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Wstęp 

 

Konsumowanie alkoholu przez różne grupy społeczne, społeczeństwa i narody jest 

źródłem poważnych problemów w wielu państwach świata. Szeroki katalog negatywnych 

skutków spożywania alkoholu rodzi konieczność przeznaczania przez poszczególne rządy 

znacznych nakładów finansowych na ich ograniczanie i skutkuje ogromnymi obciążeniami 

narodowych systemów opieki zdrowotnej. Spożywanie alkoholu, a w szczególności jego 

nadużywanie generuje poważne problemy we wszystkich najważniejszych obszarach 

funkcjonowania społeczeństw, niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego 

i cywilizacyjnego poszczególnych państw. Postęp cywilizacyjny wiąże się jednak z rozwojem 

współczesnych technologii, a te coraz częściej wykorzystywane są m. in. w redukowaniu 

niektórych problemów związanych z alkoholem. Ich zastosowania odnoszą się zwłaszcza do 

tak istotnych obszarów funkcjonowania państwa jak opieka zdrowotna i bezpieczeństwo.  

Współczesne technologie wykorzystywane są w medycynie od dawna, ale w ostatnich 

latach znajdują coraz szarsze zastosowanie w telemedycynie, umożliwiając zdalne 

monitorowanie różnych obszarów funkcjonowania pacjentów za pośrednictwem urządzeń 

mobilnych. W obszarze bezpieczeństwa monitorowanie niektórych przejawów aktywności 

człowieka jest także od dawna wykorzystywane. W więziennictwie znajduje ono 

zastosowanie przede wszystkim w prewencji zachowań zabronionych i odbywa się też 

z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. W wielu krajach (w tym w Polsce) funkcjonują 

systemy dozoru elektronicznego monitorujące usytuowanie w przestrzeni osób objętych tym 

systemem. Jednak od niedawna (dzięki dynamicznie rozwijającej się diagnostyce 

telemedycznej) urządzenia mobilne są w stanie przekazywać coraz więcej informacji o stanie 

organizmu osób monitorowanych. Część z tych informacji cechuje wysoka istotność 

ze względów bezpieczeństwa, przy czym nie tylko w odniesieniu do osób monitorowanych 

ale także tych, z którymi wchodzą one w interakcje. Taką właśnie znaczącą informacją jest 

poziom stężenia alkoholu w organizmie człowieka. Ma ona znaczenie nie tylko ze względów 

medycznych (szkodliwy wpływ na zdrowie, zwłaszcza w przypadku niektórych schorzeń 

i stosowanej farmakoterapii), ale także bezpieczeństwa (zagrożenia związane 

z wykonywaniem niektórych czynności zawodowych pod wpływem alkoholu, czy łamanie 

prawnego nakazu zachowania trzeźwości).  

Współczesne technologie i proces ich adaptacji stanowią także wyzwanie dla 

współczesnych systemów prawa. Rozwój technologii osiągnął tak wysoki poziom m.in. 

dzięki dużej dynamice, co sprawia, że rozwiązania technologiczne antycypują konkretne 

rozwiązania prawne. Europejska kultura prawna preferuje rozstrzyganie konkretnych 
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problemów za pomocą ustaw i aktów prawnych niższego rzędu. W tym zakresie jest ona 

zasadniczo odmienna od systemu prawa common law. Polska kultura prawna, wpisująca się 

w ten szerszy europejski krąg, również bazuje na takim sposobie kształtowania rzeczywistości 

prawnej.  

Nowa rzeczywistość technologiczna współdeterminuje nową rzeczywistość prawną 

wieloetapowo. Odbywa się to z towarzyszącą ustawodawcy świadomością hierarchicznej 

konstrukcji systemu prawa. Przepisy prawa konstytuują więc specyficzną sieć. Wynika z tego, 

że sama tylko potrzeba adaptacji konkretnego rozwiązania technologicznego rodzi liczne 

problemy legislacyjne. Wśród nich można wyodrębnić problemy, które konwencjonalnie 

określić można mianem pierwotnych, jak i takie, których rozwiązanie ma charakter wtórny. 

Jako problem pierwotny określić można samą potrzebę uregulowania statusu prawnego 

określonej technologii i przesłanek warunkujących jej wykorzystanie. Niezwykle istotne jest 

zawarcie w konkretnych aktach prawnych upoważnień do stosowania rozwiązania 

technologicznego w drodze zastosowania przymusu państwowego. Warto mieć jednak na 

względzie, że rozwiązania technologiczne, które mogą być wykorzystywane pomocniczo 

w ramach wykonywania prerogatyw przez wymiar sprawiedliwości karnej, mogą być także 

użyteczne poza ramami tego wymiaru. Oznacza to, że rozwój technologiczny wymusza na 

ustawodawcy projektowanie rozwiązań nie tylko efektywnych, ale też elastycznych, które 

gwarantowałyby wystarczającą dostępność technologii objętej regulacją normatywną. 

W ostatnich latach postęp technologiczny stwarza coraz większe możliwości 

w zakresie zdalnego monitorowania poziomu stężenia alkoholu. Możliwości te (stale 

ulepszane) uruchamiają refleksję dotyczącą zasadności systemowego wprowadzenia takiego 

monitorowania w określonych sytuacjach. Pionierem w tym obszarze są Stany Zjednoczone, 

gdzie są już w użyciu regulacje prawne umożliwiające zdalne monitorowanie alkoholu 

u konkretnych grup osób. Mobilne urządzenia osobiste służące do takiego monitorowania 

wykorzystują metodę pomiaru przezskórnego, określając poziom stężenia alkoholu na 

podstawie jego pomiaru w pocie lub w oparach potu.  

Bazując na tych doświadczeniach oraz literaturze przedmiotu, w Wyższej Szkole 

Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zainicjowano naukową refleksję 

ukierunkowaną na ustalenie zasadności i możliwości wprowadzenia analogicznego systemu 

w Polsce, nadając mu jednocześnie nazwę: system transdermalnego monitorowania 

stężenia alkoholu (TMSA). W tym celu przeprowadzono wieloaspektową analizę ukazującą 

prawne, organizacyjne, techniczne i etyczne aspekty ewentualnego wdrożenia i stosowania 

rzeczonego systemu w Polsce, antycypując przy tym ewentualne mankamenty i korzyści 

wynikające z jego stosowania. Dokonano starań, aby ekspertyza ta przybliżyła czytelnikowi 
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specyfikę systemów transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu i wykorzystywanych 

w nich urządzeń. Obszernie omówiono w jej treści możliwe sposoby uregulowania 

problematyki systemu TMSA w polskim systemie prawa, demonstrując możliwości 

wdrożenia właściwych rozwiązań zarówno w aktach prawnych o charakterze kodyfikacji, 

w ustawach specjalistycznych i wreszcie w aktach prawnych niższego rzędu. Podjęto także 

refleksję nad potencjalnymi grupami docelowymi, wobec których system TPSA mógłby 

w Polsce znaleźć zastosowanie, w sposób szczególny analizując konteksty zastosowań 

związane z wymiarem sprawiedliwości. Ekspertyzę kończą propozycje przeprowadzenia 

pilotażu, co powinno poprzedzać ewentualne decyzje dotyczące wprowadzenia tego systemu 

w Polsce.  
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ROZDZIAŁ I  

ANALIZA DZIAŁANIA SYSTEMU TMSA ORAZ SPOSOBU JEGO 

WYKORZYSTANIA 

 

 

1.1. Charakterystyka systemu TMSA oraz urządzeń pomiarowych  

 

Liczne, mierzalne sygnały biologiczne powstają podczas spożywania lub bezpośrednio 

po wypiciu alkoholu oraz gdy alkohol jest metabolizowany. Sygnały te są w stanie wykrywać 

biosensory (bioczujniki). Ponieważ ok. 1% spożytego alkoholu jest wydalane z potem, 

a stężenie alkoholu w pocie jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi, to większość 

najnowszych badań w dziedzinie biosensorów alkoholowych koncentruje się na 

przezskórnym wykrywaniu alkoholu (cyt. za: Roberts i McKee 2018: s. 5). 

System Transdermalnego Monitorowania Stężenia Alkoholu (TMSA) może pracować 

w sposób ciągły, dokonując pomiaru potu pod kątem zawartości alkoholu, według podobnej 

procedury jak alkomaty na ogniwa paliwowe. Czujnik ma stałą styczność z powierzchnią 

skóry, a alkohol ulega utlenieniu. W efekcie utleniania alkohol przekształca się w kwas 

octowy, co powoduje uwolnienie elektronów i powstanie prądu elektrycznego. Jest on 

rejestrowany i stanowi bezpośredni miernik stężenia alkoholu. Próbki można pobierać ciągle 

w określonych odstępach czasu, np. co 10 sekund (Ibid.). 

Przykłady urządzeń pomiarowych 

W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym urządzeniem do przezskórnego 

pomiaru alkoholu jest obecnie Secure Continuous Remote Alcohol Monitoring (SCRAM), 

produkowane przez Alcohol Monitoring Systems. Mniej popularne i krócej obecne na rynku 

amerykańskim jest Transdermal Alcohol Detection (TAD) firmy BI Incorporated (McKnight, 

Fell i Auld-Owens 2012: s. 2). Oba urządzenia są używane jako części większych systemów. 

Zarówno jeden, jak i drugi system składa się z bransoletki na kostkę, transdermalnie 

mierzącej stężenie alkoholu, przechowującej dane, które następnie transportuje do modemu 

przesyłającego dane do komputerów obsługiwanych przez dostawców tych urządzeń. Są one 

wykorzystywane do tworzenia raportów i alertów wysyłanych do wyznaczonego personelu 

zarządzającego - podmiotów monitorujących. Bransoletki TMSA zaprojektowane są w taki 

sposób, aby zapobiegać usuwaniu ich przez użytkowników lub jakiemukolwiek 

manipulowaniu funkcjami czujnika. Próby usunięcia lub manipulowania urządzeniami są 

wykrywane i przekazywane do dostawcy po przesłaniu danych dotyczących poziomu stężenia 

alkoholu. Urządzenia do pomiaru przezskórnego stężenia alkoholu mają bezpieczne strony 
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internetowe, z których korzystają pracownicy obsługujący system w celu przeglądania danych 

użytkownika oraz dokonywania przeglądu technicznego. Urządzenia TAD i SCRAM są 

dostępne z technologią częstotliwości radiowej (RF). W związku z tym mogą być również 

wykorzystywane w odniesieniu do osób pozostających w areszcie domowym (w Polsce trwają 

obecnie prace legislacyjne nad przepisami wprowadzającymi instytucję aresztu domowego), 

w celu monitorowania i ustalania, czy osoby te przebywają w swoich domach (Ibid.: s. 13). 

Zmiany wprowadzone na przestrzeni lat mocno usprawniły urządzenie SCRAM. 

Pierwsza wersja zawierała czujnik wykrywania alkoholu, sektor przechowywania danych, 

elementy służące komunikacji i baterie w dwóch modułach, po jednym na każdym boku 

kostki. Urządzenie drugiej generacji (SCRAM 2) zachowuje funkcjonalność oryginału 

w mniejszej, lżejszej bransoletce z jednym modułem. Od momentu powstania SCRAM 2 

urządzenie zostało dodatkowo zaktualizowane o technologię RF, której nie posiadała wersja 

pierwotna. Funkcję RF można w każdej chwili zdalnie włączyć lub wyłączyć. Jest ona jedynie 

niezbędna w monitorowaniu osób odbywających karę w warunkach domowych (Ibid.: s. 14). 

W celu transdermalnego określenia stężenia alkoholu, urządzenia SCRAM 

wykorzystują ogniwo paliwowe do pomiaru alkoholu przy niewyczuwalnym poziomie 

pocenia się. Uzyskane dane są przechowywane w pamięci urządzenia. Pierwsza wersja 

urządzenia SCRAM pobiera próbki z częstotliwością raz na 60 minut. Wyjątkiem jest 

sytuacja wykrycia alkoholu. W takim wypadku próbki pobierane są co 30 minut, aż odczyty 

stężenia alkoholu spadną poniżej poziomu 0.02 g/dL.  

Urządzenia SCRAM rejestrują również temperaturę i współczynnik odbicia od skóry 

za pomocą światła podczerwieni (IR), w celu dostarczenia danych wykrywających próby 

manipulacji. Próby usunięcia bransoletki poprzez jej odblokowanie lub przecięcie są również 

rejestrowane. Kiedy funkcje bezpieczeństwa odnotują usunięcie lub nieuzasadnione 

manipulowanie przy urządzeniu, alert jest wysyłany do dostawcy systemu monitorowania. 

Urządzenie Alcohol Monitoring Systems automatycznie przesyła informacje przechowywane 

na bransoletce kostki do bezpiecznego serwera za pośrednictwem modemu. Modem służy 

także jako stacja bazowa do monitorowania RF. Modem i bransoletka są zaprogramowane do 

przesyłania danych raz dziennie, w czasie, gdy użytkownik prawdopodobnie przebywa 

w domu i jest blisko modemu (np. w środku nocy). Modem wymaga stacjonarnej linii 

telefonicznej, więc użytkownicy powinni mieć dostęp do telefonu stacjonarnego. Systemy do 

przesyłania danych przez telefon komórkowy są niestety jeszcze w fazie rozwoju. Osoby bez 

dostępu do telefonów stacjonarnych mogą jednak dostarczać dane bezpośrednio do biura 

agencji monitorującej. W takim wypadku dane są przesyłane przez urządzenie 

z bezpośrednim połączeniem, które jest przyczepiane do bransoletki na kostkę i łączy 
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z komputerem za pomocą kabla uniwersalnej magistrali szeregowej (USB). Komputer 

przesyła dane z bransoletki i transportuje je na serwery danych Alcohol Monitoring Systems. 

Dane te są wykorzystywane przez pracowników tej firmy do przygotowywania raportów ze 

zdarzeń, takich jak spożywanie alkoholu, manipulowanie czy nieudane przesyłanie danych. 

Raporty wysyłane są do agencji monitorujących każdego dnia rano. Upoważniony personel 

agencji monitorującej może również uzyskać dostęp do bezpiecznej strony internetowej 

SCRAMNET-a, która wyświetla dane użytkowników oraz spis sprzętu agencji SCRAM 

(Ibid.: s. 14-15).  

Z kolei transdermalny system monitorowania alkoholu TAD został opracowany przez 

BI Incorporated, który zajmuje się także elektronicznym monitorowaniem przestępców 

z wykorzystaniem technologii globalnego GPS. System TAD jest podobny do systemu 

SCRAM. Oba systemy różnią się jednak metodą transdermalnego pomiaru stężenia alkoholu. 

Urządzenie SCRAM wykorzystuje technologię ogniw paliwowych, podobną do tej 

stosowanej w większości urządzeń do badania oddechu. TAD wykorzystuje natomiast 

uwodnioną membranę wymiany protonów z uwodnioną elektrodą platynową utrzymywaną na 

kontrolowanym potencjale i zanurzoną w zbiorniku z wodnym elektrolitem. Elektroda utlenia 

etanol, co wzbudza prąd elektryczny, który można zmierzyć i odnieść do transdermalnego 

stężenia alkoholu. Proces pobierania próbek jest stały. Próbki są uśredniane i przechowywane 

co 5 minut. W przeciwieństwie do SCRAM, urządzenie TAD ma wewnątrz naczynie wodne, 

które należy okresowo wymieniać. BI Incorporated powiadamia personel programu 

monitorowania elektronicznego w sytuacji, gdy poziom wypełnienia naczynia jest za niski. 

