêcej ekspertyz ni¿ jedna, prawdopodobieñstw tych nie mo¿na zsumowaæ bezpoœrednio (zdarzenia
niewykluczaj¹ce siê).
Mno¿¹c oszacowan¹ liczbê ekspertyz przez przeciêtny koszt ekspertyzy
danego rodzaju, otrzymujemy koszt ekspertyz zleconych przez policjantów
w 2008 roku.
Tabela 11. Ekspertyzy zlecone przez policjantów, prawdopodobieñstwo ich zlecenia
oraz ich koszt
Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Liczba
ekspertyz

Po³¹czeñ telefonicznych
Fizykochemiczne
Inne
Razem

6147
17 222
2439
25 808

Prawdopodobieñstwo
zlecenia ekspertyzy

0,2013
0,5640
0,0799
×

Koszt
(z³)

1 853 320,5
10 236 756,8
685 359,0
12 775 436,3

îród³o: Obliczenia w³asne.

Wymienione w tabelach 10–11 „inne” ekspertyzy obejmowa³y miêdzy
innymi:
l badanie krwi i moczu osób zatrzymanych,
l badanie œladów,
l badania daktyloskopijne i biologiczne (DNA),
l ekspertyzy dotycz¹ce slangu narkotykowego,
l ekspertyzy psychiatryczne,
l ekspertyzy toksykologiczne.
Podsumowuj¹c tê czêœæ rozwa¿añ, mo¿na stwierdziæ, ¿e koszt pracy policjantów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN wyniós³ w 2008 roku oko³o
10,8 miliona z³, koszt zleconych przez nich ekspertyz – oko³o 12,8 miliona z³
(³¹cznie oko³o 23,6 miliona z³), i przeznaczyli oni w 2009 roku na te sprawy
oko³o 90,5 tysi¹ca oœmiogodzinnych dni roboczych.
Odpowiedzi na pytania zamieszczone w ankiecie pozwalaj¹ oceniæ, które
czynnoœci policjantów zwi¹zane z art. 62 UPN okaza³y siê najbardziej czasoch³onne. S³u¿y do tego celu cykl pytañ o to, ile czasu zajmuj¹ przeciêtnie poszczególne czynnoœci, a wiêc pytania:
l P11X1 (wype³nienie protoko³u zatrzymania osoby w trybie 48 godzin),
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P11X2 (wype³nienie protoko³u przeszukania takiej osoby),
P11X3 (sporz¹dzenie notatki z okolicznoœci zatrzymania),
P11X4 (wype³nienie protoko³u zatrzymania rzeczy),
P11X5 (u¿ycie testera na narkotyki),
P11X6 (u¿ycie psa),
P11X7 (wa¿enie œrodka odurzaj¹cego),
P11X8 (przeszukanie mieszkania osoby zatrzymanej).
Wyniki zaprezentowano w tabeli 12. Ich ilustracj¹ jest rysunek 22.

Tabela 12. Czas niektórych czynnoœci (w minutach) wykonywanych przez
policjantów w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN
Wyszczególnienie

Œrednia
B³¹d œredni
szacunku
Mediana
Minimum
Maksimum
Liczba
obserwacji

P11X1

P11X2

P11X3

P11X4

P11X5

P11X6

P11X7

P11X8

19,6
1,8

17,5
1,3

25,0
3,6

17,6
1,3

19,0
1,7

73,7
8,7

17,3
1,8

87,3
5,7

15
2
150
116

15
3
80
116

16,25 15
5
2
400
90
116
116

15
1
120
110

47,5
5
480
80

10
1
120
106

60
10
390
109

îród³o: Obliczenia w³asne.
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Rysunek 22. Procent czasu zu¿ywanego na wykonanie przez policjantów
niektórych czynnoœci w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN w odniesieniu do sumy
czasu wykonywania tych czynnoœci
îród³o: Obliczenia w³asne.
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Najbardziej czasoch³onnymi czynnoœciami policjantów (spoœród branych
pod uwagê) okaza³y siê przeszukanie mieszkania osoby zatrzymanej oraz u¿ycie psa. Najmniej czasoch³onne by³o wa¿enie œrodka odurzaj¹cego i wype³nienie protoko³u przeszukania osoby zatrzymanej w trybie 48 godzin.

4.2.3. Oszacowanie wybranych kosztów i czasu pracy
zwi¹zanych z art. 62 UPN – prokuratura
Metoda oceny szukanych wielkoœci by³a analogiczna do opisanej w poprzednim paragrafie. Punktem wyjœcia by³y w tym wypadku odpowiedzi na
pytania ankiety dla prokuratorów:
P9. „Proszê oszacowaæ, jaki, wed³ug Pana (Pani) oceny, procent czasu pracy
przeznaczy³ Pan (przeznaczy³a Pani) na sprawy z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w ogólnym czasie pracy w 2009 roku?”.
P11. „Proszê oszacowaæ, ile takich spraw prowadzi³ Pan (prowadzi³a Pani)
od pocz¹tku 2009 roku?”.
oraz pytania uzupe³niaj¹ce:
P10.X1. „Ile œrednio najmniej czasu mo¿e zaj¹æ Panu (Pani) sprawa z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009 roku?”.
P10.X2. „Ile œrednio najwiêcej czasu mo¿e zaj¹æ Panu (Pani) sprawa z art. 62
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w 2009 roku?”.
Wyniki przedstawiono w tabeli 13.
Tabela 13. Procent czasu pracy (P9), czas minimalny (P10X1) i maksymalny
(P10X2), w godzinach, oraz liczba spraw z art. 62 UPN (P11) – prokuratura
Wyszczególnienie

P9

Œrednia
B³¹d œredni
szacunku
Mediana
Minimum
Maksimum
Liczba
obserwacji

19,0
1,7
10
1
85
110

P10X1

P10X2

P11

26,1
7,9

166,8
58,4

13,2
2,1

1,375
0,166
528
108

8
0,166
3872
105

8
1
200
108

P11,
bez 200

11,5
1,2
8
1
80
107

îród³o: Obliczenia w³asne.

W tym wypadku przeciêtn¹ liczbê spraw przypadaj¹cych na prokuratora
(P11) szacowano dwukrotnie, za drugim razem pomijaj¹c jedn¹ obserwacjê
odstaj¹c¹, czyli 200 spraw z art. 62 UPN (w ci¹gu siedmiu miesiêcy), co
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dawa³oby œrednio oko³o 1,3 sprawy z art. 62 UPN dziennie. Uznano, ¿e obserwacja ta jest wynikiem b³êdnego zapisu.
Przedstawione w tabeli 14 oceny czasu minimalnie i maksymalnie przeznaczanego na sprawy z art. 62 UPN s¹ oparte na odpowiedziach dotycz¹cych
spraw przeciêtnych. Nie zosta³y tutaj uwzglêdnione odpowiedzi bardzo wysokie – dla czasu minimalnego w siedmiu wypadkach oceniano ten czas jako od
jednego do trzech miesiêcy, dla czasu maksymalnego w dziesiêciu wypadkach
jako od dwóch miesiêcy do dwóch lat.
Rysunki 23–24 przedstawiaj¹ rozk³ady zmiennych P9 oraz P11 (bez obserwacji odstaj¹cej). Najczêœciej prokuratorzy przeznaczali na sprawy z art. 62
UPN nie wiêcej ni¿ 10% czasu pracy i prowadzili najczêœciej nie wiêcej ni¿
piêæ takich spraw w okresie od stycznia do lipca 2009 roku.
W celu oszacowania kosztów i czasu pracy zwi¹zanych z art. 62 UPN dla
ca³ego roku oszacowano przeciêtn¹ liczbê spraw z art. 62 UPN, jakie prowadzili prokuratorzy w ci¹gu roku:
(12 / 7 ) ×115
, » 19,7

(7)

Jako liczbê spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych w Polsce w 2008 roku
przyjêto liczbê przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN w 2008 roku, czyli
30 548 (dane policji). Jeden prokurator zajmuj¹cy siê sprawami z art. 62 UPN
rozpatrywa³ œrednio 19,7 sprawy rocznie, mo¿na wiêc oceniæ, ¿e oko³o
30 548/19,7 = 1551 prokuratorów by³o zaanga¿owanych w sprawy z tego
artyku³u.
Obliczony nominalny czas pracy w 2008 roku (2056 godzin) przemno¿ono
przez oszacowan¹ liczbê prokuratorów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62
UPN, a nastêpnie przez przeciêtny udzia³ czasu pracy przeznaczanego przez
nich na sprawy z art. 62 UPN, czyli 0,1904. Oszacowany czas pracy, który
prokuratorzy przeznaczyli w 2008 roku na sprawy z art. 62 UPN, wynosi:
1551 × 2056 × 01904
,
» 607 158,2 godziny

(8)

co stanowi oko³o 75 894,8 oœmiogodzinnych dni roboczych.
Jako podstawê oceny kosztu pracy prokuratorów zwi¹zanych z art. 62 UPN
wziêto przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie prokuratora rejonowego, które
w 2008 roku wynosi³o 4828,28 z³2. Na tej podstawie mo¿na oceniæ, ¿e koszt
pracy prokuratorów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN wynosi³ w 2008
roku:
1551 × 4828,28 ×12 × 01904
,
» 17 110 095,6 z³

2

http://prawo.money.pl
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Zmienna: P11, prokuratura
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Rysunek 23. Rozk³ad procentu czasu pracy przeznaczanego przez prokuratorów
na sprawy z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne.
Zmienna: P11, prokuratura
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Rysunek 24. Rozk³ad liczby spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych przez prokuratorów
îród³o: Opracowanie w³asne.

Jako podstaw¹ szacunków pos³u¿ono siê tutaj miesiêcznym wynagrodzeniem prokuratora rejonowego – zarobki prokuratorów okrêgowych i apelacyjnych s¹ wy¿sze. Kwota 4828,28 z³ obejmuje wynagrodzenie zasadnicze pro-
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kuratora rejonowego, tak wiêc otrzymany wynik (9) nale¿y uznaæ za ocenê
dolnej granicy kosztu pracy prokuratorów zwi¹zanych z art. 62 UPN w 2008
roku.
Podobnie jak w wypadku policji, ankietowanym prokuratorom zadawano
pytania dotycz¹ce ekspertyz – pytano, czy dana osoba zleca³a ekspertyzê okreœlonego rodzaju, w ilu procentach spraw j¹ zleca³a i jaki by³ przeciêtny koszt
takiej ekspertyzy. Pytania by³y sformu³owane w analogiczny sposób jak dla
policji.
Pytania P3X1A, P3X1B, P3X1C dotyczy³y kolejno:
l faktu zlecania ekspertyzy psychiatrycznej (A),
l procentu spraw, w których zlecono tak¹ ekspertyzê (B),
l jej przeciêtnego kosztu (C).
Analogiczny cykl pytañ (P3X2A, P3X2B, P3X2C) dotyczy³ ekspertyzy
psychologicznej, pytania P3X3A, P3X3B, P3X3C dotyczy³y ekspertyzy
zwi¹zanej z po³¹czeniami telefonicznymi, pytania P3X4A, P3X4B, P3X4C
– ekspertyz fizykochemicznych, a pytania P3X5A, P3X5B, P3X5C – ekspertyz innego rodzaju, wœród których najczêœciej wymieniano:
l ekspertyzy daktyloskopijne,
l ekspertyzy osmologiczne i genetyczne,
l ekspertyzy s¹dowo-lekarskie, rekonstrukcyjne, ksiêgowe, pismoznawcze,
l badanie w³osów i krwi.
W tabeli 14 zaprezentowano wyniki tej czêœci badania.
Tabela 14. Procent prokuratorów zlecaj¹cych ekspertyzy, procent spraw, w których
zlecano ekspertyzy, i ich przeciêtny koszt
Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Psychiatryczne
Psychologiczne
Po³¹czeñ telefonicznych
Fizykochemiczne
Inne

Procent
stosuj¹cych

Procent
spraw

Œredni koszt
(z³)

80,2
24,3
70,7
88,8
16,0

39,3
21,4
40,8
77,4
29,0

288,8
197,3
202,2
692,3
795,6

îród³o: Obliczenia w³asne.

Na podstawie danych zawartych w tabeli 14 i wczeœniejszych szacunków
mo¿na oceniæ liczbê ekspertyz zleconych przez prokuratorów, prawdopodobieñstwo zlecenia ekspertyzy danego rodzaju i ich koszt (tabela 15). Podobnie jak poprzednio, liczbê zleconych ekspertyz oszacowano, mno¿¹c oszacowan¹ liczbê prokuratorów, którzy zajmowali siê sprawami z art. 62 UPN
(1551), przez udzia³ prokuratorów zlecaj¹cych ekspertyzy danego rodzaju
oraz przez œredni¹ liczbê spraw, w których zlecali oni ekspertyzy danego ro-
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dzaju. Na przyk³ad w wypadku ekspertyz psychiatrycznych liczba oszacowana ekspertyz wynosi:
(10)
1551 × 0,802 ×19,7 × 0,393 » 9630
Prawdopodobieñstwo zlecenia ekspertyzy danego rodzaju oszacowano,
mno¿¹c udzia³ prokuratorów zlecaj¹cych ekspertyzy przez udzia³ spraw,
w których zlecali oni dany rodzaj ekspertyzy, co w wypadku ekspertyz psychiatrycznych wynosi:
(11)
0,802 × 0,393 » 0,3152
Mno¿¹c oszacowan¹ liczbê ekspertyz przez przeciêtny koszt ekspertyzy
danego rodzaju, otrzymujemy koszt ekspertyz zleconych przez prokuratorów
w 2008 roku. Wyniki zaprezentowano w tabeli 15.
Tabela 15. Ekspertyzy zlecone przez prokuratorów, prawdopodobieñstwo ich
zlecenia i ich koszt
Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Liczba
ekspertyz

Prawdopodobieñstwo
zlecenia ekspertyzy

Koszt (z³)

Psychiatryczne
Psychologiczne
Po³¹czeñ telefonicznych
Fizykochemiczne
Inne
Razem

9636
1588
8806
21 004
1417
42 451

0,3155
0,0520
0,2883
0,6876
0,0464
x

2 782 502,5
313 274,5
1 780 174,8
14 542 110,3
1 127 615,7
20 545 677,9

îród³o: Obliczenia w³asne.

W wyniku przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e koszt pracy
prokuratorów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN wyniós³ w 2008 roku
co najmniej oko³o 17,1 miliona z³, koszt zleconych przez nich ekspertyz
– oko³o 20,5 miliona z³ (³¹cznie oko³o 37,6 miliona z³), i przeznaczyli oni
w 2008 roku na te sprawy oko³o 75,9 tysi¹ca oœmiogodzinnych dni roboczych.
Na podstawie danych ankietowych oceniono tak¿e przeciêtny czas poœwiêcany przez prokuratorów na ró¿ne czynnoœci przy dobrowolnym poddaniu siê
karze na podstawie art. 335 Kodeksu postêpowania karnego (dalej: KPK) oraz
w zwyk³ej procedurze. Podstaw¹ szacunku by³y tutaj pytania ankiety przedstawione w tabeli 16.
Wœród „innych” czynnoœci wymieniano:
l konfrontacje,
l powo³ywanie bieg³ych i kontakty z bieg³ymi,
l przes³uchania œwiadków,
l przeszukania,
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sporz¹dzanie pism procesowych,
ustalenie kary ze sprawc¹ przestêpstwa,
uzgodnienia z prze³o¿onym.

Tabela 16. Wybrane czynnoœci prokuratorów
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

Czynnoœci

îród³o: Opracowanie w³asne.

Oceny œredniego czasu wykonywania wybranych czynnoœci zwi¹zanych
z art. 62 UPN przez prokuratorów – z wy³¹czeniem odpowiedzi, w których podany czas wykonywania danej czynnoœci by³ znacznie wy¿szy od wiêkszoœci
(powy¿ej piêciu godzin) – przedstawiono w tabelach 17–18, z kolei w tabelach
19–20 zaprezentowano oceny wartoœci przeciêtnej3 tego czasu dla czynnoœci
zajmuj¹cych wiêcej ni¿ piêæ godzin.
Tabela 17. Czas (w minutach) niektórych czynnoœci wykonywanych przez
prokuratorów w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN przy dobrowolnym poddaniu siê
karze na podstawie 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

Minimum

5

5

300
92

Maksimum
Liczba obserwacji

21,25

45

60

20

20

5

5

10

5

5

300

300

300

300

270

150

88

52

83

92

85

33

îród³o: Obliczenia w³asne.
3

Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê obserwacji nie szacowano b³êdów œrednich szacunku ani
wartoœci mediany.
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Tabela 18. Czas (w minutach) niektórych czynnoœci wykonywanych przez
prokuratorów w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN w zwyk³ej procedurze (do 300
minut)
Wyszczególnienie

P8X1

P8X2

P8X3

P8X4

P8X5

P8X6

P8X7

Œrednia
B³¹d œredni szacunku
Mediana
Minimum
Maksimum
Liczba obserwacji

69,3
7,5
52,5
5
300
90

47,2
6,3
30
5
300
81

41,4
7,1
30
5
270
53

64,7
6,1
55
5
300
80

78,5
7,4
60
10
300
85

62,8
7,8
35
5
300
80

64,3
14,6
53,8
5
300
22

îród³o: Obliczenia w³asne.

Tabela 19. Czas (w minutach) niektórych czynnoœci wykonywanych przez
prokuratorów w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN przy dobrowolnym poddaniu siê
karze na podstawie art. 335 KPK (powy¿ej 300 minut)
Wyszczególnienie

Œrednia
Minimum
Maksimum
Liczba
obserwacji

P7X1

P7X2

P7X3

P7X4

P7X5

P7X6

P7X7

2065,8
480
10 000
12

4460
360
10 560
6

960
960
960
1

3060
360
10 080
4

5950
480
51 840
12

1140
360
1920
2

1570
390
3360
3

îród³o: Obliczenia w³asne.

Tabela 20. Czas (w minutach) niektórych czynnoœci wykonywanych przez
prokuratorów w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN w zwyk³ej procedurze (powy¿ej
300 minut)
Wyszczególnienie

Œrednia
Minimum
Maksimum
Liczba
obserwacji

P8X1

P8X2

P8X3

P8X4

P8X5

P8X6

P8X7

1588,2
360
3360
11

5131,4
480
10 560
7

773,3
360
1000
3

1740,5
360
10 080
10

5148,7
360
51 840
15

1125,7
330
3680
7

5150
1000
9600
4

îród³o: Obliczenia w³asne.

Mo¿na spostrzec, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci spraw wymienione czynnoœci zajmowa³y œrednio od oko³o pó³ do pó³torej godziny, a jedynie nieliczne
sprawy zajmowa³y wiêcej czasu ni¿ piêæ godzin.
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4.2.4. Oszacowanie wybranych kosztów i czasu pracy
zwi¹zanych z art. 62 UPN – s¹dy
W tej czêœci badania pos³u¿ono siê tak¹ sam¹ metod¹, jak poprzednio, jedynie jako liczbê rozpatrywanych przez sêdziów spraw z art. 62 UPN przyjêto
liczbê os¹dzonych z tego artyku³u w 2008 roku, oszacowan¹ w nastêpuj¹cy
sposób:
l W 2007 roku liczba os¹dzonych z UPN wynios³a 21 858 osób, a liczba
os¹dzonych z art. 62 UPN – 15 271 osób (tabela 4).
l W 2008 roku liczba os¹dzonych z UPN wynios³a 20 660 osób (dane Ministerstwa Sprawiedliwoœci).
l Zak³adaj¹c, ¿e udzia³ os¹dzonych z art. 62 UPN wœród os¹dzonych z UPN
w 2008 roku pozostanie taki, jaki by³ w 2007 roku, liczbê os¹dzonych
z art. 62 UPN w 2008 roku oszacowano jako:
15271
(12)
Is =
= 0,6986
21858
(13)
0,6989 × 20660 » 14 433 osoby
Podstaw¹ oszacowania kosztu i czasu pracy przeznaczonego przez sêdziów na sprawy z art. 62 UPN by³y pytania P37 i P39 ankiety dla sêdziów:
P37. „Proszê oszacowaæ, jaki, wed³ug Pana (Pani) oceny, procent czasu pracy
przeznaczy³ Pan (przeznaczy³a Pani) na sprawy z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii w ogólnym czasie pracy w 2009 roku?”.
P39. „Proszê oszacowaæ, ile takich spraw poprowadzi³ Pan (poprowadzi³a
Pani) od pocz¹tku 2009 roku?”.
Na rysunkach 25–26 przedstawiono rozk³ad procentu czasu przeznaczanego przez sêdziów na sprawy z art. 62 UPN i rozk³ad liczby tych spraw w okresie od stycznia do lipca 2009 roku. Najczêœciej sêdziowie przeznaczali na
sprawy z art. 62 UPN nie wiêcej ni¿ 5% czasu pracy i prowadzili najczêœciej
nie wiêcej ni¿ 20 takich spraw w okresie od stycznia do lipca 2009 roku.
W tabeli 21 przedstawiono wyniki oszacowania przeciêtnego procentu
czasu przeznaczanego przez sêdziów na sprawy z art. 62 UPN i œredniej liczby
tych spraw w okresie od stycznia do lipca 2009 roku. Œredni czas minimalny
przeznaczany przez sêdziów w tym czasie na omawiane sprawy wynosi³ 1,3
godziny, a maksymalny – 38,5 godziny.
W celu oceny kosztów i czasu pracy zwi¹zanych ze sprawami z art. 62
UPN dla ca³ego roku oszacowano przeciêtn¹ liczbê spraw z art. 62 UPN, jakie
prowadzili sêdziowie w ci¹gu roku:
(14)
(12 / 7 ) ×13,4 » 23,0
Jako liczbê spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych przez sêdziów w 2008
roku przyjêto oszacowan¹ wy¿ej liczbê os¹dzonych z art. 62 UPN w 2008
roku, czyli 14 433 osoby. Poniewa¿ jeden sêdzia zajmuj¹cy siê sprawami
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z art. 62 UPN rozpatrywa³ œrednio 23 sprawy rocznie, mo¿na oceniæ, ¿e oko³o
14 433/23 = 628 sêdziów by³o zaanga¿owanych w 2008 roku w sprawy z tego
artyku³u.
Tabela 21. Procent czasu pracy (P37) oraz liczba spraw z art. 62 UPN (P39) – s¹dy
Wyszczególnienie

Œrednia
B³¹d œredni szacunku
Mediana
Minimum
Maksimum
Liczba obserwacji

P37

P392

11,1
0,9
10
1
45
102

13,4
1,9
10
1
170
100

îród³o: Obliczenia w³asne.

Obliczony nominalny czas pracy w 2008 roku (2056 godzin) przemno¿ono
przez ocenê liczby sêdziów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN, a nastêpnie przez przeciêtny udzia³ czasu pracy przeznaczanego przez nich na sprawy
z art. 62 UPN, czyli 0,111. Oszacowany czas pracy, który przeznaczyli sêdziowie na sprawy z art. 62 UPN w 2008 roku, wynosi:
(15)
628 × 2056 × 0111
, » 143 319,6 godziny
co stanowi oko³o 17 915,0 oœmiogodzinnych dni roboczych.
Jako podstawê oceny kosztu pracy sêdziów zwi¹zanych z art. 62 UPN
wziêto przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie zasadnicze sêdziego rejonowego (stawka podstawowa), które w 2008 roku wynosi³o 4928,29 z³4.
Na tej podstawie mo¿na oceniæ, ¿e koszt pracy sêdziów zajmuj¹cych siê
sprawami z art. 62 UPN wynosi³ w 2008 roku:
(16)
628 × 4928,29 ×12 × 0111
, » 4 122 494,9 z³
Jako podstawa szacunków pos³u¿y³o tu miesiêczne wynagrodzenie sêdziego rejonowego – zarobki sêdziów okrêgowych i apelacyjnych s¹ wy¿sze.
Kwota 4928,29 z³ obejmuje wynagrodzenie zasadnicze sêdziego rejonowego,
tak wiêc otrzymany wynik (16), podobnie, jak w wypadku policjantów i prokuratorów, nale¿y uznaæ za doln¹ granicê kosztu pracy sêdziów zwi¹zanych
z art. 62 UPN w 2008 roku.
W tabeli 22 przedstawiono wyniki szacunków dotycz¹cych ekspertyz
zlecanych przez sêdziów, a w tabeli 23 – oceny liczby ekspertyz, prawdopodobieñstwo ich zlecenia oraz ich koszt, oszacowany w analogiczny sposób
jak w wypadku policji i prokuratury. Podstaw¹ oszacowania by³y pytania
P3X1A, P3X1B, P3X1C, które dotyczy³y kolejno:
4

http://krs.pl/admin/files/100494.pdf
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faktu zlecania ekspertyzy psychiatrycznej (A),
procentu spraw, w których zlecono tak¹ ekspertyzê (B),
l jej przeciêtnego kosztu (C).
Analogiczny cykl pytañ (P3X2A, P3X2B, P3X2C) dotyczy³ ekspertyzy
psychologicznej, pytania P3X3A, P3X3B, P3X3C dotyczy³y ekspertyzy
zwi¹zanej z po³¹czeniami telefonicznymi, pytania P3X4A, P3X4B, P3X4C
– ekspertyz fizykochemicznych, a pytania P3X5A, P3X5B, P3X5C – innych
ekspertyz, w tym wypadku by³a to jedna ekspertyza daktyloskopijna.
l
l

Tabela 22. Procent sêdziów zlecaj¹cych ekspertyzy, procent spraw, w których
zlecano ekspertyzy, i ich przeciêtny koszt
Rodzaje wykonywanych
ekspertyz

Psychiatryczne
Psychologiczne
Po³¹czeñ telefonicznych
Fizykochemiczne
Inne

Procent
zlecaj¹cych

Procent
spraw

Œredni koszt
(z³)

33,6
21,5
15,0
17,8
0,9

26,3
22,6
30,0
41,7
0,9

285,0
172,4
139,4
695,9
100,0

îród³o: Obliczenia w³asne.
Zmienna: P37, s¹dy
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Rysunek 25. Rozk³ad procentu czasu pracy przeznaczanego przez sêdziów na
sprawy z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Zmienna: P39, s¹dy
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Rysunek 26. Rozk³ad liczby spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych przez sêdziów
îród³o: Opracowanie w³asne.

Tabela 23. Ekspertyzy zlecone przez sêdziów, prawdopodobieñstwo ich zlecenia i ich
koszt
Rodzaj wykonywanych
ekspertyz

Psychiatryczne
Psychologiczne
Po³¹czeñ telefonicznych
Fizykochemiczne
Inne
Razem

Liczba
ekspertyz

Prawdopodobieñstwo
zlecenia ekspertyzy

Koszt
(z³)

1276
702
650
1072
1
3701

0,0884
0,0486
0,0450
0,0742
0,0001
x

363 660,0
121 024,8
90 610,0
746 004,8
100,0
1 321 399,6

îród³o: Obliczenia w³asne.

Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e koszt
pracy sêdziów zajmuj¹cych siê sprawami z art. 62 UPN wyniós³ w 2008 roku
co najmniej oko³o 4,1 miliona z³, koszt zleconych przez nich ekspertyz
– oko³o 1,3 miliona z³ (³¹cznie oko³o 5,4 miliona z³), i przeznaczyli oni
w 2008 roku na te sprawy oko³o 17,9 tysi¹ca oœmiogodzinnych dni roboczych.
Oceniono tak¿e przeciêtny czas poœwiêcany przez sêdziów na ró¿ne
czynnoœci:
l pytanie P23A dotyczy³o czasu przeznaczonego na zapoznanie siê z aktami
sprawy, ocenê formaln¹ i merytoryczn¹ aktu oskar¿enia,
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pytanie P23B dotyczy³o czynnoœci na rozprawie,
pytanie P23C dotyczy³o innych czynnoœci.
Ze wzglêdu na znaczne rozbie¿noœci w odpowiedziach dotycz¹ce przeciêtnego czasu potrzebnego na wykonanie wyró¿nionych czynnoœci podzielono
zbiory obserwacji na dwie czêœci: zbiory, w których czas czynnoœci nie przekracza³ 1 tysi¹ca minut, i zbiory, w których czas wykonywania czynnoœci by³
wy¿szy ni¿ 1 tysi¹c minut. Wyniki prezentuj¹ tabele 24–25.

l
l

Tabela 24. Czas (w minutach) niektórych czynnoœci wykonywanych przez sêdziów
w zwi¹zku ze sprawami 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

îród³o: Obliczenia w³asne.

Tabela 25. Czas (w minutach) niektórych czynnoœci5 wykonywanych przez sêdziów
w zwi¹zku ze sprawami z art. 62 UPN (powy¿ej 1 tysi¹ca minut)
Wyszczególnienie

Œrednia

P23A, 1000+

P23B, 1000+

P23C, 1000+

1530,0

2902,5

1770,0

Minimum

1080

1080

1200

Maksimum

2400

4800

2400

4

8

4

Liczba obserwacji
îród³o: Obliczenia w³asne.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ spraw rozpatrywanych
przez sêdziów w zwi¹zku z art. 62 UPN poch³ania – w rozbiciu na ró¿ne czynnoœci – oko³o dwóch, trzech godzin, jedynie w wypadku nielicznych spraw
z art. 62 UPN wyró¿nione czynnoœci poch³aniaj¹ znacznie wiêcej czasu.

5

Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê obserwacji nie szacowano b³êdów œrednich szacunku ani
wartoœci mediany.
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4.2.5. Oszacowanie wybranych kosztów i czasu pracy
zwi¹zanych z art. 62 UPN – kuratorzy
Sposób szacowania kosztów i czasu pracy zwi¹zanych z art. 62 UPN jest
podobny do zastosowanego uprzednio. Jako liczbê osób dozorowanych przez
kuratorów w zwi¹zku z art. 62 UPN w 2008 roku przyjêto wielkoœæ oszacowan¹ na podstawie znajomoœci liczby osób pozbawionych wolnoœci z dozorem w 2007 roku, czyli 4254 osoby (tabela 5), oraz indeksu przestêpstw
stwierdzonych w 2008 roku, obliczonego w odniesieniu do liczby tych przestêpstw w 2007 roku (Ip = 0,9772 – por. (4)):
(17)
4254 × 0,9772 » 4157 osób
Najwa¿niejsze dla oceny szukanych kosztów i czasu pracy by³y pytania
P2C i P10 ankiety dla kuratorów:
P2C. „Proszê powiedzieæ, ile spraw dozorowych (sprawy typu „D”) prowadzonych wobec osób skazanych na podstawie art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii prowadzi³ Pan (prowadzi³a Pani) osobiœcie?”.
P10. „Proszê oszacowaæ, jaki, wed³ug Pana (Pani) oceny, procent ogólnego
czasu pracy przeznaczy³ Pan (przeznaczy³a Pani) na pracê z osobami
skazanymi na podstawie art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
w 2009 roku?”.
W tabeli 26 przedstawiono oszacowania dla odpowiedzi na wy¿ej wymienione pytania oraz oceny œredniej liczby spraw prowadzonych przez kuratorów spo³ecznych (P2D), a na rysunkach 27–28 – rozk³ady procentu czasu
przeznaczanego przez kuratorów na dozór nad osobami skazanymi z art. 62
UPN oraz rozk³ad liczby osób dozorowanych osobiœcie.
Tabela 26. Procent czasu przeznaczanego przez kuratorów na dozór nad osobami
skazanymi z art. 62 UPN (P10) oraz liczba osób dozorowanych osobiœcie (P2C)
i przez kuratorów 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

îród³o: Obliczenia w³asne.
Uwaga: Dla pytania P10 pominiêto jedn¹ obserwacjê odstaj¹c¹ = 106 osób.
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W wypadku kuratorów oszacowania kosztu i czasu pracy dokonano
dwukrotnie:
a. przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e wszystkie osoby s¹ dozorowane przez kuratorów
zawodowych,
b. zak³adaj¹c, ¿e czêœæ tych osób dozoruj¹ kuratorzy zawodowi, a czêœæ spo³eczni.
Ad. a. Aby oszacowaæ koszty i czas pracy kuratorów przeznaczony na dozór nad osobami skazanymi z art. 62 UPN dla ca³ego roku, oszacowano przeciêtn¹ liczbê osób, nad którymi sprawowano dozór w ci¹gu roku:
(18)
(12 / 7 ) × 4,2 » 7 ,2
Poniewa¿ w 2008 roku dozór kuratora otrzyma³o 4157 osób (17), a na jednego kuratora sprawuj¹cego dozór nad takimi osobami przypada³o œrednio
7,2 osoby (18), mo¿na oceniæ, ¿e oko³o 4157/7,2 = 577 kuratorów sprawowa³o
dozór nad osobami skazanymi z art. 62 UPN w 2008 roku.
Obliczony nominalny czas pracy w 2008 roku (2056 godzin) przemno¿ono
przez oszacowan¹ liczbê 577 kuratorów, a nastêpnie przez przeciêtny udzia³
czasu pracy przeznaczanego przez nich na sprawy z art. 62 UPN, czyli 0,132
(tabela 26). Oszacowany czas pracy, który kuratorzy przeznaczyli w 2008
roku na dozór nad osobami skazanymi z art. 62 UPN w 2008 roku, wynosi:
(19)
577 × 2056 × 0132
,
» 156593,2 godziny
co stanowi oko³o 19 594,1 (oko³o 19,6 tysi¹ca) oœmiogodzinnych dni roboczych. Jako podstawê oceny kosztu pracy kuratorów dozoruj¹cych osoby skazane z art. 62 UPN wziêto przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie kuratora zawodowego, czyli 3185,52 z³6. Na tej podstawie mo¿na oceniæ, ¿e koszt pracy
kuratorów zawodowych sprawuj¹cych dozór nad osobami skazanymi z art. 62
UPN wyniós³ w 2008 roku:
(20)
577 × 3185,52 ×12 × 0132
,
» 2911463,3 z³
a wiêc oko³o 2,9 miliona z³.
Jako podstawa szacunków pos³u¿y³o tutaj miesiêczne wynagrodzenie kuratora
zawodowego – zarobki starszych kuratorów i kuratorów specjalistów s¹ wy¿sze.
Ad. b. Z danych Rocznika statystycznego GUS 2008 (s. 187) wynika, ¿e
w 2006 roku 11,5% kuratorów dla doros³ych stanowili kuratorzy zawodowi,
a 88,5% – kuratorzy spo³eczni. Zak³adaj¹c, ¿e taka relacja zachowuje wa¿noœæ
w wypadku osób dozorowanych skazanych z art. 62 UPN w 2008 roku, mo¿na
oszacowaæ, ¿e spoœród 4157 osób:
4157 × 0115
,
» 478 osób by³o dozorowanych przez kuratorów zawodowych,
a
4157 × 0,885 » 3679 osób by³o dozorowanych przez kuratorów spo³ecznych.
6

http://www.rp.pl/artykul/80755,278492_Wyzsze_pensje_dla_kuratorow_sadowych.html
[dostêp: 30 paŸdziernika 2009 roku].
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Zmienna: P10, kuratorzy
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Rysunek 27. Rozk³ad procentu czasu pracy przeznaczanego przez kuratorów na
dozorowanie osób skazanych z art. 62 UPN
îród³o: Opracowanie w³asne.

Zmienna: P2C, kuratorzy
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Rysunek 28. Rozk³ad liczby osób skazanych z art. 62 UPN dozorowanych przez
kuratorów
îród³o: Opracowanie w³asne.
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Poniewa¿ kuratorzy zawodowi dozorowali œrednio w roku 7,2 osoby (18),
mo¿na oceniæ, ¿e oko³o 476/7,2 = 66 kuratorów zawodowych sprawowa³o dozór nad osobami skazanymi z art. 62 UPN w 2008 roku.
Czas pracy, który przeznaczyli w 2008 roku kuratorzy zawodowi na dozór
nad osobami skazanymi z art. 62 UPN w 2008 roku, mo¿na oceniæ jako:
(21)
66 × 2056 × 0132
,
» 17 9119
, godziny
co stanowi oko³o 2239,0 oœmiogodzinnych dni roboczych.
Koszt pracy kuratorów zawodowych sprawuj¹cych dozór nad osobami
skazanymi z art. 62 UPN wynosi:
(22)
66 × 3185,52 ×12 × 0132
,
» 333 027 ,0 z³
Z tabeli 26 wynika tak¿e, ¿e kuratorzy spo³eczni dozorowali rocznie œrednio ponadczterokrotnie wiêcej osób, ni¿ kuratorzy zawodowi (17,1 osoby – tabela 26), mo¿na wiêc oceniæ, ¿e 126 kuratorów spo³ecznych sprawowa³o dozór nad osobami skazanymi z art. 62 UPN w 2008 roku.
Na podstawie wymienionych ni¿ej pytañ ankiety dla kuratorów dokonano
oceny œredniego czasu wykonywania przez kuratorów niektórych czynnoœci,
pytano wiêc, ile zajmuje œrednio:
l P3X1 – przeciêtna sprawa dozorowa – minimalnie,
l P3X2 – przeciêtna sprawa dozorowa – maksymalnie,
l P3B1 – konsultacje lub koordynacja dzia³añ kuratora spo³ecznego – minimalnie,
l P3B2 – konsultacje lub koordynacja dzia³añ kuratora spo³ecznego – maksymalnie,
l P5X1 – przeciêtna sprawa z orzeczonym obowi¹zkiem z art. 72 KK, bez
orzeczonego dozoru osoby skazanej na podstawie art. 62 UPN – minimalnie,
l P5X2 – przeciêtna sprawa z orzeczonym obowi¹zkiem z art. 72 KK, bez
orzeczonego dozoru osoby skazanej na podstawie art. 62 UPN – maksymalnie,
l P7X1 – przeciêtna sprawa z kar¹ ograniczenia wolnoœci osoby skazanej
z art. 62 UPN – minimalnie,
l P7X2 – przeciêtna sprawa z kar¹ ograniczenia wolnoœci osoby skazanej
z art. 62 UPN – maksymalnie.
W tabeli 27 przedstawiono oceny œredniego czasu wykonywania wybranych czynnoœci przez kuratorów w zwi¹zku z dozorem osób skazanych
z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
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Tabela 27. Czas wykonywania niektórych czynnoœci przez kuratorów, œrednio
w miesi¹cu (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

P5X2

P5X1

P5X2

P7X1

P7X2

Œrednia

Wyszczególnienie

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

îród³o: Obliczenia w³asne.

4.3. Oszacowanie wybranych kosztów dzia³alnoœci
bie¿¹cej wiêziennictwa spowodowanych przestêpczoœci¹
z artyku³u 62 ustawy (na podstawie danych
zagregowanych)
Na podstawie zaprezentowanych wczeœniej danych zagregowanych mo¿na
dokonaæ oceny niektórych wydatków ponoszonych przez wiêziennictwo
w zwi¹zku z przestêpstwami z art. 62 UPN w 2008 roku. Bior¹c pod uwagê
dane zawarte w tabeli 6, mo¿na stwierdziæ, ¿e 714 osób pozbawionych wolnoœci (bez zawieszenia) z tego tytu³u przebywa³o w 2007 roku œrednio w wiêzieniach po 268,4 dnia (³¹cznie 191 637,6 osobodnia). Aby oszacowaæ tê wielkoœæ dla 2008 roku, przemno¿ono j¹ przez indeks przestêpstw stwierdzonych
(Ip = 0,9772), co da³o 187 268,3 osobodnia. Mno¿¹c tê liczbê przez wydatki na
utrzymanie jednego osadzonego w wiêzieniach w 2008 roku7, czyli 76,13 z³,
otrzymano kwotê 14 256 735,7 z³, a wiêc oko³o 14,3 miliona z³.