Użytkownicy muszą wówczas stawić się w wyznaczonym miejscu, w celu konserwacji 

bransoletki. System SCRAM przystosowany jest do przesyłania danych w określonym czasie, 

podczas gdy TAD przesyła dane, gdy bransoletka i modem są wystarczająco blisko siebie. Ze 

względu na wysoką czasową rozdzielczość pobierania danych stężenia alkoholu (tj. jeden 

pomiar co 5 minut) i możliwość ich przesyłania w dowolnym momencie, system TAD 

identyfikuje krzywe stężenia alkoholu związane z piciem i stosunkowo szybko wysyła alerty 

ich dotyczące (Ibid.: s. 15). 

W przeciwieństwie do dużych bransoletek na kostkę, noszone na nadgarstku 

biosensory wykrywające alkohol są mniejsze i mogą być wygodniejsze w codziennym 

użytkowaniu. WrisTAS był pierwszym (udostępnionym na rynku) urządzeniem do 

przezskórnego wykrywania alkoholu noszonym na nadgarstku (Wang i in. 2018: s. 6). 

Nieinwazyjny czujnik transdermalny WrisTAS opracowany przez Giner Inc. z Newton 

z Massachusetts, wykorzystuje opatentowany czujnik elektrochemiczny do monitorowania 

wzorców picia w sposób obiektywny, wygodny i pasywny. Czujnik mierzy ciągłe 
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elektrochemiczne utlenianie pary etanolu do kwasu octowego w niewielkiej przestrzeni nad 

skórą otoczoną piankową uszczelką. Pomiary można wykonywać co minutę lub w dłuższych 

odstępach czasu, co 2 minuty, 5 minut itd. Urządzenie monitoruje również temperaturę skóry 

i przewodnictwo, w celu potwierdzenia, że dana osoba rzeczywiście nosi urządzenie 

(Greenfield i in. 2014: s. 42). Dane są przechowywane w pamięci urządzenia i można je 

pobrać na komputer w celu analizy i tworzenia wykresów (Wang i in. 2018: s. 6).  

Prototypy kolejnych urządzeń do pomiaru alkoholu 

Bieżące monitory, działające w oparciu o wyczuwanie przezskórne zawartości 

stężenia alkoholu, mają ograniczoną dokładność kwantyfikacji. Nowym, bardziej poręcznym 

od SCRAM czy TAD oraz bardziej od nich precyzyjnym, jest czujnik Internet of Things 

(w skrócie IoT), przeznaczony do ciągłego przezskórnego monitorowania alkoholu. IoT to 

dyskretne urządzenie przenośne z transdermalnym czujnikiem pomiaru stężenia alkoholu 

w formie opaski na nadgarstek lub na ramię. Ten nowatorski czujnik podczas pocenia 

wykrywa alkohol w fazie parowej od 0,09 ppm (co odpowiada 0,09 mg/dL stężenia alkoholu 

w pocie) do ponad 500 ppm przy jednominutowych odstępach. Czujnik transdermalnego 

stężenia alkoholu zasilany jest baterią litową 110 mAh, która działa ponad 7 dni. Ponadto 

czujnik może działać jako urządzenie medyczne. IoT łączy się z bramą smartfona, 

z systemem Android przez Bluetooth Low Energy (BLE) i przesyła dane do systemu 

informatycznego w chmurze. Takie poręczne czujniki IoT mogą umożliwiać prowadzenie 

badań na dużą skalę w odniesieniu do alkoholu i spersonalizowanego zarządzania (Li i in.: 

2019). 

Kolejnym, najnowszym osiągnięciem w transdermalnym wykrywaniu etanolu są 

urządzenia Quantac Tally (Quantac Co.) oraz BACtrack Skyn (BACtrack, Inc.). Przyrządy te 

są rozmiaru zegarka i mogą być noszone przez użytkowników w celu ciągłego śledzenia 

stężenia alkoholu we krwi. Urządzenia łączą się z aplikacją zainstalowaną na smartfonie, aby 

gromadzić i aktualizować dane w czasie rzeczywistym. Należy zauważyć, że technologia 

oparta na ogniwach paliwowych była stosowana w pierwszym, noszonym na nadgarstku 

systemie przezskórnym, biosensorze alkoholowym WrisTAS. Jednak nowa generacja 

biosensorów alkoholowych, takich jak Quantac Tally i BACtrack Skyn, oferuje ulepszenia, 

dzięki którym urządzenia są mniejsze, trwalsze i bardziej energooszczędne, a tym samym 

bardziej odpowiednie do użytku konsumenckiego (cyt. za Hartman 2020: s. 6; Wang i in. 

2018: s. 4-5). 

 Obecnie trwają prace nad systemem bezinwazyjnego pomiaru stężenia alkoholu 

w pocie, bazującym na tatuażu. Noszone na skórze urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu 
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łączy ze sobą system jontoforetycznego biosensora tymczasowego tatuażu, z elastycznym 

bezprzewodowym urządzeniem elektronicznym. Prototyp umożliwia transdermalne 

przesyłanie substancji medycznej (pilocarpine) celem wywołania zwiększonej 

potliwości. Nowy biosensor, zgodny z właściwościami skóry, wykazuje wysoce selektywną 

i wrażliwą reakcję na etanol. Wyniki eksperymentu pomiarowego z udziałem ludzi są 

wyraźne w przypadku stanu przed i po spożyciu alkoholu. Noszony na skórze sensor alkoholu 

jest sprzężony z elastyczną płytką elektroniczną, która kontroluje działanie jonoforezy przy 

zastosowaniu amperometrii i przesyła informacje bezprzewodowo w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem interfejsu Bluetooth. Ten bezprzewodowy system (jonoforetyczny biosensor 

naskórka) daje prognozę na nieinwazyjne monitorowanie spożycia alkoholu w warunkach 

rzeczywistych i rozszerzenie go w kierunku monitorowania dodatkowych analitów (Kim i in. 

2018; Kim i in. 2016).  

W Stanach Zjednoczonych transdermalnym monitorowaniem stężenia alkoholu objęte 

są osoby, które: prowadziły pojazd pod wpływem alkoholu oraz osoby z wcześniejszymi 

przestępstwami tego rodzaju; osoby, które popełniły przestępstwo wiążące się z wysokim 

poziomem alkoholu we krwi lub wypadkiem skutkującym śmiercią lub odniesieniem obrażeń 

przez inne osoby; sprawcy napaści, przemocy w rodzinie lub innych przestępstw, w których 

alkohol wystąpił wśród przyczyn przestępstwa; sprawcy przestępstw nie powiązanych 

z alkoholem, co do których istnieje podejrzenie, że przeszłości mieli problemy związane 

z alkoholem; młodzi przestępcy z historią problemów alkoholowych, lub u których alkohol 

wystąpił jako czynnik powiązany z przestępstwem; inne kategorie przestępców, wobec 

których sędziowie, kuratorzy sądowi lub inni urzędnicy stwierdzili, że abstynencja od 

alkoholu jest im potrzebna, a monitorowanie jest uzasadnione (McKnight, Fell i Auld-Owens 

2012: s. 5-6).   

Generalnie rzecz ujmując, doniesienia z badań nad przezskórnym monitorowaniem 

stężenia alkoholu wskazują, że jest ono dokładne i skutecznie powstrzymuje przestępców od 

picia alkoholu. Informacje dotyczące nieprawidłowości w użytkowaniu systemu szybko 

docierają do odpowiednich osób zajmujących się monitoringiem. TMSA pomaga 

egzekwować abstynencję i jest bardziej skutecznym sposobem monitorowania stężenia 

alkoholu niż inne techniki i technologie (np. testy oddechowe czy analiza moczu). Interfejs 

WWW jest przyjazny i łatwy w użyciu. Upraszcza instalację sprzętu, umożliwia edukację 

osoby korzystającej z urządzenia oraz śledzenie danych. Odnotowano także oszczędność 

kosztów stosowania TMSA w porównaniu z metodami alternatywnymi oraz wynikającymi 

z izolowania przestępców. Wyniki testowania tego systemu wskazują na możliwość 

utrzymania dobrej komunikacji z osobą monitorowaną, zaspokojenia jej potrzeb, łatwy dostęp 
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do programów, usług doradczych oraz ciągły kontakt w celu rozwiązywania problemów, 

aktualizacji produktów i dodawania nowych funkcji. 

Zauważono także bariery utrudniające przyjęcie i skuteczne wdrożenie programów 

monitorowania przezskórnego: ponoszenie kosztów za usługę; konieczność edukowania 

interesariuszy; uzależnienie monitorowania od telefonów stacjonarnych; brak urządzeń do 

pomiaru niskiego poziomu picia (np. BAC<.02 g/dl) (Ibid., s. 78-80).  

Według danych zgromadzonych w sześciu stanach USA, większość urzędników 

z agencji prowadzących studia przypadków w omawianym zakresie, wyraziło pozytywne 

opinie z zastosowania transdermalnego programu monitorowania alkoholu. Ponieważ 

technologia i programy są stosunkowo nowe, opracowano zalecenia dla osób rozważających 

wprowadzenie systemu transdermalnego monitorowania alkoholu (Ibid.: s. 84): 

1. Niezbędny jest udział osób monitorowanych w szkoleniu z zakresu obsługi systemu oraz 

działania systemu i przestrzegania zasad jego użytkowania. Szkoleniu należy poddać każdą 

osobę, wobec której system ma być zastosowany, co chronić może przed upowszechnianiem 

błędnych informacji o systemie.  

2. Warto wdrożyć mechanizmy wsparcia ekonomicznego dla osób, które ze względów 

finansowych nie są w stanie pokryć kosztów usług monitorowania.  

3. Należy ustalić jasne wytyczne korzystania z systemu TMSA dla osób monitorowanych, 

a przede wszystkim należy opracować regulamin użytkowania systemu wraz z wykazem 

sankcji za jego łamanie, które należy konsekwentnie egzekwować.  

 

1.2. Amerykańskie regulacje prawne dotyczące systemu TMSA 

 

Prace nad rozwiązaniami zapobiegającymi przestępczości związanej ze spożywaniem 

alkoholu rozpoczęły się już w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W 1972 r. po 

raz pierwszy przeprowadzono udaną demonstrację samochodowej blokady alkoholowej 

uniemożliwiającej uruchomienie pojazdu w sytuacji, gdy kierowca spożywał alkohol. Od 

1987 r. w Amerykańskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (National 

Highway Traffic Safety) rozpoczęto prace nad ulepszaniem systemu i wdrażaniem rozwiązań 

do regulacji prawnych. W Kanadzie przyjęto rozwiązania bardzo zbliżone do funkcjonujących 

w Stanach Zjednoczonych. Według dostępnych danych, w ciągu 10 lat (od 2006 do 2016 r.), 

wykorzystanie samochodowych blokad alkoholowych wzrosło ponad trzykrotnie.  

Obecnie Stany Zjednoczone, oprócz samochodowej blokady alkoholowej, 

wypracowały także system transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu (dalej: TMSA), 
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dlatego obowiązujące regulacje należy rozpatrywać przede wszystkim na gruncie państwa, 

które z powodzeniem dostosowało przepisy prawne do powyższego systemu.  

System TMSA to technologia, która pozwala na wykrycie spożytego alkoholu poprzez 

wykorzystanie naturalnych procesów wydalania go z organizmu poprzez skórę. Dane 

zarejestrowane przez urządzenie są przesyłane do osób odpowiedzialnych za nadzorowanie 

osób poddanych TMSA. Obecnie wykorzystuje się dwa systemy w ramach przezskórnego 

pomiaru alkoholu - SCRAM produkowany przez Alcohol Monitoring Systems oraz TAD, 

produkowany przez BI Incorporated. Częściej wykorzystywanym systemem jest SCRAM. 

Do podmiotów zajmujących się sprawcami przestępstw oraz innymi osobami, wobec 

których orzeczono zastosowanie SCRAM, trafiają sprawozdania i ostrzeżenia przesyłane 

przez pracowników Alcohol Monitoring Systems lub BI Incorporated. Ponadto podmioty 

zajmujące się osobami, wobec których orzeczono TMSA, otrzymują dostęp do strony 

internetowej, umożliwiającej bieżącą kontrolę nad wynikami pomiarów.  

System TMSA jest wykorzystywany wobec następujących grup:  

- skazanych za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (zarówno osób pierwszy 

raz popełniających przestępstwo, jak i recydywistów);  

- sprawców przemocy domowej, u których alkohol jest determinantem agresji;  

- rodziców uzależnionych od alkoholu, jako warunek sprawowania opieki lub odwiedzin 

dziecka;  

- nieletnich przestępców, będących pod wpływem alkoholu podczas popełnienia czynu 

zabronionego (jako sposób na zapobieganie powrotności do przestępstwa);  

- sprawców przestępstw narkotykowych, u których występuje korelacja pomiędzy 

popełnianiem przestępstw, a spożywaniem alkoholu;  

- sprawców przestępstw, sprawujących służbę wojskową, u których uzależnienie od 

alkoholu lub spożycie alkoholu było wynikiem zmian psychicznych, powstałych na 

skutek pełnienia służby. 

W procesach karnych skierowanie do systemu TMSA może zostać orzeczone:  

- jako nadzór przedprocesowy i warunek udzielenia zgody na wpłacenie kaucji;  

- w ramach kurateli sądowej nad osobą, wobec której warunkowo zawieszono 

wykonanie kary;  

- w ramach specjalnych programów sądowych;  

- w sądach ds. narkotyków i uzależnień („Treatment Court” lub „Drug Court”);  

- jako warunek udzielenia przedterminowego warunkowego zwolnienia, m.in. 

w związku z wystąpieniem przeludnienia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;  

- jako sankcja wobec nieletnich sprawców przestępstw spożywających alkohol.  
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W Kalifornii przykładowymi przestępstwami, za których popełnienie można orzec 

zastosowanie systemu TMSA, to: prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (California 

Vehicle Code 23152(a)); jazda pod wpływem alkoholu w ilości powyżej 0,8 promila 

w wydychanym powietrzu (California Vehicle Code 23152(b)); spowodowanie wypadku, 

w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia ciała (California Vehicle Code 23153). 

Obowiązek zastosowania TMSA jest najczęściej wynikiem skazującego orzeczenia 

sądowego lub skutkiem takiego orzeczenia, w którym skazany zostaje umieszczony 

w programie sądowym bazującym na elementach zastosowania systemu TMSA. Programy 

składają się z różnych etapów. Skazani, którzy nie spełnili wymogu przejścia określonego 

etapu, mogą zostać przywróceni do poprzednich etapów. Przed założeniem urządzenia 

skazani są szkoleni w zakresie obsługi i sytuacji, które mogą ukazać fałszywy wynik, m.in. 

przebywanie w pomieszczeniu narażonym na występowanie oparów alkoholowych. Jeżeli 

urządzenie TMSA zostało uszkodzone z winy skazanego, ponosi on całkowity koszt jego 

naprawy lub wymiany.  

Poza orzeczeniem skazującym, TMSA może stanowić uzupełnienie warunkowego 

przedterminowego zwolnienia, jako nadzór nad sprawcą opuszczającym jednostkę 

penitencjarną. Ponadto na system TMSA może zdecydować się podejrzany o popełnienie 

przestępstwa, który oczekuje na otwarcie przewodu sądowego, w ramach okazania skruchy 

i wyrażenia negatywnego stosunku do popełnionego czynu oraz wykazania chęci pracy nad 

nałogiem.  