7

Informacja o wykonaniu kary pozbawienia wolnoœci i tymczasowego aresztowania, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, Warszawa 2009, s. 54.
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Kwota ta obejmuje wydatki poniesione w 2008 roku, nie obejmuje zatem
wartoœci budynków, gruntów i dóbr trwa³ego u¿ytkowania (na przyk³ad samochodów, komputerów) nabytych wczeœniej na potrzeby wiêziennictwa.
Powy¿sze obliczenia oparto na liczbie osób pozbawionych wolnoœci (bez
zawieszenia), skazanych z art. 62 UPN rozumianego jako czyn g³ówny. Nie s¹
wiêc tutaj ujête koszty wiêziennictwa poniesione na rzecz osób pozbawionych
wolnoœci z innych przyczyn g³ównych, w których przestêpstwa z art. 62 UPN
odgrywa³y drugorzêdn¹ rolê.
W obliczeniach tych nie s¹ tak¿e ujête koszty terapii wiêŸniów uzale¿nionych od narkotyków, skazanych z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Z wymienionych wzglêdów otrzymany wynik nale¿y traktowaæ jako doln¹
granicê kosztów wiêziennictwa ponoszonych w zwi¹zku z przestêpstwami
z art. 62 UPN w 2008 roku.

4.4. Podsumowanie
W tabeli 28 przedstawiono wyniki oszacowania niektórych kosztów i czasu pracy pracowników wymiaru sprawiedliwoœci zwi¹zanych z art. 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii. Z wielu wzglêdów wyniki dotycz¹ce czasu
pracy, a przede wszystkim kosztów, nale¿y traktowaæ jako dolne granice
szukanych wielkoœci.
Dla policji, prokuratorów i sêdziów oszacowano jedynie koszt ich pracy
zwi¹zanej z art. 62 UPN oraz koszt zlecanych przez nich w zwi¹zku z tymi
sprawami ekspertyz. W wypadku kuratorów zawodowych oszacowano koszt
ich pracy. Jako podstawê obliczeñ przyjêto uposa¿enie zasadnicze policjanta,
prokuratora rejonowego, sêdziego rejonowego i kuratora zawodowego – nie
brano wiêc pod uwagê nadgodzin i ró¿nych innych dodatków p³acowych. Nie
uwzglêdniono równie¿ tego, ¿e na niektórych innych stanowiskach w badanych instytucjach zarobki s¹ wy¿sze. W prezentowanych szacunkach nie s¹
tak¿e ujête – z braku danych statystycznych – koszty dzia³alnoœci bie¿¹cej
(z wyj¹tkiem wiêziennictwa). Z tego samego powodu nie jest te¿ uwzglêdniona wartoœæ budynków, gruntów i dóbr trwa³ego u¿ytkowania nabytych na poczet badanych instytucji.
W ni¿ej prezentowanych obliczeniach brano pod uwagê jedynie sprawy
przeciêtne, nie uwzglêdniano, wyszczególnionych osobno w poszczególnych
rozdzia³ach, spraw zajmuj¹cych bardzo du¿o czasu. Przedstawiono oceny kosztów i czasu pracy przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie osoby dozorowane
w zwi¹zku z art. 62 UPN w 2008 roku s¹ dozorowane przez kuratorów zawodowych (wersja a).
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Kwotê grzywien zas¹dzonych w 2008 roku, któr¹ odjêto od kwoty oszacowanych kosztów, oceniono, mno¿¹c kwoty zas¹dzonych grzywien samoistnych (tabela 7) oraz grzywien zas¹dzonych obok pozbawienia wolnoœci (tabela 8) przez indeks przestêpstw stwierdzonych w 2008 roku, obliczony
w odniesieniu do liczby tych przestêpstw 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 ³¹cznie 4 560 690,1 z³.
Tabela 28. Oceny niektórych kosztów i czasu pracy pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci zwi¹zanego z art. 62 UPN
Wyszczególnienie

P³ace (z³)
Ekspertyzy
(z³)
Czas
(godziny)
Czas (dni
robocze)

Policja

Prokuratorzy

Sêdziowie

Kuratorzy
zawodowi

Razem

10 767 361,0 17 110 095,6 4 122 494,9 2 911 463,3 34 911 414,8
12 775 436,3 20 543 997,6 1 321 399,6
x
34 640 833,5
724 306,2

607 158,2

143 319,6

156 593,2

1 631 377,2

90 538,3

75 894,8

17 915,0

19 594,1

203 922,2

îród³o: Obliczenia w³asne.

Uwzglêdniaj¹c dodatkowo przedstawione wczeœniej koszty wiêziennictwa, czyli kwotê 14 256 735,70 z³, oraz wysokoœæ zas¹dzonych grzywien,
mo¿na oceniæ, ¿e rozpatrywane koszty wymiaru sprawiedliwoœci ponoszone
w zwi¹zku z art. 62 UPN, a wiêc zarobki + ekspertyzy + wiêziennictwo
– grzywny, wynios³y w 2008 roku 79 248 293,9 z³, czyli oko³o 79,2 miliona z³, czas pracy pracowników wymiaru sprawiedliwoœci zwi¹zany ze sprawami z art. 62 UPN oceniono zaœ na 1 631 377,2 godziny, co stanowi oko³o
203,9 tysi¹ca oœmiogodzinnych dni roboczych.
W celu lepszego zobrazowania przedstawionych wy¿ej wyników dokonano ich przeliczenia, kolejno na:
l jedno przestêpstwo stwierdzone z art. 62 UPN w 2008 roku (30 548 przestêpstw),
l jedn¹ osobê pozbawion¹ wolnoœci, skazan¹ z art. 62 UPN w 2008 roku
– oszacowania tej wielkoœci dokonano, mno¿¹c liczbê osób pozbawionych
wolnoœci z tego tytu³u w 2007 roku, czyli 9456 osób (tabela 4), przez Ip =
0,9772, czyli 9456· 0,9772 » 9240 osób,
l jedn¹ osobê pozbawion¹ wolnoœci, skazan¹ bez zawieszenia z art. 62 UPN
w 2008 roku – liczbê takich osób oszacowano w podobny jak wy¿ej sposób, czyli 714 · 0,9772 » 698 osób,
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jedn¹ osobê pozbawion¹ wolnoœci, skazan¹ bez zawieszenia z art. 62 UPN
w 2008 roku na d³u¿ej ni¿ rok (118 × 0,9772 » 115 osób – tabela 6).
Wyniki przedstawiono w tabelach 29–32.

Tabela 29. Oceny niektórych kosztów i czasu pracy pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci zwi¹zanych z art. 62 UPN w przeliczeniu na jedno przestêpstwo
stwierdzone w 2008 roku
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

Wyszczególnienie

Czas (godziny)

53,4

Dni robocze

6,7

p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 2594,2

îród³o: Obliczenia w³asne.

Tabela 30. Oceny niektórych kosztów i czasu pracy pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci zwi¹zanych z art. 62 UPN w przeliczeniu na jedn¹ osobê pozbawion¹
wolnoœci w 2008 roku
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

Dni robocze

22,1

Wyszczególnienie

p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 8576,7

îród³o: Obliczenia w³asne.
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Tabela 31. Oceny niektórych kosztów i czasu pracy pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci zwi¹zanych z art. 62 UPN w przeliczeniu na jedn¹ osobê pozbawion¹
wolnoœci bez zawieszenia w 2008 roku
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

Wyszczególnienie

Czas (godziny)

2338,1

Dni robocze

292,3

p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 113579,0

îród³o: Obliczenia w³asne.

Tabela 32. Oceny niektórych kosztów i czasu pracy pracowników wymiaru
sprawiedliwoœci zwi¹zanych z art. 62 UPN w przeliczeniu na jedn¹ osobê pozbawion¹
wolnoœci bez zawieszenia na d³u¿ej ni¿ rok w 2008 roku
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

Wyszczególnienie

Dni robocze

1768,4

p³ace + ekspertyzy + wiêziennictwo – grzywny (z³) 687 249,0

îród³o: Obliczenia w³asne.

l

W wyniku przeprowadzonych rozwa¿añ mo¿na stwierdziæ, ¿e:
Zdecydowana wiêkszoœæ spraw z art. 62 UPN rozpatrywanych przez respondentów by³y to sprawy drobniejsze, niezajmuj¹ce wiele czasu, nieliczne (zazwyczaj kilka procent) by³y sprawy, którym poœwiêcano du¿o czasu.
Œwiadcz¹ o tym wyniki badania przeprowadzonego wœród policjantów (rysunki 20–21), prokuratorów (tabele 17–20) i sêdziów (tabele 24–25).
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Mo¿na wnioskowaæ, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci wypadków zajmowano siê mniej powa¿nymi przestêpstwami z art. 62 UPN – na przyk³ad
w 2007 roku os¹dzono z art. 62 UPN 15 271 osób (tabela 4), z czego skazano na karê pozbawienia wolnoœci bez zawieszenia na d³u¿ej ni¿ rok 118
osób (tabela 6). Przyjmuj¹c umownie, ¿e kara taka dotyczy powa¿nych
przestêpstw z art. 62 UPN, mo¿na stwierdziæ, ¿e ukarani za takie przestêpstwa stanowili niespe³na 1% (0,77) osób os¹dzonych.
l Mo¿na tutaj dodaæ, ¿e ponad 95% (95,11) spoœród osób zatrzymanych
w 2007 roku z art. 62 UPN zosta³o zwolnionych przed up³ywem 48 godzin
(tabela 3, rysunek 6).
l Na jednego ukaranego za powa¿ne przestêpstwo z art. 62 UPN przypada³
w 2008 roku, œrednio rzecz bior¹c, koszt w wysokoœci co najmniej 687,3
tysi¹ca z³ oraz œrednio 1764,4 oœmiogodzinnego dnia pracy pracowników
wymiaru sprawiedliwoœci (tabela 32).
l Wœród wszystkich przestêpstw stwierdzonych z art. 62 UPN w 2008 roku
ponad 64% (64,69) dotyczy³o posiadania marihuany (tabela 2), a ponad
87% (87,15) – marihuany lub amfetaminy. Niespe³na 13% przestêpstw
stwierdzonych dotyczy³o posiadania innych substancji.
Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, czy ponoszone koszty i poœwiêcony
czas s¹ adekwatne do osi¹gniêtych wyników i za³o¿onych celów art. 62 UPN,
a tak¿e co mo¿na by zmieniæ w tej ustawie, aby œrodki te by³y lepiej wykorzystane – bior¹c pod uwagê zarówno wagê pope³nionego przestêpstwa, jak i rodzaj substancji bêd¹cej jego przedmiotem.
l
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Podsumowanie i wnioski
Dorota Wiszejko-Wierzbicka
Procedura instytucjonalno-prawna zwi¹zana z realizacj¹ art. 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii (dalej: UPN) wydaje siê funkcjonowaæ p³ynnie, bez wiêkszych zak³óceñ. Instytucje wype³niaj¹ce zadania wynikaj¹ce
z UPN wypracowa³y i utrwali³y ju¿ pewien wzór postêpowania, który sprawnie realizuj¹.

5.1. Policja
Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii w obecnym kszta³cie, zw³aszcza
zaœ jej art. 62, wywo³uje dwa swoiste skutki uboczne: pomaga policji w podnoszeniu statystyk oraz wyposa¿a tê instytucjê w pomocne w pracy narzêdzie operacyjne. Paradoksalnie, art. 62 UPN – maj¹cy w zamyœle jego twórców u³atwiæ dotarcie do dealerów – nie jest jednoznacznie oceniany przez
funkcjonariuszy policji jako skuteczne narzêdzie ograniczania handlu narkotykami (blisko po³owa ujêtych w badanej próbie policjantów uzna³a, ¿e art. 62
UPN nie spe³nia tego zadania). Niejednoznacznoœæ co do oceny art. 62 UPN
z punktu widzenia ograniczania handlu narkotykami wynika po czêœci z charakteru dzia³añ policji, które s¹ bardziej z³o¿one, ni¿ mog³oby siê to wydawaæ.
Praca nad dealerami czy zorganizowanymi siatkami przestêpczymi trwa co
najmniej kilka miesiêcy. Ich rozpracowaniem zajmuj¹ siê grupy operacyjne
lub wyspecjalizowane wydzia³y antynarkotykowe. Z tej perspektywy, jak
podkreœlali nasi rozmówcy, nie op³aca siê wykorzystywaæ art. 62 UPN
w œciganiu osoby, któr¹ podejrzewa siê o handel narkotykami. Ostatecznie
zatem art. 62 UPN s³u¿y uzupe³nieniu informacji na temat handlu, których
mog¹ dostarczyæ osoby zatrzymane za posiadanie substancji psychoaktywnej.
W tym zakresie jest to u¿yteczne narzêdzie, mog¹ce u³atwiæ pracê policji, nie
prowadzi jednak wprost do wykrycia du¿ych organizacji czy siatek przestêpczych zajmuj¹cych siê handlem narkotykami.
Niepokoj¹ce wydaj¹ siê jednak przynajmniej dwie kwestie zwi¹zane z zatrzymaniami z art. 62 UPN, których dokonuje policja. Pierwsza dotyczy konsekwencji podejmowanej wspó³pracy przez zatrzymanego z policj¹.
Wspó³praca ta jest korzystna dla policji, niekoniecznie jednak dla samego zatrzymanego. Osoba zatrzymana, wskazuj¹c dealera, mo¿e spotkaæ siê z repre-
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sjami ze strony cz³onków grupy handluj¹cej narkotykami, a tak¿e spodziewaæ
siê ostracyzmu w swoim œrodowisku. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e to samo narzêdzie, czyli art. 62 UPN, nie dzia³a w stosunku do dealerów, mog¹cych
rzeczywiœcie dostarczyæ wa¿nych dla policji informacji, uderza jednak
czêsto w osoby niezaznajomione z prawem, które licz¹ na ³agodniejsze potraktowanie w sytuacji „pójœcia na wspó³pracê”.
Druga kwestia, która pojawi³a siê w badaniu i mo¿e wzbudzaæ niepokój,
dotyczy zatrzymañ przez policjê z art. 62 UPN osób, które nie mia³y przy sobie
œrodka odurzaj¹cego czy substancji psychoaktywnej. Sytuacja taka nie powinna wystêpowaæ w œwietle interpretacji art. 62 UPN, który mówi jasno o mo¿liwoœci zatrzymania wy³¹cznie w sytuacji posiadania. Wyniki badania pokazuj¹
jednak, ¿e blisko po³owie (48% w badanej próbie) funkcjonariuszy policji
zdarzy³o siê zatrzymaæ osobê na podstawie art. 62 UPN, kiedy ta nie mia³a
przy sobie œrodków odurzaj¹cych czy substancji psychoaktywnych. Kwestia ta wymaga dok³adnej analizy w ramach dalszych badañ, zw³aszcza ¿e pojawi³a siê tak¿e w wypadku prokuratury oraz wymiaru sprawiedliwoœci.
Inne zagadnienie, jakie wy³oni³o siê podczas badania, dotyczy „³atwych
statystyk”. Artyku³ 62 UPN, mimo ¿e nie do koñca przyczynia siê do ograniczania handlu narkotykami, to jednak na pewno sprawia, ¿e liczba wykrywanych przestêpstw z tytu³u posiadania wyraŸnie poprawia statystyki
policyjne. Jak wynika z analizy danych statystycznych policji za 2008 rok,
spoœród wszystkich przestêpstw stwierdzonych z UPN a¿ 53% dotyczy³o posiadania, a jedynie 24% – handlu.
Warto tak¿e zaznaczyæ, ¿e zatrzymanie du¿ych iloœci narkotyków ma dla
policji znaczenie przede wszystkim presti¿owe – pozwala budowaæ wizerunek
instytucji skutecznej w walce z narkomani¹.