System TMSA orzeka się czasowo, często na 60 - 90 dni, lub na rok w ramach okresu 

próbnego lub przedterminowego warunkowego zwolnienia. Do tej pory najniższy wyrok 

wynosił dwa tygodnie za wykroczenia popełnione przez nietrzeźwego nieletniego, 

a najwyższy - dziesięć lat za przestępstwo spowodowania wypadku samochodowego, wskutek 

którego śmierć poniosło dziecko. W czasie obowiązywania TMSA nie można usunąć 

urządzenia monitorującego, ani podejmować prób manipulacji. W przypadku, gdy skazany się 

tego podejmuje, sąd może orzec: karę aresztu, pozbawienia wolności lub umieszczenie 

w ośrodku leczniczym. 

Dane rejestrowane przez TMSA są dopuszczane m.in. jako dowody w postępowaniach 

sądowych w każdym stanie USA, w którym do systemu prawnego wprowadzono przezskórny 

pomiar alkoholu. Raporty z działania TMSA były wykorzystywane m.in. w postanowieniu 

Sądu Najwyższego Dakoty Południowej i sądzie apelacyjnym w Indianie.  

 Jako zalety wprowadzenia TMSA do systemu prawnego, wskazuje się: 

- poprawę bezpieczeństwa publicznego, poprzez skuteczne powstrzymywanie 

sprawców przestępstw od spożywania alkoholu;  
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- dokładność przesyłanych danych;  

- nadzorowanie przestępców mających problem ze spożywaniem alkoholu;  

- szybkość przekazywania informacji do podmiotów odpowiedzialnych za nadzór 

nad skazanymi;  

- wspomaganie osób uzależnionych w walce z nałogiem, co jest wymierną korzyścią 

zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa;  

- zmniejszenie kosztów utrzymania skazanego na karę pozbawienia wolności;  

- mniejsza liczba pracowników potrzebna do kontroli skazanego. 

 W urządzeniach SCRAM i TAD wykorzystywane są także fale radiowe, w związku 

z czym dopuszcza się jednocześnie wykorzystanie systemu jako lokalizatora. Istnieje zatem 

możliwość zainstalowania technologii przeznaczonej zarówno do pomiaru alkoholu, jak i 

sprawowania aresztu domowego. Fale radiowe działają odmiennie niż sygnał GPS. Wskazują, 

czy skazany przebywa w domu w godzinach wyznaczonych przez sąd, ale nie kontrolują jego 

dokładnej lokalizacji w godzinach, w których może przebywać poza miejscem zamieszkania. 

Może to być zarówno wadą i jak i zaletą, bowiem nie narusza się zbytnio prawa do 

prywatności, ale też nie można ustalić, czy we wskazanych godzinach skazany przebywa 

w pracy lub na terapii uzależnień (jeżeli takie obowiązki zostały nałożone przez sąd). 

 Wśród praktyków prawa amerykańskiego pojawiły się jednak wątpliwości, czy TMSA 

nie narusza podstawowych praw obywatelskich, a w szczególności prawa do prywatności. 

Przypuszczenie wydaje się być niezasadne, gdyż TMSA jest w wielu przypadkach nakładane 

jako alternatywa dla kary pobawienia wolności. Trudno byłoby twierdzić, że monitorowanie 

spożycia alkoholu jest większym naruszeniem swobód obywatelskich niż wykonywanie kary 

pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej. Dodatkowo, sądy każdorazowo orzekają 

TMSA wyłącznie w przypadku, gdy sprawca ma problemy z nadużywaniem alkoholu, bądź 

popełniony czyn zabroniony miał związek ze spożyciem alkoholu, a więc TMSA nie może 

być orzeczone jedynie w celu monitorowania codziennego zachowania skazanego lub jego 

miejsca przebywania.  

 

1.3. Ograniczenia skuteczności systemu TMSA związane ze środowiskiem fizycznym 

 

Możliwości techniczne urządzeń omówionych w podrozdziale 1.1 pozwalają na 

dokonywanie pomiarów i zdalne raportowanie nie tylko zdarzeń skutkujących wzrostem 

stężenia alkoholu w organizmie osoby monitorowanej, ale także prób manipulacji systemem 

oraz innych (niebędących skutkiem manipulowania) niezgodności z wymaganiami 

dotyczącymi prawidłowego pomiaru. Łączne wykorzystanie tych trzech funkcji dało 
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informację zwrotną, że „(…) Spośród 9100 przestępców monitorowanych za pomocą 

urządzenia SCRAM od 2004 do 2009 r., 75 procent uznano za przestrzegających przepisów 

(nie doszło do spożywania alkoholu ani manipulacji)” (McKnight, Fell i Auld-Owens 2012: 

s. 14). Niestety, sposoby nadużyć ze strony osób monitorowanych nie zostały należycie 

udokumentowane (Ibid., s. 14). Z kolei dane Alcohol Monitoring System zgromadzone 

w wyniku analizy studium przypadków prowadzonej w sześciu stanach USA wskazują, 

że 16,9% osób monitorowanych dokonało naruszeń określonych zasad monitorowania (Ibid., 

s. 9). Do tej pory nie są dostępne rzetelne badania ukazujące przyczyny takich naruszeń. 

Można jednak przypuszczać, że niska motywacja do zachowania trzeźwości cechująca 

alkoholików poddanych wbrew własnej woli monitorowaniu stężenia alkoholu oraz fakt, 

że monitorujące ich urządzenia oddawane są czasowo w ich użytkowanie generują 

prawdopodobnie silną pokusę manipulowania nimi.  

Fizyczne uwarunkowania prawidłowości pomiaru  

Najważniejszym czynnikiem związanym z właściwościami ludzkiego organizmu 

i determinującym osobnicze różnice transdermalnego pomiaru stężenia alkoholu w pocie lub 

w oparach potu, jest szybkość pocenia się. Ta z kolei jest dobowo zmienna, co utrudnia 

optymalizację pomiaru. Ponadto znaczny wpływ na pomiar tą metodą ma kilka czynników 

usytuowanych w środowisku. Wskazuje na to fakt uzyskiwania powtarzalnych wyników 

w dobrze kontrolowanym środowisku laboratoryjnym oraz znaczące wahania sygnału podczas 

noszenia czujnika w środowisku zewnętrznym (Li i in.: s. 11). Ostatecznie, za najbardziej 

prawdopodobne czynniki środowiskowe wpływające na wahania pomiaru uznano zmiany 

temperatury, składu powietrza oraz nagłe zmiany wilgotności, jak również artefakty ruchowe 

oraz zmiany w szybkości i intensywności pocenia się (Ibid.: s. 11), które z kolei uzależnione 

są od stanu nawodnienia organizmu (Anderson i Hlastala 2006: s. 654). Wpływ artefaktów 

ruchowych na wahania pomiaru nie został jednak opisany, a wydaje się, że zmienna ta może 

mieć kluczowe znaczenie dla rzetelności pomiarowej. Stosowanie urządzenia ma bowiem 

sens wówczas, gdy skuteczny pomiar dokonywany jest w normalnych okolicznościach 

życiowych, wypełnionych aktywnością motoryczną w zmieniającym się środowisku, w tym 

np. w pracy czy podczas aktywnego wypoczynku. Dlatego zachodzi pilna potrzeba 

przeprowadzenia badań i dokonania ustaleń w tym obszarze funkcjonowania urządzeń 

pomiarowych. 

Antycypowane kierunki manipulowania wynikiem pomiaru  

Niezależnie od użytej metody, pomiar poziomu alkoholu w organizmie odbywać się 

może z własnej inicjatywy danej osoby (np. sprawdzenie poziomu alkoholu w wydychanym 
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powietrzu przez osobę, która wcześniej spożywała alkohol i po pewnym czasie zamierza 

kierować pojazdem mechanicznym) lub na polecenie osoby uprawnionej (np. gdy 

funkcjonariusz porządku publicznego dokonuje takiej kontroli w ramach czynności 

służbowych)1. Analogicznie (tj. dobrowolnie i pod prawnym przymusem) stosowana może 

być w przyszłości metoda ciągłego transdermalnego monitorowania alkoholu. Prawne 

stosowanie takiego monitorowania zasadne jest wówczas, gdy z jednej strony zachodzi 

potrzeba zachowania abstynencji przez osobę, która popełniła czyn zabroniony powiązany 

z alkoholem, lub jest zobowiązana do tego przez sąd, a z drugiej strony zachodzi uzasadnione 

ryzyko niezachowania abstynencji (problem z samokontrolą używania alkoholu). Oczywiście, 

osoby monitorowane z mocy prawa, w przypadku ujawnienia incydentu alkoholowego 

narażone są na konsekwencje prawne i z tego powodu mogą być żywotnie zainteresowane 

nieujawnieniem tego faktu za pośrednictwem urządzenia pomiarowego.  

W przypadku wdrożenia systemu transdermalnego monitorowania alkoholu w Polsce, 

należy jednocześnie przewidywać występowanie prób manipulacji zaburzających 

funkcjonowanie urządzeń pomiarowych. Pamiętać trzeba, że o ewentualnym podejmowaniu 

prób manipulacji przesądzać może nie tyle specyfika konstrukcji urządzeń pomiarowych wraz 

z zastosowanymi w nich zabezpieczeniami oraz sam mechanizm dokonywania pomiaru, ile 

raczej aktualna wiedza w tych obszarach poszczególnych osób monitorowanych. Pozwala to 

przypuszczać, że ewentualne manipulacje mogą polegać na:  

1) zakłócaniu przesyłu danych z urządzenia do centrali monitorowania poprzez:  

a) manipulacje upośledzające działanie linii telefonicznej; 

b) manipulacje ukierunkowane na szybkie zużycie energii baterii (rozładowanie 

urządzenia w określonym czasie); 

2) zakłócaniu transmisji na drodze skóra – czujnik urządzenia poprzez:  

a) spożywanie alkoholu w warunkach mikroklimatycznych zakłócających pocenie się 

(niska temperatura, niska wilgotność powietrza);  

b) minimalizowanie pocenia się tego fragmentu ciała, na którym usytuowane jest 

urządzenie np. poprzez lokalne wentylowanie2; 

c) próby fizycznego odizolowania czujników od skóry (bez usuwania urządzenia);  

3) zaburzaniu naturalnego procesu pocenia się3: 

 

1 Patrz: obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, 

środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich 

dokumentowania oraz weryfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 420). 

2 Dotyczy to zwłaszcza urządzenia, którego „czujniki ogniw paliwowych działają poprzez zużywanie cząsteczek 

etanolu w fazie pary w celu wytworzenia prądu elektrycznego” (Li i in.: s. 10).  
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a) farmakologicznie - z wykorzystaniem leków przeciwpotnych (dostępnych także bez 

recepty); 

b) poprzez niewłaściwe nawadnianie organizmu (powstrzymanie się od przyjmowania 

płynów);  

c) farmakologicznie - z wykorzystaniem odwadniających produktów spożywczych 

i leków (dostępnych także bez recepty); 

4) próbach czasowego usunięcia urządzenia.  

Biorąc pod uwagę powyższe, hipotetycznie możliwe jest występowanie prób 

manipulowania niejako z góry skazanych na wykrycie, ale statystycznie istotnych dla 

ogólnego działania systemu. W takich sytuacjach prawdopodobne jest, że jeśli nawet system 

sprawdzi się pod względem wykrywania przypadków manipulowania nim, a tym samym 

w prewencji zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu (gdy jest to zabronione), to jego 

pozytywne oddziaływanie na postawy osób monitorowanych sprzyjające dobrowolnemu 

zachowaniu trzeźwości może być mocno ograniczone.  

Podkreślić też trzeba, że ewentualne próby zaburzania odczytów pomiarowych 

opisane w punkcie 3, mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi oraz 

niekorzystnym wpływem na funkcje poznawcze użytkowników systemu TMSA, 

dokonujących tego typu manipulacji (Irvin i in. 2013). 

Antycypując prawdopodobne manipulacje analizowanym systemem monitorowania 

uwzględnić trzeba także doniesienia o problemach dotyczących identyfikowania zdarzeń 

alkoholowych związanych z piciem na niskim poziomie (McKnight, Fell, Auld-Owens 2012: 

s. 83). Niemożność potwierdzenia takich zdarzeń może rodzić pewne ograniczenia w 

 tosowaniu systemu wobec osób, które nie zostały zobowiązane do powstrzymania się od 

nadużywania alkoholu (np. na mocy art. 72 §1 pkt 5 k.k.), a podjęły się dotrzymania 

całkowitej abstynencji (jak np. uczestnicy grupowej terapii odwykowej na mocy wspólnie 

przyjętego kontraktu).  

 

 

 

 

 

 
3 W drodze kilku eksperymentów porównawczych przeprowadzonych w kontrolowanych, stałych warunkach 

laboratoryjnych, ustalono istnienie różnic interpersonalnych wpływających na rzetelność pomiarów, co 

wyjaśniono przyjmując hipotezę, że są one „głównym czynnikiem wpływającym na zmiany szybkości pocenia 

się”  (Ibid, s. 11).  
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ROZDZIAŁ II 

ANALIZA AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO W POLSCE, W KONTEKŚCIE 

ZOBOWIĄZANIA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW DO POWSTRZYMYWANIA SIĘ 

OD NADUŻYWANIA ALKOHOLU 

 

 

2.1. Regulacje zawarte w aktach prawnych 

 

Aplikacja systemu TMSA wymusza konieczność znowelizowania licznych aktów 

prawnych. Należy mieć świadomość, że są to akty prawne różnego szczebla. 

Uszczegóławiając – są wśród nich ustawy i akty niższego rzędu. Przeprowadzona w tym 

rozdziale analiza ukierunkowana jest na ukazanie potrzeb, jak również na zaprezentowanie 

konkretnych propozycji w zakresie przyszłej legislacji. Analiza ma także na celu ukazanie 

tego, które spośród rozwiązań legislacyjnych zasługują na szczególne priorytetowe 

potraktowanie.  

 

2.1.1. Konstytucja RP i akty prawa międzynarodowego 

 

Rozwiązania dotyczące transdermalnego monitoringu poziomu alkoholu we krwi 

mogą wywoływać kontrowersje w odniesieniu do unormowań ustawy zasadniczej 

Rzeczpospolitej Polskiej. Kluczowe rozstrzygnięcia dla opiniowanej materii zostały zawarte 

w artykułach 30 i 31. W pewnym zakresie istotne są także dyrektywy umiejscowione 

w artykułach 41 i 42. 

Wymienione powyżej jednostki redakcyjne ustanawiają cztery istotne zasady 

konstytucyjne, są to: 

- zasada ochrony godności człowieka (art. 30), 

- kluczowe konstytucyjne wolności oraz przesłanki ograniczania tychże (art. 31), 

- zasada nietykalności osobistej (art. 41), 

- zasada odpowiedzialności za czyn karalny (art. 42).  

W art. 30 Ustawy Zasadniczej ustawodawca wprowadza do systemu prawnego pojęcie 

godności człowieka oraz charakteryzuje tę właściwość bytu ludzkiego. Określana jest ona 

jako przyrodzona i niezbywalna. Ponadto lokowana jest ona w swoiście skonstruowanym 

reżimie ochronnym. Władze publiczne obligowane są do tego, by szanować tę godność 

i w pewnej mierze pielęgnować jej nienaruszalność. Konstytucjonaliści zwracają uwagę na to, 

że w ten sposób kreowany jest swojego rodzaju stabilny węzeł obligacyjny (por. Skrzydło 

2013). 
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Regulacje zawarte w art. 30 Konstytucji pozostają w ścisłym związku 

z unormowaniami art. 31, w którym w sposób szczególnie klarowny wyrażany jest stosunek 

ustawodawcy do wolności człowieka. Statuowana jest tam zasada ochrony prawnej wolności 

człowieka. Jej właściwe zrozumienie determinuje właściwe rozumienie zasad organizujących 

życie społeczne. Ustęp drugi tegoż artykułu wyraźnie wskazuje linie demarkacyjne, według 

których jednostki powinny postępować pełniąc swoje role społeczne. Linie te są przede 

wszystkim następstwem poszanowania wolności i praw innych członków wspólnoty. 

Implikacją tego jest możliwość oczekiwania wzajemnego poszanowania. Ustęp trzeci art. 31 

Konstytucji powinien być uznany za szczególnie istotny w kontekście tematu ekspertyzy. 

Dotyczy on bowiem ograniczeń w korzystaniu z konstytucyjnie zagwarantowanych praw 

i wolności. Ustęp ten jednocześnie wskazuje na przesłanki, od których uzależnione są 

ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw. 

Możliwość wprowadzenia przywołanych ograniczeń uzależniona jest od ich wpływu 

na bezpieczeństwo lub porządek publiczny. Ustawodawca posługuje się także bardziej 

szczegółowymi przesłankami, do których zaliczyć należy ochronę środowiska, zdrowie czy 

moralność (w szerokim kontekście społecznym). Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że 

z unormowań konstytucyjnych wynika, że ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności 

konkretnych osób, może być zdeterminowane koniecznością zablokowania możliwości 

naruszania wolności i praw innych osób. Ustrojodawca w sposób wyraźny wskazuje 

w Konstytucji, że ograniczenie konkretnych praw lub wolności powinno być poprzedzone 

przeprowadzeniem swoistego testu conditio sine qua non, a zatem zorientowanego na 

zweryfikowanie tego, czy wprowadzenie określonych ograniczeń praw i wolności 

określonych osób stanowi warunek konieczny do osiągnięcia celu jakim jest ochrona 

konstytucyjnych praw i wolności osób niezakłócających porządku prawnego. 

Powyżej zwracano uwagę, że mocą Konstytucji zawiązywany jest swoisty węzeł 

obligacyjny. Obywatele otrzymując wolności i prawa udzielają Ustrojodawcy prawa do 

ograniczania ich mocą ustaw szczególnych. Należy mieć jednak na względzie to, że może się 

to dokonywać wtedy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W taki to sposób swoje 

uprawomocnienie w normach Ustawy Zasadniczej znajdują już funkcjonujące w polskim 

systemie prawa przepisy karne (zarówno te dotyczące kar, jak i środków karnych). 

Ustanowiona w art. 42 Konstytucji zasada odpowiedzialności za czyn karalny stanowi 

o równoważeniu się zasad konstytucyjnych, które z jednej strony gwarantują prawa 

i wolności, z drugiej zaś umożliwiają podejmowanie w świetle prawa działań 

ukierunkowanych na celowe zablokowanie działań osób nieupoważnionych, które poza 

kontrolą państwa naruszają prawa i wolności konstytucyjne. Omawiany tutaj artykuł 
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Konstytucji nie ogranicza katalogu kar i środków karnych. Biorąc pod uwagę jego treść 

i zapisy w przywołanym uprzednio art. 31, można udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytanie 

dotyczące tego, czy znany polskiemu systemu prawa karnego zestaw środków karnych może 

być poszerzony. 

Żadne z przywołanych wyżej unormowań konstytucyjnych nie stoi w wyraźnej 

sprzeczności z ideą poszerzenia katalogu środków karnych o sądowy nakaz noszenia 

urządzenia przeznaczonego do transdermalnego monitoringu poziomu alkoholu we krwi. 

Przede wszystkim – wprowadzenie takiego rozwiązania może poprawiać poziom 

bezpieczeństwa publicznego i dodatnio oddziaływać na jego stabilność. W żadnym razie taki 

środek karny nie jest w sprzeczności z uwydatnioną w Konstytucji zasadą ochrony godności 

człowieka. Biorąc pod uwagę idee prawno naturalne należy stwierdzić, że nawet narzucona 

władczo przez państwo ochrona człowieka przed degradującym wpływem substancji 

chemicznych jest w pełni usprawiedliwiona, gdyż to człowiek jako osoba (jego życie, 

zdrowie, integralność) podlegają ochronie, nawet gdy czynnikiem mu zagrażającym jest on 

sam. 

Art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej wprowadza do polskiego systemu prawnego 

zasadę ochrony rodziny. W przywołanym artykule, oprócz definicji małżeństwa znajduje się 

deklaracja, z której wynika, że państwo zobowiązuje się do roztaczania szczególnego rodzaju 

pieczy nad rodziną i więzami rodzinnymi, takimi jak macierzyństwo czy rodzicielstwo. 

To rozwiązanie i stowarzyszone z nim dyrektywy teleologiczne stanowią wystarczające 

uzasadnienie do ulokowania wśród rozwiązań obecnych w polskim systemie prawnym takich 

rozwiązań, które wspomagałyby walkę z alkoholizmem, jawiącym się jako istotne zagrożenie 

dla dobrostanu rodzinnego. 

Finalnie, należy powrócić do art. 31, ust 3 in fine i pojawiającego się tam 

sformułowania „istota wolności i praw” i stwierdzić, że wprowadzenie transdermalnego 

systemu monitoringu stężenia alkoholu we krwi do polskiego systemu prawa 

(w szczególności jako środka karnego) nie stanowi naruszenia tejże istoty, gdyż ona to, 

wziąwszy pod uwagę rozwiązania obecne już w systemie prawa (m.in. kary i środki karne 

oraz cały obowiązujący korpus prawa karnego materialnego), nie jest przez nie dotknięta. 

Nadto opiniowany system TMSA jako środek karny, nie jest jakościowo różny od środków 

karnych znanych już polskiemu systemowi prawnemu.  

Ochronie godności człowieka poświęcono także wiele miejsca w prawie 

międzynarodowym. Wśród istotnych dokumentów odnoszących się do kwestii ochrony 

godności człowieka, należy wymienić Kartę Narodów Zjednoczonych z 1945 r4. Mocą tego 

 
4 https://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php, [dostęp: 04.05.2020] 
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dokumentu powołana została Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pojęcie godności 

człowieka jest wprost artykułowane w preambule tego dokumentu . Istotne jest to, że godność 

i wartość człowieka (jednostki) pojawia się w tekście tego dokumentu jako swoisty punkt 

dojścia – miejsce, w które skierowane są dążenia. Godność człowieka nie jest w tekście 

przywołanego dokumentu przedstawiona w izolacji. Jest ulokowana w kontekście warunków, 

jakie muszą być realizowane, aby godność mogła „rozkwitać”. Warunki o jakich mowa 

w charakteryzowanym dokumencie odnoszą się do skali makro i nie skupiają się na 

społeczności tylko jednego narodu, jednak znamionuje je uniwersalny charakter. 

Przedmiotowy dokument jako jedną z konsekwencji poszanowania godności wymienia 

szeroko pojmowany postęp społeczny. Ten ostatni jest natomiast łączony z ogólną poprawą 

warunków życia i większą wolnością. Pojęcie postępu społecznego nie jest definiowane 

w treści Karty Narodów Zjednoczonych, jednakże wszelkie środki, w tym także środki 

techniczne, które mogą umożliwić poszczególnym jednostkom kształtującym swoje miejsce 

w społeczności lepszą kontrolę nad swoim zachowaniem, mogą być uznane za takie właśnie 

wyrazy postępu społecznego. Omawiany tutaj dokument ONZ wskazuje na istotność bytu 

w przestrzeni społecznej (pośrednio także w przestrzeni prawnej) relewantnych środków, 

które są w stanie dostarczyć bodźców dla globalnego rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Interpretując przez pryzmat tych dyrektyw ratio legis unormowań prawnej pozycji urządzeń 

przeznaczonych do transdermalnego badania stężenia alkoholu we krwi można uznać, że 

rozwiązania tego typu stoją na straży godności człowieka, chroniąc przy tym całe 

społeczeństwo. 

Istotnym aktem prawa międzynarodowego, który warto zasygnalizować w kontekście 

systemu TMSA jest Powszechna Deklaracja Praw człowieka uchwalona przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1948 r. W dokumencie tym zwraca się uwagę na to, że 

godność ludzka pozostaje w silnym i nierozerwalnym związku z innymi prawami, jakie 

przysługują ludziom w ramach społeczeństwa (w ramach wspólnoty ludzkiej). Zwraca się 

uwagę na to, że poszanowanie dla godności ludzkiej warunkuje możliwość harmonijnej 

koegzystencji w społeczeństwie, jak również pokój na świecie5. 

 W tym miejscu stwierdzić należy, że przywołane wyżej przykłady odnoszące się do 

obecności problematyki godności człowieka w prawie międzynarodowym,  to jedynie 

fragment szerszego katalogu wpisującego się jednak w ten sam, spójny nurt, który silnie 

akcentuje to, że godność i wolność człowieka są jego niezbywalnymi atrybutami, 

 
5 „Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków 

wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.”, 

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php [dostęp: 04.05.2020] 

 

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php
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z zastrzeżeniem jednak, że ingerencja w tę sferę życia ludzkiego jest możliwa. Mianowicie 

przesłanką takiego rodzaju ingerencji jest dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa 

i integralności dla całego społeczeństwa. Co nie mniej istotne, jakakolwiek ingerencja 

powinna być oparta na konkretnych i dookreślonych podstawach. Taki kanon postępowania 

jest w pełni spójny z postanowieniami Konstytucji Rzeczpospolitej, która to, jak już 

zauważono wyżej, określa takie podstawy poprzez odesłanie do materii rozproszonej w całym 

systemie prawa, czyli do uregulowań ustawowych. 

 

2.1.2. Regulacje ujęte w kodeksie karnym dotyczące sprawców przestępstw 

popełnianych pod wpływem alkoholu 

 

Alkoholizm, jako zjawisko patologiczne i kryminogenne od dawna jest przedmiotem 

zainteresowania wielu instytucji, służb i organizacji społecznych zajmujących się jego 

profilaktyką i zwalczaniem. Straty społeczne, których źródłem są zachowania osób 

nadmiernie pijących i nałogowo nadużywających alkoholu są ogromne. Stąd świadomość 

potrzeby podejmowania działań w celu ich ograniczania wydaje się nie tylko bezsporna, ale  

i powszechna. W określonych sytuacjach znaczącą rolę w tej materii przypisuje się także 

instytucjom prawa karnego (Kwieciński 2014: s. 28). 

Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm, choroba alkoholowa) to zaburzenie psychiczne 

i zaburzenie zachowania polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu (F10-

F19) zostały ujęte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-

10. Dla kategorii F10–F19 wprowadzono następujące kategorie dodatkowe, kodowane 

w pozycji czwartego znaku: 

.1 Następstwa szkodliwego używania substancji 

Kategoria ta określa szkodliwy dla zdrowia sposób używania substancji 

psychoaktywnej. Może to być szkoda somatyczna (jak w przypadkach zapalenia wątroby 

w wyniku autoiniekcji substancji psychoaktywnych) lub psychiczna (np. epizody depresyjne 

wtórne wobec spożycia dużej ilości alkoholu). 

.2 Zespół uzależnienia  

Zespół ten obejmuje objawy behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, które rozwijają 

się po wielokrotnym użyciu danej substancji i które zazwyczaj obejmują silną potrzebę 

przyjmowania środka, trudności z kontrolowaniem jego używania, uporczywe używanie 

pomimo szkodliwych następstw, przedkładanie przyjmowania środków ponad inne zajęcia 

i zobowiązania, zwiększoną tolerancję, a czasem występowanie objawów fizycznych zespołu 

abstynencyjnego. Zespół uzależnienia może dotyczyć pojedynczej substancji psychoaktywnej 
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(np. tytoniu, alkoholu lub diazepamu), określonej klasy substancji (np. opioidów), bądź wielu 

różnych środków wykazujących odmienne właściwości farmakologiczne. 

.3 Zespół abstynencyjny 

Grupa objawów, występujących w różnych kombinacjach i w różnym nasileniu, 

pojawiających się po bezwzględnym lub względnym odstawieniu substancji psychoaktywnej 

po okresie jej stałego przyjmowania. Pojawienie się objawów i przebieg zespołu 

abstynencyjnego są ograniczone w czasie i są uzależnione od typu substancji psychoaktywnej 

oraz od dawki stosowanej bezpośrednio przed zaprzestaniem lub ograniczeniem 

przyjmowania tej substancji. Zespół abstynencyjny może być powikłany drgawkami. 

Nieco inaczej alkoholizm ujęty został przez Amerykańskie Towarzystwo 

Psychiatryczne (American Psychiatric Association – APA). Klasyfikacja DSM-5 została 

stworzona głównie na potrzeby rozwoju psychiatrii w USA. Niemniej jednak zyskała ona 

znaczenie międzynarodowe, uznawane w kontekście prowadzenia badań naukowych. 

W przypadku terminu „zaburzenia używania alkoholu”, podaje się kilkanaście 

kryteriów diagnostycznych. O problemowym wzorze picia alkoholu można mówić, jeśli 

zachowanie danej osoby odpowiada co najmniej dwóm kryteriom z wymienionych poniżej 

i utrzymuje się przez 12 miesięcy: 

1. Alkohol często jest wypijany w dużych ilościach lub przez okres dłuższy niż 

zamierzony. 

2. Występuje trwałe pragnienie lub bezskuteczne próby przerwania albo kontrolowania 

picia. 

3. Poświęca się dużo czasu na działania niezbędne do pozyskania alkoholu, picia go lub 

odwracania efektów jego działania. 

4. Pragnienie, silna potrzeba lub przymus picia alkoholu. 

5. Powtarzające się picie alkoholu powoduje trudności w wypełnianiu podstawowych 

obowiązków w pracy, szkole lub w domu (ich zaniedbywanie). 

6. Powtarzające się picie alkoholu w sytuacjach, w których jest to fizycznie ryzykowne. 

7. Kontynuowanie picia alkoholu pomimo świadomości istnienia trwałych lub 

nawracających problemów fizycznych lub psychicznych, które zostały spowodowane 

lub zaostrzyły się z powodu picia. 

8. Tolerancja na alkohol. 

9. Występowanie zespołu abstynencyjnego. 

Zaburzenie dzieli się na trzy poziomy nasilenia w zależności od liczby objawów, przy 

czym umiarkowane (4–5) i ciężkie (6 lub więcej) są podobne do obrazu klinicznego 

pacjentów z „uzależnieniem” w tradycyjnym znaczeniu (Möller 2018: s. 623). 
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Alkohol w kodeksie karnym: stan nietrzeźwości a stan po użyciu alkoholu 

Kodeks karny przyjmuje dwa alternatywne kryteria do określenia stanu nietrzeźwości. 

W myśl art. 115 § 16 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1950, dalej jako: „k.k.”) stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: 

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość, lub 

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo 

prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.  

Co istotne, definicja stanu nietrzeźwości zawarta w art. 115 § 16 k.k. wyraźnie 

wskazuje, że chodzi o przypadek, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza 

przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. A contrario 

wartość równa 0,25 mg (nie prowadząca do jej przekroczenia) nie stanowi stanu 

nietrzeźwości w rozumieniu art. 178a § 1 k.k. (Wyrok SN, syg. IV KK 293/17). 

Zależność między stężeniem alkoholu we krwi a stężeniem w wydychanym powietrzu 

określa się zwykle poprzez stosunek tych wartości w chwili pomiaru, który można oznaczyć 

jako BBR (ang. blood-breath ratio) (Zuba 2014: s. 192). Zależność ta nie jest stała i na jej 

parametry ma wpływ wiele czynników.  