5.2. Prokuratura
Prokuratorzy traktuj¹ sprawy z art. 62 UPN raczej schematycznie, wykonuj¹c swoje obowi¹zki w zakresie kontroli dzia³añ policjantów prowadz¹cych
dochodzenia, jednoczeœnie skupiaj¹c swój potencja³ – jak deklaruj¹ – na sprawach dotycz¹cych powa¿niejszych przestêpstw, g³ównie tych zwi¹zanych
z handlem narkotykami. W sprawach dochodzeniowych prowadzonych przez
policjê czynnoœci prokuratora ograniczaj¹ siê zazwyczaj do zapoznania siê
z aktem oskar¿enia przygotowanym przez policjantów z pionu dochodzeniowego oraz zatwierdzenia tego dokumentu. Wiele dzia³añ podejmowanych
przez prokuraturê w sprawach z art. 62 UPN ma charakter zarz¹dczy
i czêsto ogranicza siê do poleceñ wydawanych przez telefon. Najprostsz¹
i najszybsz¹ metod¹ zamykania spraw z art. 62 UPN jest postêpowanie w trybie uproszczonym oraz w trybie dobrowolnego poddania siê karze z art. 335
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Kodeksu postêpowania karnego (dalej: KPK), który pozwala wydaæ wyrok
w trakcie posiedzenia s¹du, bez rozprawy. W ramach takiego trybu prokuratura uzgadnia z oskar¿onym rodzaj i wysokoœæ kary, nastêpnie kieruje na posiedzenie s¹du wniosek w celu jej zatwierdzenia. S¹d mo¿e przychyliæ siê do
wniosku, wówczas jest wydawany wyrok, a sprawa zostaje zamkniêta.
W przeciwnym wypadku sprawa wraca do prokuratury i musi byæ skierowana
na rozprawê. Mechanizm ten jest wa¿ny z instytucjonalnego punktu widzenia
– niezaakceptowanie przez s¹d wniosku prokuratury powoduje bowiem
wyd³u¿enie postêpowania, generuje tak¿e dodatkowe koszty. Rzecz w tym,
¿e prokuratura czêsto wnioskuje o surowsze kary, ni¿ widzia³by to s¹d.
Jest to spójne z „racjonalnoœci¹” tej instytucji, której istot¹ jest œciganie
przestêpczoœci. W œwietle takich priorytetów wa¿ne wydaj¹ siê kryteria oceny
czynów przestêpczych, te jednak, jak pokazuj¹ wyniki badania, s¹ bardzo niejednoznaczne. Ró¿nice w opiniach prokuratorów na temat znaczenia sformu³owañ „znaczna iloœæ” i „nieznaczna iloœæ” substancji psychoaktywnej
przek³adaj¹ siê na odmienne kwalifikacje prawne takich samych przestêpstw. To, co dla jednego prokuratora mo¿e siê kwalifikowaæ jako przestêpstwo zagro¿one kar¹ trzech lat pozbawienia wolnoœci, dla innego mo¿e siê ju¿
jawiæ jako typ kwalifikowany, zagro¿ony kar¹ oœmiu lat wiêzienia.
Ukierunkowanie prokuratury jako organu œcigania na wykrycie przestêpstwa i wymierzenie kary powoduje tak¿e, ¿e rzadko s¹ wykorzystywane na
tym etapie dochodzenia inne œrodki, jakie przewidzia³ ustawodawca
w stosunku do osób zatrzymanych z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu
narkomanii. Dotyczy to przede wszystkim kierowania na leczenie osób,
które s¹ uzale¿nione od œrodków psychoaktywnych. Jak pokazuj¹ wyniki
badania, ekspertyzy psychiatryczne, bêd¹ce podstaw¹ wnioskowania o zastosowanie leczenia, by³y zlecane w 38% spraw z art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Zdecydowana wiêkszoœæ (93%) ekspertyz dotyczy³a poczytalnoœci oskar¿onego. Fakt uzale¿nienia od substancji psychoaktywnych lub
œrodków odurzaj¹cych chcia³o ustaliæ ju¿ tylko dwie trzecie prokuratorów
spoœród tych, którzy w ogóle zdecydowali siê na zlecenie ekspertyzy psychiatrycznej.

5.3. S¹downictwo
Sprawy z art. 62 UPN s¹ traktowane jako stosunkowo ³atwe i szybko
schodz¹ce z wokandy. Najmniej pracoch³onn¹ kategori¹ s¹ sprawy rozpatrywane w trybie uproszczonym oraz w trybie art. 335 KPK w trakcie posiedzeñ s¹du. Te ostatnie, jak wynika z badania, zajmuj¹ zwykle od godziny do trzech godzin pracy sêdziego. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to
praktyka stosowana w wiêkszoœci spraw z art. 62 UPN, ale jest ona bardzo
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po¿¹dana z punktu widzenia s¹du. Jak wynika z analizy repertoriów s¹dowych
przeprowadzonej w ramach badania, 43% spraw o posiadanie s¹d rozpatrywa³
w trybie dobrowolnego poddania siê karze (art. 335 KPK), w pozosta³ych
sprawach odby³y siê rozprawy. Dla sêdziów wnioski w trybie art. 335 KPK s¹
du¿ym udogodnieniem w ich pracy, poniewa¿ rozstrzyganie spraw o posiadanie œrodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych na posiedzeniu
jest wygodniejsze i szybsze ni¿ orzekanie na rozprawach. Sprawy z wnioskiem o dobrowolne poddanie siê karze s¹ przysy³ane przez prokuratora i kierowane na posiedzenie, na którym zapada wyrok, pod warunkiem jednak, ¿e sêdzia nie ma zastrze¿eñ co do wysokoœci i wymiaru kary, a tak¿e nie dostrzega
potrzeby uzupe³niania dokumentów (ekspertyzy, przes³uchania itp.). Ka¿da
modyfikacja powoduje bowiem, ¿e sprawa jest kierowana na rozprawê. W tym
momencie widaæ, jak bardzo kusz¹ce jest zaakceptowanie wniosku prokuratury w celu szybkiego zamkniêcia sprawy. Pójœcie t¹ drog¹ mo¿e rodziæ dwa negatywne skutki. Pierwszy polega na pominiêciu kwestii uzale¿nienia i mo¿liwoœci skierowania oskar¿onego na leczenie (jak to zosta³o ju¿ wczeœniej
ustalone, prokuratura nie jest raczej nastawiona na dzia³ania profilaktyczno-lecznicze w zakresie realizacji art. 62 UPN), drugi dotyczy wysokoœci kary
zwi¹zanej z kwalifikacj¹ prawn¹ czynu. Okazuje siê bowiem, ¿e prokuratorzy s¹ mniej sk³onni ni¿ sêdziowie do kwalifikowania czynu jako typu uprzywilejowanego, „przypadku mniejszej wagi”. W ramach przeprowadzonej analizy repertoriów s¹dowych okaza³o siê, ¿e najwiêcej rozbie¿noœci miêdzy
opini¹ prokuratora a sêdziego pojawia siê przy kwalifikacji „przypadku mniejszej wagi” – w 26% spraw zakoñczonych wyrokiem skazuj¹cym z art. 62 ust. 3
UPN prokurator domaga³ siê wczeœniej surowszej kwalifikacji z art. 62 ust. 1
UPN (typu podstawowego). Najchêtniej jest stosowany typ podstawowy.
Jego przyjêcie nie rodzi tyle w¹tpliwoœci, ile pozosta³e dwa, oparte w du¿ej
mierze na ocenie iloœci substancji psychoaktywnej. Analiza repertoriów
s¹dowych pokaza³a, ¿e w 60% przebadanych spraw w wyroku skazuj¹cym
przyjêto kwalifikacjê typu podstawowego, zagro¿onego kar¹ do trzech lat
wiêzienia (art. 62 ust. 1 UPN). Typ uprzywilejowany, zagro¿ony kar¹ do roku
pozbawienia wolnoœci, zastosowano w wypadku 25% spraw (art. 62 ust. 3
UPN), a 15% spraw s¹d uzna³ za dotycz¹ce znacznej iloœci narkotyku, czyli
zagro¿one kar¹ do oœmiu lat wiêzienia (art. 62 ust. 2 UPN).
Okreœlenia „znaczna iloœæ” i „nieznaczna iloœæ” œrodka odurzaj¹cego
lub substancji psychoaktywnej s¹ interpretowane przez sêdziów w bardzo
ró¿ny sposób – podobnie jak przez policjantów i prokuratorów. Za maksymaln¹ liczbê porcji œrodka odurzaj¹cego, przy której mo¿na by zastosowaæ typ
uprzywilejowany (to¿samy ³agodniejszej karze), uznawano œrednio oko³o szeœciu porcji narkotyku, po³owa badanych przyjê³a jednak, ¿e mog¹ to byæ najwy¿ej dwie porcje. W wypadku znacznej iloœci narkotyku za doln¹ granicê
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uznawano œrednio oko³o 50 porcji handlowych narkotyku, przy czym 50% badanych stwierdzi³o, ¿e typ kwalifikowany powinno siê stosowaæ ju¿ od 30 porcji narkotyku.
W zdecydowanej wiêkszoœci spraw kar¹ jest pozbawienie wolnoœci.
Badanie pokaza³o, ¿e w 88% przeanalizowanych spraw s¹d wymierzy³ karê
pozbawienia wolnoœci, w pozosta³ych 12% – kary ograniczenia wolnoœci.
Œrednia wysokoœæ kary pobawienia wolnoœci wynios³a oko³o 10 miesiêcy, najczêœciej jednak skazywano na karê pozbawienia wolnoœci na szeœæ miesiêcy
(25% wyroków), w dalszej kolejnoœci – na rok (18%) i na trzy miesi¹ce (14%).
Jednoczeœnie s¹d zastosowa³ warunkowe zawieszenie wykonania kary w wypadku 77% spraw z kar¹ pozbawienia wolnoœci, najczêœciej (37% zawieszonych kar) na trzy lata. Obowi¹zek poddania siê leczeniu na³o¿ono zaledwie
w wypadku 3,5% analizowanych spraw. Jednoczeœnie obowi¹zek powstrzymywania siê od u¿ywania narkotyków (art. 72 ust. 1 pkt 5 Kodeksu karnego – dalej: KK) na³o¿ono w 11% przebadanych spraw z art. 62 UPN, w których s¹d wymierzy³ karê pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu.
Niski odsetek kar powi¹zanych z obowi¹zkiem poddania siê leczeniu
mo¿na kojarzyæ z brakiem dobrej praktyki zlecania przez sêdziów ekspertyz psychiatrycznych w przedmiocie uzale¿nienia (lub zatwierdzania
wniosków bez informacji o uzale¿nieniu od prokuratury). Mimo ¿e stosunkowo wielu sêdziów podczas badania twierdzi³o, ¿e zleca ekspertyzy psychiatryczne, to najczêstszym tego powodem by³a, podobnie jak w wypadku prokuratury, chêæ uzyskania opinii bieg³ego co do poczytalnoœci oskar¿onego
(wskaza³o na ni¹ 88% respondentów). Fakt uzale¿nienia chcia³o zweryfikowaæ ju¿ tylko 35% sêdziów.