Od stanu nietrzeźwości należy rozróżnić pojęcie stanu po użyciu alkoholu. Jego 

definicji na próżno szukać w kodeksie karnym, ponieważ pojęcie to zostało zdefiniowane 

w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 i 2 w/w ustawy 

stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi 

do: stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu 

od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, definiuje stan 

nietrzeźwości (art. 46 ust. 3 pkt. 1 i 2) tak samo jak kodeks karny. Dodatkowo w/w ustawa 

definiuje pojęcie napoju alkoholowego, jako produktu przeznaczonego do spożycia, 

zawierającego alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% 

objętościowych alkoholu (art. 46 ust. 1). Warto w tym miejscu wspomnieć jak historycznie 

zmieniała się tolerancja, co do stężenia alkoholu w napoju alkoholowym. Do 2001 r. był to 

produkt zawierający alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym 1,5%. Poprzednio 

obowiązująca ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. określała tę wartość w wysokości aż 4,5%.  

W obrębie jednej ustawy (kodeks karny) ustawodawca stosuje co najmniej dwa różne 

określenia dotyczące spożycia alkoholu: „stanu odurzenia” oraz „pod wpływem środka 

odurzającego”. Wykładnia językowa wskazuje na odmienność obu pojęć, użytych jako 
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następnik alternatywy zwykłej. W obu przepisach mowa jest odpowiednio o „stanie 

nietrzeźwości lub odurzenia” (art. 31 § 3 k.k.) oraz o „stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego” (art. 178, 178a k.k.) (Girdwoyń 2012: s. 199-200). Brak definicji 

legalnej powoduje istotne problemy interpretacyjne, nie ułatwiając praktyce sądowej 

odróżnienia obu tych pojęć i budząc jednocześnie spory doktrynalne. Należy jednak 

zauważyć, że ustawodawca w odniesieniu do środków odurzających nie wprowadził definicji 

polegającej na przyjęciu i odróżnieniu obu stanów ,,po użyciu” i ,,pod wpływem” tych 

środków, tylko na podstawie kryterium poziomu ich stężenia w organizmie. Brak jest zatem 

podstaw normatywnych do wprowadzenia i stosowania takiego materialnego domniemania na 

etapie stosowania prawa. Sąd rozpoznający konkretny przypadek o czyn polegający na 

prowadzeniu pojazdu pod wpływem lub po użyciu substancji odurzającej innej niż alkohol, 

musi zatem de lege lata nie tylko stwierdzić istnienie takiego środka w organizmie osoby 

kierującej pojazdem, ale również określić, czy wpłynął on na jej zachowanie w sposób 

analogiczny, jak w przypadku znajdowania się w stanie nietrzeźwości. Dopiero po takim 

ustaleniu możliwe jest przypisanie sprawcy dodatkowego znamienia kwalifikującego 

w postaci znajdowania się ,,pod wpływem” środka odurzającego w rozumieniu art. 178 § 1 

k.k. (Wyrok SN, syg. IV KK 136/13). 

Brak taryfy ulgowej dla sprawcy w stanie nietrzeźwości 

W art. 31 k.k. mowa jest o niepoczytalności jako okoliczności wyłączającej winę 

(§ 1), a także o poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym, która redukuje stopień winy 

i stanowi podstawę fakultatywnego nadzwyczajnego złagodzenia kary (§ 2). Co jednak 

najistotniejsze, przepisów tych nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości 

lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał 

albo mógł przewidzieć (§ 3). Taka obiektywizacja odpowiedzialności karnej uzasadniona jest 

koniecznością zapewnienia ochrony dóbr prawnych przed czynami zabronionymi 

nietrzeźwych lub odurzonych sprawców (Stefański 2019: online). Skoro ustawodawca 

wyklucza (art. 31 § 3 k.k.) uznanie za okoliczność wyłączającą lub umniejszającą winę 

sprawcy znajdowanie się w stanie niepoczytalności bądź poczytalności znacznie ograniczonej 

wywołanej wprawieniem się w stan nietrzeźwości lub odurzenia, co sprawca przewidywał 

albo mógł przewidzieć, to tym bardziej popełnienia przestępstwa pod wpływem narkotyku nie 

można poczytać na korzyść sprawcy jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary, jeśli 

co najmniej mógł on przewidzieć takie oddziaływanie (Wyrok SA, syg. II AKa 38/15). 
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Poddanie sprawcy próbie  

Jednym z obowiązków skazanego, który może zostać orzeczony przez sąd podczas 

zawieszenia wykonania kary, jest powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania 

innych środków odurzających (art. 72 § 1 pkt 5).  

Nałożenie obowiązku powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania 

innych środków odurzających służy głównie celom zapobiegawczym i stosowane powinno 

być przede wszystkim wobec sprawców, którzy przejawiają skłonności do nadużywania 

wskazanych środków, co może stanowić realną przeszkodę we właściwym przebiegu próby. 

Nadużywanie tych substancji prowadzi do upojenia i powiązane jest najczęściej 

z wielokrotnością ich stosowania. Orzeczenie tego obowiązku jest zatem wskazane, gdy na 

podstawie zebranego w sprawie materiału, w szczególności wywiadów środowiskowych czy 

orzeczeń lekarskich, sąd stwierdzi istnienie zjawiska nadużywania alkoholu lub innych 

środków odurzających przez sprawcę (wyr. SN z 6.11.1970 r., V KRN 419/70, OSNKW 

1971, Nr 2, poz. 26). 

Sąd powinien zatem w szczególności nałożyć ten obowiązek, gdy używanie przez 

sprawcę wymienionych środków przyczynia się do naruszenia przez niego porządku 

prawnego, przy czym zastosowanie tego środka nie jest warunkowane popełnieniem 

przestępstwa pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Obowiązek tego rodzaju 

może mieć więc także charakter wychowawczy, gdyż nadużywanie tych środków często 

stanowi czynnik degradujący i pogłębia alienację społeczną sprawcy. Obowiązek ten służy 

także zabezpieczeniu sprawcy przed uzależnieniem od tego rodzaju środków, co ma 

szczególne znaczenie, gdy sprawca jest rzeczywiście narażony na uzależnienie od alkoholu 

lub środków odurzających. Sąd nie może jednak orzec całkowitego zakazu spożycia przez 

oskarżonego wskazanych środków. Wraz z nałożeniem tego obowiązku, w celu jego 

faktycznego wyegzekwowania, sąd powinien orzec także obowiązkowo dozór kuratora, który 

mógłby kontrolować postępowanie oskarżonego w tym względzie. 

Środki zabezpieczające 

Zgodnie z art. 93 § 1 k.k. sąd może orzec środek zabezpieczający, gdy jest to 

konieczne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne 

środki prawne określone w k.k. lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie są 

wystarczające. Jednym z środków zabezpieczających jest terapia uzależnień (art. 93a § 1 pkt 3 

k.k.). Terapia uzależnień obejmuje procedurę postępowania z osobami uzależnionymi, 

zarówno w zamknięciu, jak i terapię realizowaną poza oddziałem zamkniętym. Przyjmuje się, 

że terapia uzależnień jest procesem mającym na celu reedukację osoby uzależnionej. Ma ona 

prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji 
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psychoaktywnych, a w konsekwencji powrotu do prawidłowego funkcjonowania 

w społeczeństwie (art. 93a k.k., [w:] Stefański (red.) 2018: Legalis/el.). 

Środki zabezpieczające można orzec wobec sprawcy w razie skazania go za 

przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub 

innego podobnie działającego środka (art. 93c pkt. 5 k.k.).  

U osób uzależnionych spożywanie dużej ilości alkoholu jest spowodowane 

przymusem o charakterze psychicznym oraz somatycznym i nie podlega woli alkoholika. 

Zakończona powodzeniem terapia pozwala na powstrzymanie się od spożycia alkoholu 

i utrzymanie abstynencji. (art. 93c k.k. [w:] Grześkowiak 2019 (red: Legalis/el.). Istnieje 

wiele przestępstw penalizowanych przez kodeks karny, do których występowania w znacznej 

mierze przyczynia się alkohol. Jednym z najczęstszych jest prowadzenie pojazdu 

mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a 

k.k.). Innym przestępstwem jest rozpijanie małoletniego, które polega na dostarczeniu, 

ułatwieniu lub nakłanianiu małoletniego do spożycia napoju alkoholowego (art. 208 k.k.). 

Zasygnalizować w tym miejscu należy występowanie szeregu przestępstw (np. art. 173, 174, 

177 k.k. związanych z bezpieczeństwem w komunikacji), wobec których karalność zwiększa 

się w przypadku znajdowania się sprawcy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego (surowszą odpowiedzialność wprowadza art. 178 k.k.). W aktualnym stanie 

prawnym, sąd rozpoznający sprawę o przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

popełnione pod wpływem środka odurzającego, musi każdorazowo ustalić, czy środek ten 

miał realny wpływ na sprawność psychomotoryczną kierującego pojazdem w stopniu 

podobnym, jak w sytuacji znajdowania się pod wpływem alkoholu. Praktycznie zatem 

w każdym przypadku stwierdzenia tego środka w organizmie, jest konieczne dokonywanie 

ustaleń dowodowych w zakresie zachowania się osoby badanej w chwili zdarzenia, często 

połączone z ekspertyzą biegłych (Wyrok SN, IV KK 136/13).  

W przypadku terapii prowadzonej w warunkach wolnościowych, stopień oceny 

probabilistycznej dopuszczenia się przez sprawcę nowego czynu zabronionego nie został 

wyraźnie określony w przepisach rozdziału X k.k. Nie można też zapominać, że konieczne 

jest w przypadku rozpatrywania sytuacji każdego typu przestępcy określonego w art. 93c pkt 

1–5 k.k., uwzględnienie wymogu zasady subsydiarności zastosowania omawianego tu środka 

zabezpieczającego (Góralski 2019: s. 9). 

Obowiązek poddania się terapii uzależnień w placówce 

Obowiązek poddania się terapii uzależnień funkcjonuje zarówno w kodeksie karnym, 

ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, dalej jako: „u.w.t.p.a.”), oraz w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852). 

Zgodnie z art. 93f § 2 k.k. sprawca, wobec którego orzeczono terapię uzależnień, ma 

obowiązek stawiennictwa we wskazanej przez sąd placówce leczenia odwykowego 

w terminach wyznaczonych przez lekarza i poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu, 

środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka. Co istotne, nie oznacza to 

jednak, że terapia ta ma charakter stacjonarny. Zgodnie z art. 93f § 2 k.k. treścią środka 

zabezpieczającego w postaci terapii uzależnień jest obowiązek „stawiennictwa" we wskazanej 

przez sąd placówce leczniczej w wyznaczonych „terminach" (liczba mnoga). Gdyby 

ustawodawca chciał dopuścić możliwość wykonywania terapii w trybie stacjonarnym, 

posłużyłby się innym zwrotem, np. obowiązek "stawienia się". Sprawcy nie można 

zobowiązać do stawienia się do placówki leczniczej. Za dopuszczalną należałoby jednak 

przyjąć sytuację, w której sprawca wyraża zgodę na wykonywanie wobec niego terapii lub 

terapii uzależnień w trybie stacjonarnym (Zakrzewski [w:] Wróbel (red): s.705). Słusznie 

podnoszony jest postulat, że przymus skierowania na badania rodzi efekt odwrotny, tzn. opór 

przez działaniami, które są podejmowane wbrew woli pacjenta. (Tyjarska 2004: s. 88). 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że obowiązek poddania się leczeniu nie ma charakteru 

przymusu prawnego. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

nie przewiduje żadnych możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta 

w placówce wbrew jego woli, a tym bardziej zmuszenia go do aktywnego uczestnictwa 

w programie psychoterapii uzależnień, którego efektywność zależy od motywacji 

i zaangażowania oraz osobistych decyzji pacjentów6. Natomiast na mocy art. 23 ust 1. 

u.w.t.p.a., osoby7 uzależnione od alkoholu zobowiązać można do poddania się leczeniu 

w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O takim obowiązku 

orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której 

postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. 

Inaczej kształtuje się postępowanie w przedmiocie leczenia osób uzależnionych na 

mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 

852). Zgodnie z art. 71 ustawy, w razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo 

pozostające w związku z używaniem środka odurzającego, substancji psychotropowej lub 

nowej substancji psychoaktywnej na karę pozbawienia wolności, której wykonanie 

 
6 Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. s. 35-36.  
7 Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub 

porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 
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warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje skazanego do poddania się leczeniu lub 

rehabilitacji w podmiocie leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia. 

 

2.1.3. Przepisy kodeksu karnego wykonawczego związane z zobowiązaniem sprawców 

przestępstw do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 

 

Podejmując analizę aktualnego stanu prawnego w Polsce, w kontekście zobowiązania 

sprawców przestępstw do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu na gruncie kodeksu 

karnego wykonawczego8, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące artykuły: 

art. 82, art. 96-97, 116-116b, 117, 169b, 173a, czyli regulacje dotyczące spożywania alkoholu 

przez sprawców i osoby skazane. Kodeks karny wykonawczy zawiera także regulacje 

dotyczące systemu dozoru elektronicznego, który ze względu na swoje podobieństwo do 

sytemu TMSA, także powinien zostać poddany analizie - jest to przedmiotem rozważań 

w punkcie 2.2.1 „Analiza procesu legislacyjnego w zakresie sposobu wdrażania systemu 

dozoru elektronicznego”. 

Cele i zasady klasyfikacji skazanych (art. 82) 

Klasyfikacji skazanych dokonuje się w celu zapobiegania demoralizacji, zapewnienia 

możliwie najlepszych warunków do resocjalizacji i zagwarantowania bezpieczeństwa 

osobistego. Oprócz danych podstawowych, jak płeć, wiek, popełniony czyn zabroniony, 

określa się również stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopień uzależnienia od 

alkoholu. Zatem podstawą klasyfikacji są przede wszystkim badania osobopoznawcze 

(Dąbkiewicz 2020, lex.pl). Uzależnienie od alkoholu może stanowić podstawę do skierowania 

skazanego do systemu terapeutycznego (Postulski 2020, lex.pl). 

Najważniejsze obowiązki skazanego. Zakazy dotyczące skazanego (art. 116-116a) 

Skazany musi przestrzegać określonych zasad dotyczących wykonywania kary, 

ustalonego porządku w zakładzie karnym oraz dodatkowo m.in. poddania się badaniom na 

obecność w organizmie alkoholu. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu został określony 

w pkt. 4 art. 166a k.k.w. 

Badania na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych 

(art. 116b) 

Badanie na obecność alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej 

w organizmie przeprowadza się przy użyciu metod niewymagających badania 

 
8 Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557. 

 



31 

 

laboratoryjnego. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z 25 stycznia 2012 

r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających 

lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności i ich 

dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. 2012 poz. 135). Spożycie alkoholu ustala się 

z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia dokonującego pomiaru stężenia alkoholu 

w wydychanym powietrzu. Jeżeli wynik jest pozytywny, dokonuje się ponownego pomiaru 

i sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli. Dopuszcza się wykonanie badania 

laboratoryjnego (laboratoryjnej analizy krwi), jeżeli skazany kwestionuje wynik, który podaje 

elektroniczne urządzenie pomiarowe. 

Leczenie skazanych uzależnionych (art. 117) 

W przypadku stwierdzenia u skazanego m.in. uzależnienia od alkoholu, podejmuje się 

za jego zgodą odpowiednie leczenie. W przypadku braku zgody - o zastosowaniu leczenia 

orzeka sąd penitencjarny. Skazany może cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na leczenie. W tej 

sytuacji, w razie stwierdzenia potrzeby leczenia, sąd penitencjarny podejmuje z urzędu 

czynności w trybie art. 117 k.k.w.. (postanowienie SA w Rzeszowie z 22.01.2013 r., II AKzw 

807/12). 

System terapeutyczny. Szczególne cele systemu terapeutycznego (art. 96- 97) 

System ten polega na zastosowaniu środków leczniczych w stosunku do skazanych 

z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi (w tym skazanych za przestępstwa 

określone w art. 197-203 k.k., popełnione w związku z zaburzeniami preferencji 

seksualnych), upośledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu albo innych środków 

odurzających lub psychotropowych oraz skazanych niepełnosprawnych fizycznie, przy 

jednoczesnym stwierdzeniu potrzeby realizacji oddziaływań specjalistycznych (psychologa, 

lekarza, rehabilitanta).  

Osoba skazana jest kierowana do obycia kary w systemie terapeutycznym na 

podstawie orzeczenia sądu (w trybie art. 62 k.k.) zawartego w wyroku skazującym na karę 

pozbawienia wolności lub na podstawie decyzji komisji penitencjarnej (art. 76 §1 pkt 

2 k.k.w.), jeśli sąd skazujący nie zajął stanowiska w przedmiocie systemu terapeutycznego. 

(K. Dąbkiewicz 2020: lex.pl). Zmiana orzeczonego w wyroku skazującym terapeutycznego 

systemu wykonania kary może nastąpić jedynie w drodze postanowienia sądu 

penitencjarnego. Jednak, gdy po wydaniu przez sąd penitencjarny postanowienia o zmianie 

orzeczonego przez sąd skazujący systemu terapeutycznego (także typu lub rodzaju zakładu 

karnego) zajdą nowe okoliczności uzasadniające kolejną zmianę - decyzję w tym przedmiocie 

może podjąć komisja penitencjarna (art. 74 k.k.w.).  
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Zgoda osoby uzależnionej na poddanie się oddziaływaniom terapeutycznym ma 

kluczowe znaczenie dla efektów przyszłej terapii. W trosce o efekty terapii, jeśli osoba 

skazana nie wyraża zgody na objęcie leczeniem i rehabilitacją podejmuje się oddziaływania 

motywujące do dobrowolnego poddania się takiemu leczeniu9. Dopiero w razie ich 

nieskuteczności występuje się do sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie zastosowania 

wobec tej osoby leczenia i rehabilitacji w związku z uzależnieniem (art. 117 k.k.w.).  

Skierowanie danej osoby do odbywania kary pozbawienia wolności w systemie 

terapeutycznym poprzedzone jest sporządzeniem wnikliwej diagnozy obejmującej między 

innymi identyfikację czynników, które przyczyniły się do popełnienia przestępstwa. 

Szczególną uwagę poświęca się w tym kontekście alkoholowi i innym substancjom 

odurzającym. Czynność ta ma istotne znaczenie, albowiem wyznacza kierunki późniejszych 

oddziaływań terapeutycznych wobec pacjenta (Dąbkiewicz 2020: lex.pl).  

Karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wykonuje się w oddziale 

terapeutycznym o określonej specjalizacji, m. in. w oddziale dla osób uzależnionych od 

alkoholu. Wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności w tym systemie sporządza 

się indywidualne programy terapeutyczne, w których metody i środki terapeutyczne 

dostosowuje się do potrzeb zdrowotnych każdego skazanego. Komisja penitencjarna 

dokonuje aktualizacji indywidualnego programu terapeutycznego, jeżeli zachodzi taka 

potrzeba.  

Celem systemu terapeutycznego jest zapobieganie pogłębianiu się cech 

patologicznych oraz przywrócenie osobie skazanej zdrowia psychicznego lub fizycznego 

i możliwości życia zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo zastosowanie 

systemu terapeutycznego (w szczególności, gdy wiąże się to z umieszczeniem osoby skazanej 

w oddziale terapeutycznym) sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej, 

dzięki czasowemu oddzieleniu tych skazanych, którzy trudniej adaptują się do warunków 

odbywania kary (Kwieciński 2005: s. 284–285). Praktyka pokazuje jednak, że czasem 

zachodzą okoliczności uniemożliwiające umieszczenie osoby skazanej w oddziale 

terapeutycznym mimo istotnych wskazań zdrowotnych (np. stwierdzone i nieleczone 

uzależnienie od alkoholu). Tak jest np. w przypadku zbliżającego się końca kary przy 

jednoczesnym długim okresie oczekiwania na miejsce w oddziale terapeutycznym. 

Rozpatruje się wówczas odbywanie kary w systemie terapeutycznym poza oddziałem 

terapeutycznym. Wymaga to jednak stwierdzenia przez psychologa (w opinii lub 

 
9 Patrz: §76 pkt 4 zarządzenia nr 19/16 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności 

funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych. 
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w orzeczeniu psychologiczno-penitencjarnym) możliwości realizacji oddziaływań 

specjalistycznych poza oddziałem terapeutycznym10. 

Terapeutyczny system wykonywania kary jest rozwiązaniem organizacyjnym 

ukierunkowanym na stworzenie optymalnych warunków sprzyjających przygotowaniu do 

życia na wolności osób skazanych o szczególnych potrzebach zdrowotnych, wymagających 

oddziaływań specjalistycznych. W przypadku osób uzależnionych cele skierowania do 

systemu terapeutycznego skoncentrowane są na uzyskaniu możliwie najlepszych efektów 

terapii. Jednak w kontekście przygotowania do życia na wolności trzeba mieć na względzie 

specyfikę tego uzależnienia, a zwłaszcza fakt, że terapie oferowane osobom uzależnionym 

mogą być ukierunkowane na różne cele. Podczas gdy jedne pomagają osobom uzależnionym 

utrzymać stan trzeźwości i lepiej radzić sobie z nawrotami, inne ukierunkowane mogą być 

jedynie na zmianę wzorców picia i ograniczenie spowodowanych piciem szkód (Głowik 

2019: s. 91-101). Dlatego zważywszy zarówno na dynamikę zmian w strategiach 

postępowania z osobami uzależnionymi oraz przede wszystkim na indywidualny charakter 

historii uzależnienia każdej osoby objętej systemem terapeutycznym wykonania kary 

pozbawienia wolności, niemożliwe staje się zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii 

zasadności wykorzystania wobec tych osób systemu TMSA. Osobnego w tej sprawie namysłu 

wymagają:  

1. osoby, które mimo uzależnienia nigdy nie przebywały w oddziale terapeutycznym;  

2. osoby, które odbyły terapię w oddziale terapeutycznym, ale niedobrowolnie (w trybie 

art. 117 k.k.w.),  

3. osoby, które odbyły terapię w oddziale terapeutycznym, ale wykazały niewielkie 

postępy w terapii,  

4. osoby, które odbyły terapię w oddziale terapeutycznym, ale miało to miejsce wiele lat 

przed przewidywanym zwolnieniem z zakładu karnego.  

Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa (art. 169b) 

Osoby, wobec których sprawowany jest dozór kuratora, są kwalifikowane do jednej 

z trzech grup ryzyka powrotu do przestępstwa: grupa obniżonego ryzyka (A), grupa 

podstawowa (B), grupa podwyższonego ryzyka (C). Skazani uzależnieni, którzy popełnili 

przestępstwo pozostające w związku z używaniem alkoholu, są kwalifikowani do grupy C. 

U tej grupy osób, kurator sądowy ma obowiązek dokonywania wyrywkowo pomiaru stężenia 

alkoholu w organizmie, przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Taka 

 
10 §22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia 

oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych). 
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kontrola ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych i wyeliminowanie zachowań 

kryminogennych, czyli np. nadmiernego spożywania alkoholu (Wójcik 2013: s. 67).  

Badania na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych 

(art. 173a) 

Przepis dotyczy uprawnień kuratora sądowego, polegających na możliwości 

zobowiązania skazanego sprawcy oddanego pod dozór, zobowiązanego do powstrzymania się 

od nadużywania alkoholu do poddania się kontroli trzeźwości przy użyciu metod 

niewymagających badania laboratoryjnego. Kurator może takie badanie przeprowadzić 

samodzielnie. Wynik kontroli trzeźwości może być zweryfikowany za pomocą badań 

laboratoryjnych- sposób ich przeprowadzenia określa rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości11. Kurator sądowy poucza badanego, że odmowa może być uznana za 

uchylanie się od dozoru lub wykonania nałożonego na niego obowiązku. Skazany lub sprawca 

może polecić wykonanie badania w obecności osoby trzeciej, a także zażądać wykonania 

badania krwi celem weryfikacji wyników (Dąbkiewicz 2020: lex.pl).  

 

2.1.4. Kodeks postępowania karnego w kontekście zobowiązania sprawców przestępstw 

do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 

 

Punktem wyjścia dla rozważań niniejszej części ekspertyzy jest art. 2 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego12 (dalej jako: „k.p.k.”), z którego treści 

wynika (zob. art. 2. § 1 k.p.k.), że przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie 

ukształtowanie postępowania karnego, aby: 

1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, 

a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności; 

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie 

okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania 

postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu 

im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego; 

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, przy jednoczesnym 

poszanowaniu jego godności; 

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. 

 
11 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania 

badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego 

lub sprawcy oddanego pod dozór, lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub 

używania środków odurzających, lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. 

2012 poz. 104). 
1212 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568) 
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Co ważne, podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia 

faktyczne (zob. art. 2 § 2 k.p.k.). Przepis art. 2 k.p.k. oprócz określenia celów procesu 

karnego formułuje – jak wskazuje S. Steinborn (Steinborm, 2016: LEX/el.) – następujące 

zasady procesowe: zasadę trafnej reakcji karnej, będącą wyrazem zasady sprawiedliwości 

(§ 1 pkt 1), zasadę szybkości procesowej (§ 1 pkt 4) i zasadę prawdy materialnej (§ 2). Nadto 

ustawa formułuje dyrektywę takiego ukształtowania postępowania karnego, by uwzględnione 

zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego 

godności (§ 1 pkt 3). 

W literaturze (zob. Cieślak 1971: s. 213-214) podnosi się, że zasada trafnej reakcji 

karnej wyraża cztery postulaty: 1) nikt niewinny nie powinien ponosić odpowiedzialności; 2) 

nikt winny nie powinien ponosić odpowiedzialności większej niż na to zasłużył; 3) nikt winny 

nie powinien ujść odpowiedzialności; 4) nikt winny nie powinien ponieść odpowiedzialności 

mniejszej niż na to zasłużył. 

Zasada trafnej reakcji karnej w ujęciu kodeksowym wyrażonym w art. 2 § 1 pkt 1 

k.p.k. została sprowadzona do dwóch podstawowych dyrektyw: 1) sprawca przestępstwa 

powinien zostać wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej; 2) osoba, której nie 

udowodniono winy, nie powinna ponieść odpowiedzialności karnej (więcej na ten temat: 

Kurowski 2020: LEX/el.; Kulesza 2018: LEX/el.; Kurowski 2018: LEX/el.). 

Powyższy wstęp normatywny prima facie może wydawać się zbyt długi, a nawet nie 

nawiązujący do tematyki przedmiotowej ekspertyzy – nic bardziej mylnego, ponieważ 

w powyższej części zostało poruszonych wiele elementów mających bezpośredni lub pośredni 

związek z systemem TMSA.  

Przedmiotem tej części opracowania jest aspekt dotyczący zobowiązania sprawców 

przestępstw do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Warto jednak zwrócić 

szczególną uwagę na sformułowanie „sprawców przestępstw”, które wskazuje, że mamy do 

czynienia z wykryciem sprawcy i pociągnięciem takiej osoby do odpowiedzialności karnej, 

a więc z uznaniem, że dana osoba jest winna zarzucanego jej czynu zabronionego. Ponadto 

jednym z zadań postępowania karnego jest – co należy raz jeszcze zaakcentować – trafne 

zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności 

sprzyjających popełnieniu przestępstwa. Dzięki poprawnemu zastosowaniu rzeczonych 

środków, przy jednoczesnym, prawidłowym ujawnieniu wszelkich okoliczności dotyczących 

czynu zabronionego – są osiągane zadania postępowania karnego, tj. zwalczanie przestępstw, 

lecz również zapobieganie im oraz umacnianie poszanowania prawa i zasad współżycia 

społecznego. Ostatnie zdanie in concreto wskazuje na aspekt zobowiązania sprawców czynów 

prawnie niedozwolonych do m.in. powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. 
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Jednakże kwintesencją niniejszej części ekspertyzy będzie komentarz do Rozdziału 28 

k.p.k., zatytułowanego „Środki zapobiegawcze”. Zgodnie bowiem z art. 249 § 1 k.p.k. środki 

zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, 

a wyjątkowo także w celu prewencyjnym, zapobiegającym popełnienie przez oskarżonego 

nowego, ciężkiego przestępstwa m.in. w stanie nietrzeźwości (dotyczy osób uzależnionych 

lub nadużywających alkoholu). Można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody 

wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Komentowany 

przepis wskazuje cel, w jakim mogą być stosowane środki zapobiegawcze, określa podstawę 

dowodową ich stosowania, czas, w którym mogą być zastosowane, a także procedurę 

związaną z ich stosowaniem.  

Przepis ten, jak wskazuje K. Eichstaedt (Eichstaedt 2020: LEX/el.), ma zastosowanie 

do wszystkich środków zapobiegawczych, wśród których ustawa wymienia: 

1) tymczasowe aresztowanie (jako jedyny izolacyjny środek zapobiegawczy; art. 249a-250 

k.p.k.); 

2) poręczenie (art. 266-274 k.p.k.); 

3) dozór Policji lub przełożonego wojskowego (art. 275 k.p.k.); 

4) nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 

275a k.p.k.); 

5) zawieszenie w czynnościach służbowych lub wykonywaniu zawodu (art. 276 k.p.k.); 

6) zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną odległość, zakaz kontaktów lub 

zakaz publikacji (nowy środek zapobiegawczy13 można orzec wobec oskarżonego 

o przestępstwo popełnione w stosunku do członka personelu medycznego, w związku 

z wykonywaniem przez niego czynności opieki medycznej lub osoby przybranej 

personelowi medycznemu do pomocy w związku z wykonywaniem tych czynności; art. 

276a k.p.k.) 

7) zakaz opuszczania kraju, z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu 

uprawniającego do przekroczenia granicy (art. 277 k.p.k.). 

Szczególnie ważne dla podjętej problematyki ma art. 260 § 1 k.p.k., który stanowi, że 

jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga (np. ze względu na jego uzależnienie 

i nadużywanie alkoholu), tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci 

umieszczenia go w odpowiednim zakładzie leczniczym, w tym w zakładzie psychiatrycznym. 

Z kolei w § 2 art. 260 k.p.k. znajduje się delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia. 

 
13 Środek zapobiegawczy wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 

695). 



37 

 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia wskaże 

w drodze rozporządzenia wykaz zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, 

przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania stosowanego wobec osób, 

których stan zdrowia wymaga umieszczenia w takim zakładzie, oraz warunki zabezpieczenia 

tych zakładów uniemożliwiające samowolne oddalenie się z nich tymczasowo aresztowanych 

oraz umożliwiające izolowanie ich ze względów bezpieczeństwa, przy zapewnieniu dostępu 

do tymczasowo aresztowanych przez organy prowadzące postępowanie karne, mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego toku postępowania, oraz tryb umieszczenia, 

warunki pobytu i leczenia tymczasowo aresztowanych w takim zakładzie, mając na uwadze 

niezbędne wyposażenie medyczne oraz warunki techniczne i organizacyjne tych zakładów14. 