5.4. Kuratela s¹dowa
Jak wynika z analizy repertoriów s¹dowych, dozór kuratorski jest orzekany w niemal co drugiej sprawie z art. 62 UPN z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Z pytania kierowanego podczas badania do kuratorów
o to, jaki odsetek ogó³u prowadzonych przez nich spraw stanowi¹ sprawy
z art. 62 UPN, wynika, ¿e jest to œrednio 15% spraw prowadzonych osobiœcie,
a 18%, jeœli do³¹czyæ do nich sprawy prowadzone przez podleg³ych im kuratorów spo³ecznych. Bior¹c pod uwagê relatywnie niski odsetek spraw dotycz¹cych osób skazanych z art. 62 UPN wœród ogó³u spraw prowadzonych przez kuratorów, nie dziwi fakt, ¿e wiêkszoœæ badanych kuratorów (60%) oceni³a, ¿e
na pracê z tymi osobami poœwiêca nie wiêcej ni¿ 10% swojego czasu.
Wœród spraw z art. 62 UPN prowadzonych przez ankietowanych przez nas
kuratorów dominuj¹ sprawy dozorowe (43%), nieco mniej, bo 34%, jest spraw
z orzeczonym obowi¹zkiem (sprawy typu „O”), ale bez dozoru, a 22% stano-
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wi¹ sprawy z kar¹ ograniczenia wolnoœci. W wiêkszoœci zatem osoby skazywane za posiadanie narkotyków s¹ obejmowane form¹ kontroli, w ramach której kurator ma obowi¹zek przynajmniej raz w miesi¹cu odwiedziæ podopiecznego. Sprawy typu „O” to sprawy, w których s¹d, skazuj¹c
osobê na karê w zawieszeniu, na³o¿y³ na ni¹ obowi¹zek z art. 72 KK, czyli powstrzymania siê od u¿ywania innych œrodków odurzaj¹cych lub poddania siê
leczeniu, szczególnie odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddzia³ywaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych, ale jednoczeœnie nie orzek³ dozoru kuratorskiego. W takich sytuacjach
kurator ma obowi¹zek kontaktu z podopiecznym ju¿ tylko raz na szeœæ miesiêcy.
Oprócz dy¿urów i prowadzenia dozoru kurator mo¿e, na wniosek organu
prowadz¹cego postêpowanie przygotowawcze, przeprowadziæ wywiad œrodowiskowy dotycz¹cy osoby oskar¿onej o posiadanie narkotyków. Praktyka
ta nie jest jednak czêsta – niemal 64% badanych kuratorów nie zrealizowa³o
ani jednego wywiadu z art. 214 KPK w zwi¹zku ze spraw¹ narkotykow¹ z art.
62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Jedna pi¹ta badanych zrealizowa³a
najwy¿ej dwa takie wywiady.

5.5. Wiêziennictwo
Wiêziennictwo wydaje siê powa¿nie obci¹¿one nie tyle sprawami z art. 62
UPN, ile kwesti¹ narkotyków w ogóle. Osadzeni z art. 62 UPN niekoniecznie s¹ osobami od razu kojarzonymi z potencjalnym zagro¿eniem handlem narkotykami na terenie wiêzienia czy uzale¿nieniem. Osoby skazane
na podstawie art. 62 UPN stanowi¹ niewielki odsetek populacji wiêziennej.
Wed³ug danych z 5 czerwca w 2009 roku, wykonywano 568 takich wyroków,
co stanowi³o 0,7% liczby wszystkich wykonywanych wyroków na koniec
maja 2009 roku. Wiêkszoœæ skazanych z art. 62 UPN na karê pozbawienia
wolnoœci to odbywaj¹cy karê po raz pierwszy. Liczba m³odocianych odbywaj¹cych karê z art. 62 UPN jest dwukrotnie wy¿sza w stosunku do ogó³u
populacji wiêziennej.
Ze statystyk Centralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej za 2009 rok wynika,
¿e wœród skazanych z art. 62 UPN skierowani do systemu terapeutycznego stanowili mniejszoœæ – zaledwie 7%. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, ¿e
wœród skazanych z art. 62 UPN tylko 7% by³o rzeczywiœcie uzale¿nionych.
Problem uzale¿nienia czêsto ujawnia siê dopiero w wiêzieniu. Wiêziennictwo
z kwesti¹ uzale¿nienia od narkotyków radzi sobie w pewnym sensie niezale¿nie od innych instytucji (prokuratury, s¹du), poniewa¿ to ono ostatecznie musi
siê zmierzyæ z tym problemem. Wiêziennictwo stale rozwija swoje zaplecze
terapeutyczne, wymaga to jednak wzrostu nak³adów z bud¿etu pañstwa. Szacuje siê, ¿e koszt utrzymania osoby uzale¿nionej od narkotyków, jeœli trafi
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ona do wiêzienia i podejmie terapiê, jest dwukrotnie wy¿szy w porównaniu z kosztem utrzymania wiêŸnia niepodejmuj¹cego terapii.

5.6. Koszty – czas i nak³ady finansowe
Kwestia karania za posiadanie substancji psychoaktywnych wymaga ³o¿enia œrodków finansowych na utrzymanie i dzia³alnoœæ policji, prokuratury,
s¹downictwa wraz z kuratel¹ oraz wiêziennictwa, które realizuj¹ dzia³ania wynikaj¹ce z zapisu art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Jak wynika
z przeprowadzonych obliczeñ, ta potê¿na machina poch³ania rocznie dziesi¹tki milionów z³ (w 2008 roku by³o to blisko 80 milionów z³), a tak¿e
mnóstwo czasu pracy (w 2008 roku by³o to ponad 200 tysiêcy oœmiogodzinnych dni pracy pracowników wymiaru sprawiedliwoœci).
Wiêkszoœæ spraw z art. 62 UPN rozpatrywana przez pracowników wymiaru sprawiedliwoœci w 2009 roku by³y to sprawy drobniejsze, niezajmuj¹ce
wiele czasu, jedynie kilka procent stanowi³y sprawy wiêksze. Warto nadmieniæ, ¿e ponad 95% spoœród osób zatrzymanych w 2007 roku z art. 62 UPN zosta³o zwolnionych przed up³ywem 48 godzin. Na jednego ukaranego za powa¿ne przestêpstwo z art. 62 UPN (czyli w przeliczeniu na jedn¹ osobê
pozbawion¹ wolnoœci bez zawieszenia na d³u¿ej ni¿ rok w 2008 roku) przypada³ w 2008 roku, œrednio rzecz bior¹c, koszt w wysokoœci co najmniej
687,3 tysi¹ca z³ oraz œrednio 1764,4 oœmiogodzinnego dnia pracy pracowników wymiaru sprawiedliwoœci.
Mo¿na w tym miejscu postawiæ pytanie: „Czy to du¿o?”. Trudno odpowiedzieæ na nie jednoznacznie. Du¿o, jeœli wzi¹æ pod uwagê inne, konkurencyjne
potrzeby, które musz¹ byæ realizowane z tego samego bud¿etu. Tyle, ile trzeba, jeœli rozwi¹zanie generuj¹ce te koszty jest efektywne w ³agodzeniu negatywnych konsekwencji wynikaj¹cych z posiadania œrodków psychoaktywnych i zgodne z oczekiwaniami spo³eczeñstwa1.
Z drugiej jednak strony, wœród oponentów zmian, jakie mog³yby siê dokonaæ w zakresie karania za posiadanie œrodków psychoaktywnych, dominuj¹
argumenty natury emocjonalnej, œwiadcz¹ce o niepokoju spo³ecznym
wywo³anym problemem nap³ywu i u¿ywania narkotyków. G³osy te zwracaj¹
uwagê na psychologiczny wymiar problemów zwi¹zanych z narkotykami.
Oczekiwania jego rozwi¹zania s¹ kierowane do pañstwa. Tym samym problem narkotyków ³¹czy sferê prywatn¹ z przestrzeni¹ publiczn¹. Ustawodawca za poœrednictwem UPN zdaje siê wychodziæ naprzeciw lêkom spo³ecznym,
„kanalizuj¹c” je przez punitywne prawo i lokuj¹c za murami instytucji.
1
Z badañ przeprowadzonych na zlecenie „Polityki” przez CBOS wynika, ¿e oko³o 85%
Polaków z badanej próby 1003 osoby w wieku 15 lat i wiêcej nie zgadza siê na legalizacjê
„miêkkich” narkotyków – por. „Polityka”, nr 36, 5 wrzeœnia 2009 roku, s. 28–32.
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Umieszczaj¹c dyskusjê nad art. 62 UPN w takiej perspektywie, w której cel
– uspokojenie nastrojów spo³ecznych – uœwiêca œrodki, trudno zaprzeczyæ, ¿e
kwestia oceny kosztów ekonomicznych obecnego rozwi¹zania wydaje siê raczej wtórna. Kluczowe jest jednak pytanie o to, czy panuje powszechna zgoda
na taki sposób rozwi¹zania problemu narkotykowego.

5.7. Opinie przedstawicieli instytucji na temat artyku³u 62
ustawy
Z zebranych wœród przedstawicieli policji, prokuratury, wymiaru sprawiedliwoœci i kuratorów opinii na temat art. 62 UPN wynika, ¿e nie s¹ oni do
koñca przekonani o tym, ¿e jest on skutecznym narzêdziem odstraszaj¹cym potencjalnych u¿ytkowników narkotyków. Zdecydowanie odrzucaj¹ go jako œrodek pomagaj¹cy w wychodzeniu z na³ogu. Raczej nie
wierz¹ tak¿e w to, ¿e art. 62 UPN, czyli „karanie za posiadanie”, mo¿e
wp³yn¹æ na ograniczenie u¿ywania narkotyków wœród osób, które ju¿ je
za¿ywaj¹. Nie ma wœród nich jednomyœlnoœci równie¿ co do tego, ¿e
art. 62 UPN jest dobrym narzêdziem do ograniczania handlu narkotykami.
Zdecydowanie jednak obstaj¹ przy stanowisku, ¿e posiadanie narkotyków w ka¿dej iloœci powinno byæ karalne. Najmocniej s¹ o tym przekonani
funkcjonariusze policji (86%), w mniejszym zakresie, jednak nadal stanowi¹c
wiêkszoœæ – sêdziowie i prokuratorzy (61%). Ci ostatni najczêœciej te¿ spoœród
przedstawicieli wszystkich instytucji twierdzili, ¿e nie nale¿y karaæ za posiadanie nieznacznej iloœci substancji psychoaktywnej lub œrodka odurzaj¹cego.
W ramach postulowanych zmian, których potrzebê w wiêkszoœci dostrzegali przedstawiciele instytucji objêtych badaniem, proponowano sprecyzowanie okreœleñ: „znaczna iloœæ” i „nieznaczna iloœæ” substancji psychoaktywnej, wskazywano na koniecznoœæ rozwoju wspó³pracy miêdzy
instytucjami realizuj¹cymi art. 62 UPN, a tak¿e podnoszenia œwiadomoœci
w zakresie wykorzystywania innych œrodków przewidzianych w obecnej
ustawie, w tym kierowania na leczenie. Czêœæ sêdziów proponowa³a tak¿e
wprowadzenie zmian, wskutek których organy œcigania skoncentrowa³yby siê
na ograniczaniu handlu, nie zaœ zatrzymywaniu posiadaczy. Postulowali równie¿, aby przeprowadzanie ekspertyz psychiatrycznych w przedmiocie
uzale¿nienia by³o obligatoryjne.
W wiêkszoœci negatywne opinie na temat art. 62 UPN jako narzêdzia
maj¹cego skutecznie rozwi¹zywaæ kwestie zwi¹zane z handlem, odstraszaniem lub leczeniem osób uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych,
mog¹ z jednej strony wskazywaæ na rozczarowanie dotychczasowym rozwi¹zaniem, którego elementem jest art. 62 UPN, z drugiej jednak strony – ukazywaæ brak akceptacji dla alternatywy opartej na depenalizacji posiadania.
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Rekomendacje
Dorota Wiszejko-Wierzbicka
Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii (dalej: UPN) mo¿na porównaæ z dzia³em o szerokim polu ra¿enia, uderza on bowiem w ka¿dego, kto
posiada choæby najmniejsz¹ iloœæ substancji psychoaktywnej, bez jasnych
kryteriów oceny motywów, liczby porcji czy rodzaju posiadanego narkotyku.
Artyku³ 62 UPN kosztuje bud¿et pañstwa blisko 80 milionów z³ rocznie
i nie gwarantuje – w opinii przedstawicieli instytucji zaanga¿owanych
w jego realizacjê – zmniejszenia skali problemów zwi¹zanych z narkotykami w Polsce.
W tym miejscu nale¿a³oby siê zastanowiæ, jak¹ rolê powinna odgrywaæ
UPN i jakie oferowaæ rozwi¹zania: skutecznie walczyæ z problem, ograniczaj¹c jego rozmiary, i ³agodziæ negatywne konsekwencje zwi¹zane z u¿ywaniem narkotyków (tzw. harm reduction), czy te¿ uspokajaæ nastroje spo³eczne,
spychaj¹c problem narkotyków (tzw. social evil) za mury instytucji. Co prawda instytucje nie rozwi¹¿¹ problemu, lecz mog¹ sprawiæ, ¿e bêdzie on mniej
widoczny.
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania rekomendujemy rozwa¿enie zmian w nastêpuj¹cych kwestiach:
Podejœcie do osób zatrzymanych z tytu³u posiadania nieznacznych iloœci
substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych, dot¹d niekaranych
(osoby zatrzymane po raz pierwszy).
W takim wypadku mo¿na by rozwa¿aæ umorzenie postêpowania na poziomie prokuratury, a tym samym pominiêcie wpisu osoby zatrzymanej do
rejestru s¹dowego. Rozwi¹zanie to pomog³oby tak¿e uzale¿nionym, wobec
których czêsto jest orzekana kara z warunkowym zawieszeniem, odwieszanym automatycznie przy kolejnym zatrzymaniu (co skutkuje odbyciem kary
w wiêzieniu). Byæ mo¿e wprowadzenie zapisu typu „do trzech razy sztuka”
pozwoli³oby na sprawniejsze ró¿nicowanie motywów posiadania w wypadku
osób uzale¿nionych, które wczeœniej czy póŸniej ponownie zostan¹ zatrzymane za posiadanie. Rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce umarzanie spraw na poziomie prokuratury wpisywa³oby siê w zasadê oportunizmu œcigania, której
praktyka mieœci siê w ramach ratyfikowanej przez rz¹d polski konwencji
Narodów Zjednoczonych.
l
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Pozyskiwanie od zatrzymanych z art. 62 UPN informacji na temat osób
zajmuj¹cych siê handlem narkotykami.
Proceder ten, mimo ¿e nie funkcjonuje jawnie, wydaje siê czêst¹ praktyk¹
organów œcigania. Dotychczasowa droga „docierania do rekinów przez p³otki”
za pomoc¹ art. 62 UPN nie sprawdzi³a siê, przynajmniej w zakresie, w jakim
mo¿na by j¹ uznaæ za skuteczn¹ w ograniczaniu handlu narkotykami (wskazuje te¿ na to policja, która wobec prawdziwych „rekinów” stosuje zaawansowane dzia³ania operacyjne, dalekie od wykorzystywania art. 62 UPN). Wydaje
siê, ¿e u³atwianie pracy organom œcigania nie powinno stanowiæ kwestii priorytetowej w rozwi¹zaniach proponowanych przez ustawê. Stosowanie art. 62
UPN do zbierania informacji na temat handlu od osób s³abo zaznajomionych z prawem mo¿na ograniczyæ, podnosz¹c stan wiedzy spo³eczeñstwa
(szczególnie m³odzie¿y) na temat obecnych uregulowañ prawnych i ich
konsekwencji.