Powracając do art. 260 § 1 k.p.k. do należy ponownie wskazać, że dotyczy to sytuacji, 

kiedy stan zdrowia uniemożliwia osadzenie podejrzanego (oskarżonego) w areszcie śledczym, 

a szczególne względy, o których mowa w art. 259 § 1 k.p.k., stoją na przeszkodzie 

odstąpienia od stosowania tymczasowego aresztowania. Innymi słowy, stan zdrowia 

podejrzanego (oskarżonego), który uniemożliwia pobyt w warunkach aresztu śledczego, nie 

stanowi przeszkody w stosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego, ale wówczas należy 

umieścić podejrzanego (oskarżonego) w odpowiednim zakładzie leczniczym albo w zakładzie 

psychiatrycznym, gdy jest to związane ze stanem zdrowia psychicznego. 

Przewidziane w tym przepisie ograniczenie - jak podkreślają R.A. Stefański oraz 

S. Zabłocki (Stefański 2019: LEX/el.) - stosowania tymczasowego aresztowania polega na 

tym, że środek ten może być stosowany w stosunku do oskarżonego wykazującego zły stan 

zdrowia, jednak pod warunkiem, że będzie on wykonywany w odpowiednim zakładzie 

leczniczym. Zdaniem A. Kwiecińskiego – jest to logiczna konsekwencja przyjęcia przez 

ustawodawcę zasady stanowiącej, że w niektórych uzasadnionych przypadkach konieczne jest 

stosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego wobec osób o złym stanie zdrowia 

(Kwieciński 2010: s. 163). 

W stosunku do oskarżonych, jeśli tego wymaga ich stan zdrowia, tymczasowe 

aresztowanie wykonuje się poza aresztem śledczym, w zakładzie leczniczym wskazanym 

przez organ stosujący tymczasowe aresztowanie lub organ, do którego dyspozycji 

tymczasowo aresztowany pozostaje. Organ ten określa również warunki umieszczenia 

tymczasowo aresztowanego we wskazanym zakładzie leczniczym (art. 213 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. z 2020 r. poz. 523, 568; dalej jako: 

„k.k.w.”), a więc powinien określić czas pobytu, ewentualnie zakazy, jakie należy wobec 

 
14 Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów 

leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz 

warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz.U. z 2019 r. poz. 349). 
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niego stosować (np. co do odwiedzin), oraz sposób wykonywania nadzoru. Jest to 

uzasadnione dobrem tymczasowo aresztowanego. Koszty pobytu tymczasowo aresztowanego 

ponosi organ, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany (art. 213 § 2 k.k.w.). 

Odpowiednim zakładem leczniczym jest zarówno zakład zamknięty, jak i zakład 

otwarty, z tym że w tym ostatnim wypadku konieczne jest zapewnienie odpowiedniego 

nadzoru, np. ze strony Służby Więziennej. Obowiązek przyjęcia tymczasowo aresztowanego 

wynika z art. 15 § 2 k.p.k., który nakazuje wszystkim instytucjom państwowym, 

samorządowym i społecznym udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie 

karne. Nie dotyczy to klinik i szpitali prowadzonych przez inne podmioty, np. osoby 

prywatne czy spółki. Może to być zakład leczniczy umiejscowiony w strukturze 

organizacyjnej więziennictwa lub zlokalizowany poza systemem penitencjarnym (Kwieciński 

2013: s. 110). 

Podstawą podjęcia decyzji w tym trybie jest specjalistyczna opinia lekarska, której 

zakres uzależniony jest od okoliczności konkretnej sprawy (Paprzycki 2013: s. 815; 

Izydorczyk 2002: s. 163; Skorupka 2016: s. 586). Jeżeli pomimo umieszczenia oskarżonego 

w zakładzie leczniczym stan jego zdrowia pogarsza się i według opinii lekarzy poprawa jego 

zdrowia jest uzależniona od pobytu oskarżonego na wolności, konieczne jest uchylenie 

tymczasowego aresztowania i ewentualnie zastosowanie innego środka (Hofmański, Sadzik 

i Zgryzek 2007: s. 1178). 

W kontekście przedmiotu niniejszej ekspertyzy należy odnieść się również do art. 275 

§ 1 k.p.k., w którym mowa jest o dozorze Policji (oraz przełożonego wojskowego). Jak 

podkreśla K. Dudka, rzeczony dozór jest najczęściej stosowanym (nieizolacyjnym) środkiem 

zapobiegawczym (Dudka 2018: LEX/el.). Jego istotą jest nałożenie na oskarżonego 

ograniczeń i obowiązków przy jednoczesnym pozostawieniu go na wolności. W związku 

z orzeczeniem dozoru na podejrzanego (oskarżonego) można nałożyć różne obowiązki, 

których wykonanie ma zabezpieczyć prawidłowy tok toczącego się postępowania karnego. 

Obowiązki te wymienia art. 275 § 2 k.p.k. Warto odnotować, że katalog ten nie jest 

zamknięty, o czym świadczy zwrot „a także na innych ograniczeniach swobody 

oskarżonego”.  

Na podejrzanego (oskarżonego) nałożyć również można inne ograniczenia swobody, 

które są niezbędne do prawidłowego wykonania dozoru (Eichstaedt 2020: LEX/el.). Użyte 

przez ustawodawcę sformułowanie ma charakter nieostry, co oczywiście od razu powoduje 

problemy interpretacyjne. W literaturze dodatkowo wymienia się: 

1) zakaz opuszczania lokalu porą nocną, co może kojarzyć się z nieobecnym już 

w prawie polskim aresztem domowym; 
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2) obowiązek powstrzymywania się od spożywania alkoholu; 

3) obowiązek informowania administracji hotelu o każdorazowym jego opuszczeniu. 

Jak wskazują R.A. Stefański oraz S. Zabłocki – dozór Policji polega na oddaniu 

oskarżonego pod dozór jednostki Policji. Musi on stosować się do wymagań zawartych 

w postanowieniu sądu lub prokuratora ograniczających jego wolność osobistą. Dozór 

zapewnia prawidłowy tok postępowania karnego przez ograniczenie swobody oskarżonego, 

polegającej na jego systematycznym kontrolowaniu (np. poprzez sprawdzanie stanu 

trzeźwości) oraz pozostawaniu oskarżonego do dyspozycji sądu lub prokuratora w czasie 

trwania postępowania (Paprzycki 2013: s. 841). Ograniczenie to powinno odpowiadać 

konieczności zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego (więcej na ten temat: 

K. Dudka i T. Gardocka 2012).  

Trafnie ponadto zauważa się w literaturze, że środek ten posiada atrybut procesowej 

użyteczności, pozostawiając oskarżonego do dyspozycji organów procesowych. Choć nie 

umożliwia fizycznej nieobecności oskarżonego, ale przez oddziaływanie psychiczne zapewnia 

realizowanie przez niego obowiązków procesowych (Kordik, Prusak i Świda 1996: s. 185). 

W dużym stopniu skutek ten wywołuje opieka i kontrola zachowania oskarżonego 

sprawowana przez Policję, która na bieżąco czuwa, by wypełniał on nałożone nań obowiązki 

(np. zakaz spożywania alkoholu). Ich realizacja to nic innego jak gwarancja, że oskarżony 

będzie w każdym czasie do dyspozycji organu procesowego. 

Z kolei zakaz przebywania w określonych miejscach polega rzecz jasna na 

zobowiązaniu oskarżonego do nieobecności w określonych miejscach, jak np. bary czy 

restauracje, w których dana osoba może nabyć oraz spożywać alkohol. Ponadto obowiązek 

ten może utrudniać zacieranie przez oskarżonego śladów przestępstwa lub niszczenie 

dowodów rzeczowych, np. narzędzia, którym oskarżony znęcał się nad ofiarą, co sprzyja 

zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania (Żbikowska 2011: s. 23). 

Miejsca te mogą zostać określone rodzajowo lub w sposób konkretny, np. przez 

wskazanie określonego rejonu miasta, dzielnicy, w której zamieszkuje pokrzywdzony, czy 

konkretnego lokalu gastronomicznego, w którym pracuje osoba, pod adresem której 

kierowano groźby karalne, a także obrębu konkretnych ulic (Skorupka 2016: s. 625). Trafnie 

wskazuje się w doktrynie, że może chodzić o zakaz przebywania w pobliżu miejsca pracy 

pokrzywdzonego czy innych świadków lub w miejscach, gdzie oskarżony nabył środki 

psychoaktywne albo gdzie spotykają się osoby, z którymi spożywa alkohol, gdy używanie 

takich środków pozostaje w związku z zarzucanym mu czynem. 

W kontekście tematyki niniejszego rozdziału nie należy również tracić z pola widzenia 

instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 336 k.p.k.), za pomocą której 
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można zobligować sprawcę do m.in. powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Z treści 

przywołanej powyżej wynika, że jeśli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe 

umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do 

sądu wniosek o takie umorzenie (art. 336 § 1 k.p.k.). Z kolei, co istotne dla niniejszej 

ekspertyzy, na podstawie art. 336 § 3 k.p.k. prokurator może wskazać proponowany okres 

próby, obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i – stosownie do okoliczności – 

wnioski co do dozoru. 

Skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania jest jedną z kilku 

wymienionych w art. 331 k.p.k. form zakończenia postępowania przygotowawczego 

(Kurowski 2020: LEX/el.). W rzeczonym wniosku można dodatkowo umieścić (choć nie jest 

to wymóg formalny) wymienione w § 3 komentowanego przepisu elementy w postaci 

wniosków prokuratora co do okresu próby (art. 67 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568; dalej jako: „k.k.”), co do 

obowiązków, jakie należy nałożyć na oskarżonego (art. 67 § 3 k.k.), oraz wnioski co do 

oddania sprawcy pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji 

albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie 

demoralizacji lub pomoc skazanym (art. 67 § 2 k.k.). 

Przepis art. 66 k.k. uzależnia warunkowe umorzenie postępowania karnego od 

zaistnienia następujących przesłanek: 

- społeczna szkodliwość czynu i wina nie są znaczne, 

- nie budzą wątpliwości okoliczności popełnienia czynu, 

- czyn sprawcy nie jest zagrożony karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, 

- uzasadnione jest przypuszczenie, że oskarżony – mimo umorzenia postępowania – 

będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni nowego 

przestępstwa. 

To przypuszczenie sąd ma oprzeć, jak podkreśla S. Steinborn, na postawie sprawcy 

niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunkach osobistych oraz na 

dotychczasowym sposobie życia (Steinborm 2016: LEX/el.). 

Poruszając się w tematyce zobowiązania sprawców przestępstw do powstrzymywania 

się od nadużywania alkoholu, warto również odnieść się do Rozdziału 53 k.p.k., 

zatytułowanego „Postępowanie nakazowe”. Z treści art. 500 § 1 k.p.k. bowiem wynika, że 

w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego materiału 

w postępowaniu przygotowawczym, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, sąd 

może w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny 

wydać wyrok nakazowy. Istnieje ponadto możliwość orzeczenia wyrokiem nakazowym obok 
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grzywny lub kary ograniczenia wolności nie tylko środka karnego, lecz także przepadku lub 

środka kompensacyjnego, co in concreto wskazuje na w pełni negatywne skutki nadużywania 

alkoholu, tj. sprawca czynu zabronionego w momencie jego popełnienia, był pod wpływem 

alkoholu. 

Wyrokiem nakazowym – jak akcentuje K. Eichstaedt – nie można orzec kary 

pozbawienia wolności, nawet gdyby jej wykonanie zostało warunkowo zawieszone. Przepisy 

nie przewidują natomiast żadnych ograniczeń co do możliwości orzeczenia poszczególnych 

środków karnych i ich wysokości (Eichstaedt 2020: LEX/el.). 

 

2.1.5. Ustawa o kuratorach sądowych w kontekście zobowiązania sprawców przestępstw 

do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 

 

Kolejnym aktem normatywnym, na kanwie którego zostanie omówiony aspekt 

zobowiązania sprawców przestępstw m.in. do powstrzymywania się od nadużywania 

alkoholu, jest ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych15 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

167), zwana również w literaturze przedmiotu „konstytucją” kuratorskiej służby sądowej 

(zob. Jedynak 2014: LEX/el.).  

Ustawa o kuratorach sądowych definiuje pojęcie „kurator sądowy" przez określenie 

rodzaju jego działalności. W k.k. jest on zaliczony do funkcjonariuszy publicznych, obok 

sędziego, ławnika, prokuratora, notariusza, komornika i innych (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.). 

Z kolei k.k.w. zalicza zawodowego kuratora sądowego do organów postępowania 

wykonawczego, czyli do podmiotów wykonujących określone rodzaje orzeczeń lub 

w określonym zakresie uczestniczących w ich wykonaniu. W sądownictwie rodzinnym 

kurator sądowy ma status organu pomocniczego sądu rodzinnego, czyli organu, który jest 

powiązany z sądami powszechnymi i którego głównym celem jest takie współdziałanie 

z sądami rodzinnymi, aby umożliwiało ono sądownictwu rodzinnemu realizację jego istoty, 

czyli udzielanie ochrony prawnej (Haak 2002: s. 167). Przytoczone określenia pozwalają na 

sformułowanie następującej definicji: „Kurator sądowy jest to funkcjonariusz publiczny 

powiązany organizacyjnie z sądem powszechnym (karnym lub rodzinnym) i wykonujący 

w nim przepisane prawem zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu 

oraz inne zadania związane z udzielaniem przez sąd pomocy prawnej” (Jedynak 2014: 

LEX/el.). 

 
15 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) 
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Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k. jest zarówno 

kurator zawodowy, jak i społeczny. Kodeks, używając pojęcia „kurator sądowy”, nie czyni 

żadnego rozróżnienia co do charakteru wykonywania tej funkcji – czy jest ona wykonywana 

zawodowo, czy społecznie. Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w postanowieniu 

z dnia 28 października 2009 r., I KZP 17/2009, LEX nr 2090150 (OSNKW 2009, nr 12, poz. 

102). 

Jak wskazuje T. Jedynak, zadania kuratorskie określone są przez prawo, a więc ustawy 

i wydane na ich podstawie akty wykonawcze (Jedynak 2014: LEX/el.). Nie wynikają one 

wyłącznie, ani nawet nie przede wszystkim, z ustawy o kuratorach sądowych, ponieważ jest 

ona stricte ustawą ustrojową określającą m.in. organizację kuratorskiej służby sądowej, prawa 

i obowiązki kuratorów oraz warunki pracy, płacy czy odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Zadania te wynikają z innych aktów prawnych, przepisów szczególnych. Należą do nich 

między innymi:  

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 

413, 568); 

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523, 

568); 

- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 

1460, z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2086),  

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 

r. poz. 969); 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). 

Zadania kuratorów sądowych znajdują się również w aktach wykonawczych do 

wymienionych wyżej ustaw. Są to rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:  

- z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez 

kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 969);  

- z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnimi (Dz. U. z 2014 r. poz. 855);  

- z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1760);  

- z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania 

wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz. U. z 2003 r. Nr 

108, poz. 1018);  
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- z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

wywiadów środowiskowych o nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1010);  

- z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara 

ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 634);  

- z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia innych niż kurator sądowy organów 

powołanych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jego zakresu oraz trybu 

przeprowadzania (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1495);  

- z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, 

poz. 1294);  

- z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1141). 

Wymienione cechy stanowią zamkniętą i uporządkowaną listę. Należy z tego wnosić, 

że ustawodawca przewidział dla tej grupy zawodowej konkretnie oznaczone zadania i nie 

przewidywał możliwości ani konieczności ich rozszerzania (Jedynak 2014: LEX/el.). 