l

Podejœcie do osób uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych.
Artyku³ 62 UPN w opinii zdecydowanej wiêkszoœci przedstawicieli instytucji zaanga¿owanych w jego realizacjê (policja, prokuratura, s¹downictwo,
kuratorzy) nie s³u¿y wychodzeniu z na³ogu osób uzale¿nionych. Przekonanie
to podzielali tak¿e przedstawiciele wiêziennictwa, wskazuj¹cy, ¿e leczenie,
aby by³o skuteczne, powinno siê odbywaæ w warunkach wolnoœci. Karanie za
posiadanie uderza bowiem w ca³¹ grupê osób uzale¿nionych – zarówno tych,
którzy chc¹, jak i tych, którzy nie chc¹ siê leczyæ. „Motywowanie instytucjonalne” nie wydaje siê skutecznym narzêdziem, tym bardziej ¿e aspekt uzale¿nienia nie jest w wiêkszoœci wypadków brany pod uwagê ani przez organy œcigania, zorientowane na wykrycie przestêpstwa, ani przez s¹downictwo, które
– jak pokazuj¹ wyniki badania – rzadko orzeka obowi¹zek leczenia.
Przeprowadzone badanie pokazuje, ¿e instytucje zaanga¿owane w realizacjê UPN nie s¹ przygotowane do wykorzystania pe³nego wachlarza mo¿liwoœci, jakie daje obecna ustawa w stosunku do osób uzale¿nionych od substancji
psychoaktywnych. Skuteczne dzia³anie w tym zakresie wymaga³oby czêstszego lub nawet obligatoryjnego zlecania ekspertyz psychiatrycznych w przedmiocie uzale¿nienia (nie zaœ wy³¹cznie poczytalnoœci), którego konsekwencj¹ by³oby orzekanie o obowi¹zku podjêcia leczenia przez osoby, u których stwierdzono uzale¿nienie. Z drugiej jednak strony, brak dostatecznej liczby miejsc w wiêziennych oddzia³ach terapeutycznych powinien sk³aniaæ do
kierowania na nie wy³¹cznie osób, w stosunku do których nie ma innej mo¿liwoœci (osoby uzale¿nione odbywaj¹ce kary pozbawienia wolnoœci z tytu³u powa¿nych przestêpstw, bêd¹ce zagro¿eniem dla otoczenia spo³ecznego, nie zaœ
dla siebie samych).
l
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Sposób dzia³ania instytucji zaanga¿owanych do realizacji art. 62 ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii.
To, ¿e ka¿da instytucja wype³niaj¹ca zadania w ramach UPN kieruje siê
w³asn¹ racjonalnoœci¹, wpisan¹ w pewnym sensie w jej charakter (organy œcigania – œciganiem przestêpstw, s¹downictwo – orzekaniem kary), powoduje,
¿e przyswoi³y one art. 62 UPN i rutynowo wykonuj¹ swoje obowi¹zki. Mimo
¿e obecna ustawa przewiduje wiele rozwi¹zañ i œrodków, instytucje zaanga¿owane w realizacjê jej zapisów w³aœnie ze wzglêdu na tê racjonalnoœæ nie chc¹
lub wrêcz nie mog¹ w pe³ni ich wykorzystywaæ. Dlatego zasadne wydaje siê
podejmowanie wysi³ków, które maj¹ na celu inicjowanie wspó³pracy tych
instytucji i wypracowanie tym samym pewnej synergii ich dzia³ania.
Dobr¹ praktyk¹ jest otwieranie siê instytucji na wspó³pracê z organizacjami samorz¹dowymi oraz pozarz¹dowymi, które zajmuj¹ siê problemem
narkomanii. Mog¹ one wytr¹caæ instytucje z rutynowych dzia³añ, dostarczaj¹c
nowej wiedzy i ukazuj¹c odmienn¹ perspektywê.

l

Koszty ekonomiczne zwi¹zane z realizacj¹ art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Pomijaj¹c fakt, ¿e najprostszym rozwi¹zaniem oszczêdnoœciowym by³oby
anulowanie art. 62 UPN, który mówi o koniecznoœci karania za posiadanie
ka¿dej iloœci substancji psychoaktywnej i œrodka odurzaj¹cego, lub ograniczenie nakazu przeprowadzania procedury instytucjonalno-prawnej jedynie do
osób posiadaj¹cych znaczne iloœci narkotyków, mo¿na wskazaæ przynajmniej
dwa punkty, które w ramach obecnej ustawy generuj¹ koszty mo¿liwe do
zredukowania. Jeden z nich dotyczy umarzania spraw na poziomie prokuratury, drugi – ekspertyz psychiatrycznych, które mog¹ byæ wykonywane na
ró¿nych etapach postêpowania: na zlecenie prokuratury, s¹du lub wiêziennictwa. Ekspertyza psychiatryczna mo¿e dotyczyæ opinii w przedmiocie poczytalnoœci i uzale¿nienia. Ze wzglêdu na to, ¿e prokuratura jest zorientowana na
wykrycie przestêpstwa, ekspertyzy s¹ zlecane g³ównie w zakresie poczytalnoœci, nie zaœ uzale¿nienia. S¹d lub wiêziennictwo, chc¹c odnieœæ siê na póŸniejszym etapie do opinii psychiatry w przedmiocie uzale¿nienia, musz¹ zlecaæ
kolejn¹ ekspertyzê, co wi¹¿e siê z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Problem ten rozwi¹zywa³oby zobligowanie do jednoczesnego zlecania w wypadku ekspertyz psychiatrycznych w przedmiocie poczytalnoœci przedstawienia opinii w przedmiocie uzale¿nienia.

l

Mówi¹c o art. 62 UPN i jego mo¿liwych zmianach, nale¿y uwzglêdniæ szersze t³o spo³eczno-polityczne, a tak¿e prawne, w tym rozwi¹zania stosowane
w innych krajach europejskich, które daj¹ pewne punkty odniesienia. Rzecz
w tym, ¿e polskie rozwi¹zanie w zakresie polityki narkotykowej jest jednym
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z najbardziej restrykcyjnych w Europie. W innych krajach europejskich d¹¿y
siê obecnie do ograniczania szkód (tzw. harm reduction) oraz zastêpowania
karania dzia³aniami profilaktyczno-leczniczymi. Filozofia stoj¹ca za tym podejœciem zmusza jednak do racjonalnej konfrontacji z problemem i przyznania, ¿e nie uda siê go ca³kowicie usun¹æ i odizolowaæ od spo³eczeñstwa. Rozwa¿anie nowych rozwi¹zañ powinno byæ zatem poprzedzone rzeczow¹
debat¹, prowadzon¹ na podstawie wiedzy na temat kosztów ekonomicznych
i sposobu funkcjonowania art. 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii. Innymi s³owy, chodzi³oby o sprowadzenie dotychczasowej debaty na temat karania za posiadanie substancji psychoaktywnych i œrodków odurzaj¹cych ze
sfery social evil w bardziej rzeczowy obszar profanum.
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k³ad Grecji, W³och, Irlandii i Polski. Wydanie II, uzupe³nione i rozszerzone, Warszawa 2004
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Œwiadomoœæ ekonomiczna spo³eczeñstwa

i wizerunek biznesu, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Reforma oœwiaty. Podstawa programowa i warun-

ki kszta³cenia, Warszawa 2004
q Marek Ry msza (red.), Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Warszawa

2004
q Eleonora Zieliñska (red.), Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny. USA i UE:

dwa ró¿ne podejœcia, Warszawa 2004
q András Sajó, Freedom of Expression (angielska i rosyjska wersja jêzykowa),

Warszawa 2004
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Neighbourhood across a Divide?, Warszawa

2004
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójnoœci

Unii Europejskiej, Warszawa 2004
q El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Szko³y publiczne i niepubliczne:

porównanie œrodowisk edukacyjnych, Warszawa 2004
q Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), System penitencjarny i post-

penitencjarny w Polsce, Warszawa 2003
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q Piotr Mazurkiewicz (red.), Koœció³ katolicki w przededniu wejœcia Polski do

Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Anna Titkow (red.), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet,

Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania

i dylematy u progu wielokulturowoœci, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka (red.), Migration and Its Impact on Labour Markets in Po-

land and Ukraine, Warszawa 2003 (angielska i ukraiñska wersja jêzykowa)
q Tomasz KaŸmierczak, Marek Rymsza (red.), W stronê aktywnej polityki

spo³ecznej, Warszawa 2003
q Marek Zubik (red.), Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warsza-

wa 2003
q Mariusz Jan Rad³o, Wyzwanie konkurencyjnoœci. Strategia Lizboñska

w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Beata £aciak (red.), Dziecko we wspó³czesnej kulturze medialnej, Warsza-

wa 2003
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska, Spo³ecznoœci lokalne

wobec problemu bezrobocia m³odzie¿y, Warszawa 2003
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, War-

szawa 2003
q Tomasz Grzegorz Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka roz-

woju w województwach w kontekœcie integracji europejskiej, Warszawa
2003
q Urszula Kurczewska, Ma³gorzata Molêda-Zdziech, Lobbing w Unii Euro-

pejskiej, Warszawa 2002
q Janusz Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Spo³eczne i zdrowotne skutki

starzenia siê spo³eczeñstwa, Warszawa 2002
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicja-

tywy obywatelskie, Warszawa 2002
q Henryk Domañski, Ubóstwo w spo³eczeñstwach postkomunistycznych,

Warszawa 2002
q Adam Zieliñski, Marek Zubik (red.), Przysz³oœæ polskiego wymiaru spra-

wiedliwoœci, Warszawa 2002
q Krystyna Iglicka (red.), Migracje powrotne Polaków – powroty sukcesu czy

rozczarowania?, Warszawa 2002
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q Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Ob³êkowska, Style ¿ycia m³odzie¿y a nar-

kotyki. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Ma³gorzata Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na prze³omie wieków. Nowy

kontrakt p³ci?, Warszawa 2002
q Jacek Kucharczyk (red.), Europa – Ameryka. Transatlantycki wymiar re-

form Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Marcin Walecki (red.), Kulisy finansowania polityki, Warszawa 2002
q Ochrona uchodŸców w Polsce (wspólnie z MSZ i UNHCR), Warszawa

2002
q Jan Barcz (red.), Czy zmieniaæ konstytucjê? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty

przyst¹pienia Polski do UE, Warszawa 2002
q Zmiany w systemie oœwiaty. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Janusz Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustro-

jowej, Warszawa 2001
q W³adys³aw Czapliñski, Anna Wyrozumska, Sêdzia krajowy wobec prawa

miêdzynarodowego, Warszawa 2001
q Ryszard Chruœciak, Wiktor Osiatyñski, Tworzenie konstytucji w Polsce

w latach 1989–1997, Warszawa 2001
q Juliusz Gardawski, Zwi¹zki zawodowe na rozdro¿u, Warszawa 2001
q Barbara G¹ciarz, W³odzimierz Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja

czy szansa?, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Mierniki i wskaŸniki w systemie ochrony zdro-

wia, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Decentralizacja zadañ spo³ecznych pañstwa,

Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska, Andrzej Rosner, Jerzy Wilkin (red.), Przysz³oœæ

wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa 2001
q Krzysztof Konarzewski (red.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy sy-

stemu oœwiaty, Warszawa 2001
q Antonina Ostrowska, Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach dziewiêæ-

dziesi¹tych, Warszawa 2001
q Ewa Pop³awska (red.), Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, Warsza-

wa 2001
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q Marek Rymsza (red.), Samotne macierzyñstwo i polityka spo³eczna, War-

szawa 2001
q Jan Widacki, Marek M¹czyñski, Janina Czapska, Local Community, Public

Security. Central and Eastern Countries under Transformation, Warszawa
2001
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa,

Warszawa 2001
q Andrzej Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001
q Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, Warszawa 2001
q Kate Hansen Bundt, Norwegia mówi „nie”, Warszawa 2000
q Ch³op, rolnik, farmer? Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje

i obawy polskiej wsi, Warszawa 2000
q Janina Czapska, Bezpieczeñstwo lokalne. Spo³eczny kontekst prewencji kry-

minalnej, Warszawa 2000
q Henryk Domañski, Hierarchie i bariery spo³eczne w latach dziewiêædzie-

si¹tych, Warszawa 2000
q Miros³aw Granat (red.), Organizacje pozarz¹dowe w Polsce. Podstawy

prawno-finansowe, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Constitutional Cultures, Warszawa 2000
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej

wp³yw na rozwój gospodarczy. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i wnioski
dla Polski, Warszawa 2000
q Jacek Klich (red.), Nadzieja rynku pracy. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa

w gospodarce, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Cztery reformy – od koncepcji do realiza-

cji, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), The Second Wave of Polish Reforms, War-

szawa 2000
q Mark Leonard, Sposób na Europê. Pomiêdzy federalizmem a Europ¹ naro-

dów, Warszawa 2000
q Beata £aciak, Jacek Kurczewski (red.), Korupcja w ¿yciu spo³ecznym, War-

szawa 2000
q Marcin Walecki (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieni¹dze, partie po-

lityczne, Warszawa 2000
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Ekspertyzy, raporty z badañ, rekomendacje
q Ewelina KuŸmicz, Zofia Mielecka-Kubieñ, Dorota Wiszejko-Wierzbicka,

Karanie za posiadanie. Artyku³ 62 ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii
– koszty, czas, opinie. Warszawa 2009
q Tomasz G. Grosse, Nowa polityka spójnoœci: Wybrane nurty debaty euro-

pejskiej, Warszawa 2008
q Piotr Szukalski (red.), To idzie staroœæ. Postawy osób w wieku przedemery-

talnym. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Ewa K. Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka £ada Jaros³aw Æwiek-Kar-

powicz, Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Beata Ociepka, Agnieszka £ada, Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Polityka euro-

pejska Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, Warszawa 2008
q Grzegorz Makowski (red.), U progu zmian. Piêæ lat ustawy o dzia³alnoœci

po¿ytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2008
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.),

Demokracja w Polsce 2005–2007, Warszawa 2007
q Jacek Kucharczyk, Piotr KaŸmierkiewicz, Learning from experience

of West European think thanks: a study in think tank management, Warszawa 2007
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu

funduszy unijnych, Warszawa 2007
q Piotr KaŸmierkiewicz, The Polish Experience in Controlling Illegal Migra-

tion. Lessons for EU Candidates and Neighbours, Warszawa 2007
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Emigrowaæ i wracaæ. Migracje zarobkowe

Polaków a polityka pañstwa, Warszawa 2007
q Jennifer Elrick, Justyna Frelak, Pawe³ Hut, Polska i Niemcy wobec rodaków

na Wschodzie. Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im
Osten, Warszawa 2006
q Mateusz Fa³kowski, Agnieszka Popko, Polacy i Niemcy. Wzajemny wizeru-

nek po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2006
q Micha³ Warchala, Les Polonais et les Français. Leur image reciproque

apres l’adhesion a UE, Warszawa 2006
q Micha³ Warchala, Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu

Unii Europejskiej, Warszawa 2006.
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q Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Piotr Maciej Kaczyñski, Assisting Negotiated

Transition to Democracy. Lessons from Poland 1980–1999, Warszawa
2006
q Konstytucja RP a cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2006
q Mateusz Fa³kowski, Agnieszka Popko (red.), Polen und Deutsche Gegen-

seitige Wahrnehmungen nach der Osterweiterung der Europäischen Union,
Warszawa 2006
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.),

Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy, Warszawa 2006
q Ewa Bartnik, Krzysztof Konarzewski, Alina Kowalczykowa, Zbigniew

Marciniak, Tomasz Merta, Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego.
Projekt, Warszawa 2005
q Od pola do sto³u. Europejskie doœwiadczenia we wdra¿aniu unijnych wy-

mogów weterynaryjnych i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, Warszawa 2005
q Barbara Fedyszak-Radziejowska, Proces demarginalizacji polskiej wsi,

Warszawa 2005
q Joanna Korczyñska, wspó³praca Maciej Duszczyk, Zapotrzebowanie na

pracê cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2005
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Analiza mo¿liwoœci wprowadzenia regio-

nalnego systemu zarz¹dzania funduszami regionalnymi UE w Polsce w latach 2007–2013, Warszawa 2005
q Anna Wi³komirska, Ocena kszta³cenia nauczycieli w Polsce, Warszawa 2005
q Roman Dolata, Barbara Murawska, El¿bieta Putkiewicz, Wsparcie rozwoju

zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Warszawa 2005
q Andrzej Olechowski, Polska agenda w Europie, Warszawa 2005
q Polska polityka europejska: cele i mo¿liwoœci, Warszawa 2005
q Mateusz Fa³kowski, Kai-Olaf Lang, Wspólne zadanie. Polska, Niemcy

i Ukraina w przeobra¿aj¹cej siê Europie. Gemeinsame Aufgabe. Deutschland, Polen und die Ukraine im sich wandelen Europa, Warszawa 2004
q Polska scena polityczna w 2004 r. kontynuacja czy zmiana?, Warszawa

2004
q Mateusz Fa³kowski (red.), Pierwsze kroki w Unii. Polityka Polski w prasie

europejskiej, Warszawa 2004
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Absencja choro-

bowa w Polsce, Warszawa 2004
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q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Securing America and Europe, Warszawa 2004
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Poland and the New EU Cohesion Policy,

Warszawa 2004
q Ma³gorzata ¯ytko (red.), Ma³e dziecko w systemie opieki spo³ecznej i edu-

kacji, Warszawa 2004
q Roman Dolata, El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Reforma egzami-

nu maturalnego – oceny i rekomendacje, Warszawa 2004
q Marek Rymsza (red.), Wspó³praca sektora obywatelskiego z admini-

stracj¹ publiczn¹, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Kszta³cenie i wychowanie w szko³ach podstawo-

wych i gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003, Warszawa 2004
q Ryszard Herbut, Jacek Sroka, Piotr Sula, Dialog spo³eczny na poziomie re-

gionalnym, Warszawa 2004
q Mariola Rac³aw-Markowska, S³awomir Legat (red.), Opieka zastêpcza nad

dzieckiem, Warszawa 2004
q Barbara Murawska, Segregacje na progu szko³y podstawowej, Warszawa

2004
q Krystyna Kamiñska, Samorz¹dy lokalne wobec obowi¹zku wdra¿ania edu-

kacyjnego szeœciolatków, Warszawa 2004
q Artur Nowak-Far, Arkadiusz Michoñski, Krajowa administracja w unijnym

procesie podejmowania decyzji, Warszawa 2004
q Jan Barcz (red.), Ustrojowe aspekty cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej,

Warszawa 2004
q Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), Postêpowanie z wiêŸniami

w latach 1989–2002, Warszawa 2003
q Krzysztof Pankowski, Parlament Europejski (polska i angielska wersja

jêzykowa), Warszawa 2003
q Jan Barcz, Cezary Mik, Artur Nowak-Far, Ocena traktatu konstytucyjnego:

wyzwania dla Polski, Warszawa 2003
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Turning Threats into Opportunities, Warsza-

wa 2003
q Tomasz Szlendak, Zaniedbana piaskownica. Style wychowania ma³ych

dzieci a problem nierównoœci i szans edukacyjnych, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka, Piotr KaŸmierkiewicz, Monika Mazur-Rafa³, Zarz¹dza-

nie migracj¹. Przypadek i doœwiadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw
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Komisji Europejskiej (publikacja wydana wspólnie z Centrum Stosunków
Miêdzynarodowych), Warszawa 2003
q Miros³aw Grewiñski, Europejski Fundusz Spo³eczny w Saksonii. Wnioski

dla Polski, Warszawa 2003
q Przed referendum europejskim – absencja, sprzeciw, poparcie, Warszawa

2003
q Zbigniew Dr¹g, Krzysztof Gorlach, Zygmunt Serêga, M³ode pokolenie wsi

III RP. Aspiracje w przeddzieñ integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2003
q Tomasz Schimanek, Wybrane aspekty bezzwrotnej pomocy zagranicznej

dla Polski, Warszawa 2003
q Marta Zahorska (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce – zagro¿enia

i szanse, Warszawa 2003
q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy.

Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie UE, Warszawa 2003
q Marzenna Guz-Vetter, Szanse i zagro¿enia polsko-niemieckiego pogranicza

w perspektywie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Hanna Bojar, Joanna Kurczewska, Konsekwencje wprowadzenia uk³adu

z Schengen – wyniki badañ spo³ecznoœci pogranicza wschodniego, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Mieszkañcy wsi o integracji europejskiej:

opinie, wiedza, poinformowanie, Warszawa 2002
q Mariusz Jan Rad³o, Strategia Lizboñska Unii Europejskiej. Konkluzje dla

Polski, Warszawa 2002
q Beata Roguska, Micha³ Strzeszewski, Zainteresowanie spo³eczne, wiedza

i poinformowanie o integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2002
q El¿bieta Tarkowska, Katarzyna Korzeniewska, M³odzie¿ z dawnych

PGR-ów, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po

wyborach parlamentarnych 2001, Warszawa 2002
q Micha³ Warchala (red.), Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europej-

skiej, Warszawa 2002
q Irena Boruta, Strategie zatrudnienia organizacji miêdzynarodowych: UE,

MOP, OECD, Warszawa 2002
q Xymena Doliñska, Mateusz Fa³kowski, Polska – Niemcy. Wzajemny wize-

runek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001
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q Marzenna Guz-Vetter, Phare 2000 dla Polski Wschodniej i Œl¹ska. Ocena

przygotowania administracji, Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja

z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001
q Joanna Konieczna, Polska–Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001
q El¿bieta Putkiewicz, Marta Zahorska, Spo³eczne nierównoœci edukacyjne.

Studium szeœciu gmin, Warszawa 2001
q Beata Roguska, Jacek Kucharczyk, Wybory parlamentarne 2001 a integra-

cja Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001
q Miros³aw Stec (red.), Reforma administracji publicznej 1999 – dokonania

i dylematy, Warszawa 2001
q Micha³ Warchala, Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozsze-

rzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001
q Marek Zubik (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa

2001
q Wspólna Europa. G³os polskich pozarz¹dowych oœrodków analitycznych,

Warszawa 2001
q Xymena Doliñska, Micha³ Warchala (red.), Obraz Polski w prasie krajów

cz³onkowskich Unii Europejskiej (raporty kwartalne), Warszawa 2000
q Maciej Duszczyk, Dorota Poprzêcki, Rozszerzenie Unii Europejskiej

w opinii zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców, Warszawa 2000
q Janusz Grzelak, Dominika Maison, Gra¿yna W¹sowicz-Kiry³o, Kultura

negocjacyjna Polaków w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2000
q Dariusz Ryszard Kijowski (red.), Dwuinstancyjne s¹downictwo admini-

stracyjne, Warszawa 2000
q Adam Mielczarek, Ma³gorzata Sikorska, Polska – Hiszpania, Polska – Szwe-

cja. Wzajemne wizerunki w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Przemys³aw Mielczarek, Przedsiêbiorcy o szansach i zagro¿eniach dla

sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Warszawa 2000
q Ma³gorzata Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie roz-

szerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
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q Jadwiga Staniszkis, Postkomunistyczne pañstwo: w poszukiwaniu to¿samo-

œci, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej za

wyrz¹dzon¹ szkodê w œwietle artyku³u 77 ustêp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja

nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 1999 roku,
Warszawa 2000
q Janusz Zaleski (red.), Efektywne metody zarz¹dzania w administracji publi-

cznej, Warszawa 2000

„Trzeci Sektor”
Kwartalnik o problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
q „Trzeci Sektor” nr 18 – jesieñ 2009. Fundusze Unijne a organizacje po-

zarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 17 – lato 2009. Edukacja obywatelska
q „Trzeci Sektor” nr 16 – wiosna 2009. Integracja i aktywizacja. Organizacje

pozarz¹dowe wobec osób niepe³nosprawnych
q „Trzeci Sektor” nr 15 – zima 2008. Sektor obywatelski a Koœció³
q „Trzeci Sektor” nr 14 – jesieñ 2008. Media a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 13 – lato 2008. Politycznie i obywatelsko. Polityka a or-

ganizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 12 – zima 2007/wiosna 2008, Dochodowo i u¿ytecznie.
q

Biznes a organizacje pozarz¹dowe
„Trzeci Sektor” nr 11 – jesieñ/zima 2007. Doœwiadczenie i przysz³oœæ organizacji pozarz¹dowych w Polsce

q

„Trzeci Sektor” nr 10 – lato 2007. Partnerstwo organizacji pozarz¹dowych.
Niemcy i Polska

q

„Trzeci Sektor” nr 9 – wiosna 2007. Ekonomia spo³eczna

q

„Trzeci Sektor” nr 8 – zima 2006. Debata o organizacjach pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 7 – jesieñ 2006. Finanse organizacji pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 6 – lato 2006. Rzecznictwo i lobbing organizacji pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 5 – wiosna 2006. Wizerunek organizacji pozarz¹dowych
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q

„Trzeci Sektor” nr 4 – jesieñ 2005/zima 2006. Zatrudnienie i wolontariat
w organizacjach pozarz¹dowych

q

„Trzeci Sektor” nr 3 – lato 2005. Partnerstwo czy konkurencja?

q

„Trzeci Sektor” nr 2 – wiosna 2005. Ekonomia spo³eczna

q

„Trzeci Sektor” nr 1 – jesieñ/zima 2004. Podatki

Kwartalnik dostêpny równie¿ w prenumeracie pó³rocznej i rocznej.
Zamówienia na wydawnictwa
Instytutu Spraw Publicznych przyjmuje:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
tel. 022 55 64 299, faks 022 55 64 262
e-mail: publikacje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksiegarnia
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