Niemal identycznie profil zadań kuratorskich w sądownictwie opisuje ustawa z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288) w art. 

147 § 2, tj. w sądach działają kuratorzy sądowi (kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), 

którzy stanowią służbę kuratorską i wykonują czynności o charakterze wychowawczo-

resocjalizacyjnym i profilaktycznym oraz inne czynności określone w przepisach 

szczególnych. Wymienione cechy stanowią o specyfice wykonywanych przez kuratorów 

zadań. Celem działań kuratora jest przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której 

podopieczny będzie przestrzegał porządku prawnego, w tym nie nadużywał alkoholu 

(w przypadku osób skazanych lub nieletnich), albo będzie właściwie się wywiązywał ze 

swoich obowiązków opiekuńczych (tj. kurator będzie kontrolował to czy podopieczny 

w sposób nadmierny nie sięga po alkohol).  

Celem tym może być również dostarczenie sądowi odpowiedniego materiału 

osobopoznawczego na temat osoby, o której losie ma on orzec, albo skontrolowanie, czy kary 

lub obowiązki nałożone przez sąd – w tym nie spożywanie alkoholu – zostały zrealizowane 

zgodnie z intencją sądu.  

Kolejność, w jakiej ustawodawca wymienił cechy określające profil działalności 

kuratorów, nie jest przypadkowa i wskazuje na jego preferencje w tym zakresie. Osiągnięcie 

celów stawianych kuratorom wiąże się z reformowaniem osobowości podopiecznego, jego 

wtórną (a często i pierwotną) socjalizacją, wytworzeniem lub utrwaleniem mechanizmów 

samokontroli, kształtowaniem umiejętności radzenia sobie w trudnych lub kryzysowych 

sytuacjach życiowych, czyli z szeroko rozumianym wychowaniem. Podjęcie procesu 
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wychowawczego czy resocjalizacyjnego musi być procesem uporządkowanym i celowym, 

powinno stanowić przeciwwagę dla chaotycznego i przypadkowego procesu socjalizacji 

w rodzinie, który doprowadził do różnorodnych form niedostosowania społecznego, wadliwej 

socjalizacji w kierunku socjalizacji przestępczej (w tym popełnianiem przestępstw pod 

wpływem alkoholu). Musi zatem opierać się na diagnozie, czyli rozeznaniu problemów 

i potrzeb podopiecznych oraz możliwości udzielania im wsparcia w środowisku życiowym. 

Działania kuratora muszą się także koncentrować na zapobieganiu zjawiskom negatywnym 

i utrwalaniu pozytywnych efektów swoich zabiegów. Profilaktyczny wymiar jego pracy wiąże 

się także ze współpracą z innymi instytucjami i organami udzielającymi pomocy 

podopiecznym sądu. Ogromne znaczenie ma także funkcja kontrolna, bowiem kurator musi 

dokonywać ewaluacji wykonania obowiązków przez podopiecznego, i to zarówno w zakresie 

realizowanych zadań, jak i czynności kontrolnych zleconych przez sąd (np. kontrola stanu 

trzeźwości w trakcie każdorazowej kontroli kuratora). 

Do zadań mających cechy wskazane w art. 1 komentowanej ustawy, a które zostały 

określone w przepisach szczególnych, i których wykonywanie należy do kuratorów dla 

dorosłych, należą: 

1) sprawowanie dozorów – art. 170 § 1 k.k.w.; jest ono możliwe w następujących wypadkach: 

a) warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności (art. 69 k.k.), 

b) warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (art. 77 k.k. 

w zw. z art. 159 k.k.w.), 

c) warunkowego umorzenia postępowania karnego (art. 67 § 2 k.k.), 

2) organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz 

obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę – art. 55 § 2 k.k.w.; 

3) kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na 

niego obowiązków oraz żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób będących 

w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki – art. 173 § 2 pkt 2 

i art. 174 pkt 2 k.k.w.; 

4) przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – art. 165 § 3 w zw. 

z art. 164 k.k.w.; 

5) nadzór nad wykonywaniem środka karnego, obowiązku powstrzymywania się od 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się 

z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu – 

art. 181a § 2 i 4 k.k.w.; 

6) udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej – art. 173 § 2 pkt 10 k.k.w.; 

7) uczestniczenie w posiedzeniach sądu – art. 173 § 2 pkt 11 k.k.w.; 
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8) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu przed wydaniem orzeczenia 

przez sąd karny – art. 214 § 1 k.p.k.; 

9) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym – art. 14 § 1 

k.k.w.; 

10) czynności wykonywane przez kuratora zawodowego w ramach systemu dozoru 

elektronicznego (SDE); 

11) udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych – art. 9a-9c ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 

Odnosząc się in concreto do przedmiotu niniejszej części opracowania, należy 

zaakcentować, że z art. 173a k.k.w. wynika, że sądowy kurator zawodowy może zobowiązać 

skazanego lub sprawcę oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od 

nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych 

do poddania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych, przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, 

a także badania takie przeprowadzić. 

Co ważne, zgodnie z art. 173a § 3 k.k.w. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających 

lub substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór 

lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji, mając 

na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzenia badań oraz 

zagwarantowania wiarygodności ich wyników16. 

Z kolei zgodnie z art. 173b § 1 k.k.w. czynności związane z organizowaniem 

i kontrolowaniem wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających 

w systemie dozoru elektronicznego powierza się sądowemu kuratorowi zawodowemu tego 

sądu, w okręgu którego kara lub środek są lub mają być wykonywane. Ponadto należy 

zaakcentować, że w myśl art. 173b § 2 k.k.w. zadaniem sądowego kuratora zawodowego jest 

pomoc w readaptacji społecznej skazanego. Kontrola ścisłego wykonywania przez skazanego 

nałożonych na niego obowiązków i poleceń ma na celu oddziaływanie wychowawcze 

i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. 

 
16 Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych 

w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od 

nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich 

dokumentowania oraz weryfikacji (Dz.U. 2012 poz. 104). 
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Przepis art. 173c k.k.w. stanowi, że w czasie wykonywania kary w systemie dozoru 

elektronicznego sądowy kurator zawodowy składa stosowne wnioski oraz niezwłocznie 

zawiadamia sąd o każdym przypadku naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub 

nałożonego na skazanego obowiązku, w szczególności o popełnieniu przez skazanego 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

 

2.1.6. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, w kontekście zobowiązania sprawców 

przestępstw do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 

 

Komentując poszczególne (oraz wybrane) akty normatywne dotyczące 

powstrzymywania się sprawców przestępstw od nadużywania alkoholu, należy odnieść się do 

quasi-podstawowego aktu dla tematyki niniejszej ekspertyzy, jakim jest (niewątpliwie) 

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)17. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na preambułę (łac. preambulus – idący przodem; 

inaczej arenga) rzeczonej ustawy, która brzmi „Uznając życie obywateli w trzeźwości za 

niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi się, co następuje:”. 

Przedmiotowy wstęp komentowanej ustawy in concreto wskazuje jej ratio legis oraz ratio 

iuris (I. Skrzydło-Niżnik i G. Zalas 2002: LEX/el.). 

Przepis art. 1 ust. 1 jasno wskazuje, że organy administracji rządowej i jednostek 

samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do 

ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, 

inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspierania w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. Co ważne, organy te 

popierają także tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie 

trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie 

pomocy ich rodzinom, jak również zapewniają warunki sprzyjające działaniom tych 

organizacji (art. 1 ust. 2 ustawy). Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że w myśl art. 1 ust. 3 

komentowanej ustawy, przedmiotowe organy współdziałają również z Kościołem Katolickim 

i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości 

i przeciwdziałania alkoholizmowi. Jak można zauważyć, rozwiązania legislacyjne zawarte 

 
17 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2277) 
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w ustawie kładą silny nacisk na to, aby poszczególne organy, o których była mowa we 

wcześniejszej części opracowania, przeciwdziałały negatywnemu (patologicznemu) zjawisku 

społecznemu, jakim niewątpliwie jest nadużywanie alkoholu. 

Poruszając się w tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi warto odnieść się również 

do art. 2 ust. 1 ustawy, z którego wynika, że przedmiotowe zadania wykonuje się przez 

odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności (a więc jest to katalog 

otwarty, nieenumeratywny): 

1) tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje 

powstrzymywanie się od spożywania alkoholu; 

2) działalność wychowawczą i informacyjną; 

3) ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów 

alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju; 

4) ograniczanie dostępności alkoholu; 

5) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

6) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

7) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; 

8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej. 

Powyżej wymienione zadania są realizowane zgodnie z Narodowym Programem 

Zdrowia (art. 2 ust. 2 ustawy). 

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

jest celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych18. 

Do zadań wspomnianej Agencji należy m.in.: 

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz 

opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych (art. 3 ust. 2 pkt 3); 

- udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom 

fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadań (art. 3 ust. 2 pkt 4); 

- koordynacja i inicjowanie działań zwiększających skuteczność i dostępność lecznictwa 

odwykowego (art. 3 ust. 2 pkt 6); 

- zlecanie i finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

(art. 3 ust. 2 pkt 7); 

- współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 3 ust. 2 pkt 8). 

 
18 Więcej informacji na temat instytucji: https://www.parpa.pl/. 
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Należy zaakcentować, że na podstawie art. 41 ust. 1 przedmiotowej ustawy – 

prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, należy do zadań własnych gmin. 

W szczególności (tj. katalog otwarty) zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów 

integracji społecznej. 

Warto również przywołać treść art. 16 ust. 1 komentowanej ustawy – zabrania się 

wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych obiektów, 

w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub miejsc 

objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. Co ważne, poruszając się w obrębie 

art. 16 ustawy, należy wspomnieć o negatywnej konsekwencji spożywania alkoholu przez 

pracownika, tj. gdy kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona odmawiają 

wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że nie zastosowała się do zakazu spożywania alkoholu (w stanie po użyciu 

alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy – zob. art. 17 ust. 1). Jak można zauważyć, 

przedmiotowy zabieg legislacyjny również w pośredni sposób przyczynia się do walki 

z nadużywaniem alkoholu. 

Niemniej jednak w odniesieniu do tematyki niniejszej części ekspertyzy, należy 

zwrócić szczególną uwagę na Rozdział 2 ustawy, zatytułowany „Postępowanie w stosunku do 

osób nadużywających alkoholu” (art. 21-423 ustawy). 

Z treści art. 21 wynika, że leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu 

prowadzi się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych wykonujących działalność 

leczniczą, tj. świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej (ust. 1). Co ważne, poddanie się leczeniu odwykowemu 
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jest dobrowolne. Wyjątki od tej zasady określa ustawa (ust. 2). Od osób uzależnionych od 

alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane 

przez zakłady lecznicze (ust. 3).  

Z kolei jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy – samorząd województwa tworzy i prowadzi 

na obszarze województwa podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia odwykowego oraz 

wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia, co jest bardzo istotną 

informacją w kontekście przedmiotu niniejszej ekspertyzy. 

Co istotne, na podstawie art. 24 komentowanej ustawy, osoby, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, jak również demoralizują 

małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie 

zakłócają spokój lub porządek publiczny – są kierowane na badanie przeprowadzane przez 

biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 

zakładu leczniczego. Na rzeczone badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych, właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której 

postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy (art. 25). 

Z kolei art. 26. ust. 1 stanowi, że osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione 

są od alkoholu, można zobowiązać do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub 

niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca 

zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu 

nieprocesowym (ust. 2). Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną 

dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone 

(ust. 3). 

Ponadto należy wspomnieć, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, w razie zarządzenia 

przez sąd badania przez biegłego lub oddania pod obserwację w zakładzie leczniczym osoba, 

której postępowanie dotyczy, obowiązana jest poddać się badaniom psychologicznym 

i psychiatrycznym oraz zabiegom niezbędnym do wykonania podstawowych badań 

laboratoryjnych pod warunkiem, że są dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu tej 

osoby. 

Co istotne, sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu przez 

osobę, której postępowanie dotyczy, oraz zakłócania przez nią spokoju lub porządku 
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publicznego, a także jej relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku do małoletnich 

i stosunku do pracy (art. 30a ustawy). Z kolei zgodnie z art. 31 – orzekając o obowiązku 

poddania się leczeniu sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora 

sądowego (ust. 1). Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania 

się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i wykonywania ich poleceń, dotyczących 

takiego postępowania w okresie nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu 

trwania obowiązku poddania się leczeniu (ust. 2). Nadzór sprawuje kurator sądowy 

wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich (ust. 2a). Kurator sądowy, 

sprawując nadzór nad osobą, w stosunku do której został orzeczony obowiązek poddania się 

leczeniu odwykowemu, organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc osobie 

zobowiązanej w osiągnięciu celów leczenia (ust. 5). 

Na podstawie art. 36 ust. 6 komentowanej ustawy, sprawując nadzór nad osobą, 

w stosunku do której został orzeczony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, 

kurator sądowy w szczególności (a więc znowu występuje katalog otwarty): 

1) podejmuje działania niezbędne do tego, aby osoba zobowiązana do poddania się leczeniu 

odwykowemu zastosowała się do orzeczenia sądu; 

2) utrzymuje systematyczny kontakt z osobą zobowiązaną do poddania się leczeniu 

odwykowemu oraz udziela jej niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, 

a zwłaszcza w rozpoczęciu i kontynuowaniu leczenia odwykowego; 

3) zaznajamia się z wynikami leczenia odwykowego oraz współdziała z zakładem lecznictwa 

odwykowego w celu osiągnięcia celów leczenia odwykowego; 

4) motywuje osobę poddaną leczeniu odwykowemu do nawiązania kontaktów 

z odpowiednimi zakładami leczniczymi oraz organizacjami lub grupami samopomocy osób 

uzależnionych od alkoholu; 

5) utrzymuje kontakt z członkami rodziny osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu 

odwykowemu, pozostającymi z nią we wspólnym gospodarstwie domowym; 

6) oddziałuje na środowisko, w którym osoba zobowiązana do poddania się leczeniu 

odwykowemu przebywa lub do którego ma powrócić, zwłaszcza kształtuje właściwy stosunek 

do tej osoby; 

7) składa sądowi pisemne sprawozdania z przebiegu leczenia odwykowego w terminach 

określonych przez sąd, nie rzadziej jednak niż co 2 miesiące; 

8) w razie potrzeby współdziała z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

społecznymi w celu zapewnienia osobie zobowiązanej do poddania się leczeniu 

odwykowemu lub jej rodzinie odpowiedniej pomocy, polegającej w szczególności na 
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ułatwieniu zatrudnienia, zapewnieniu czasowego zakwaterowania oraz na świadczeniach 

materialnych; 

9) w razie potrzeby współdziała z pracodawcą w celu realizacji obowiązków nałożonych na 

osobę zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu. 

Do obowiązków zawodowego kuratora sądowego należy ponadto składanie wniosków 

do sądu w sprawie zmiany postanowienia co do rodzaju zakładu leczenia odwykowego oraz 

w sprawie orzeczenia ustania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, a także 

zawiadamianie sądu o potrzebie podjęcia innych niezbędnych czynności (art. 31 ust. 

7 ustawy). 

Należy zaakcentować, że zgodnie z art. 32 ustawy, sąd wzywa osobę, w stosunku do 

której orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do 

stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa 

odwykowego w celu poddania się leczeniu, z zagrożeniem zastosowania przymusu 

w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku (ust. 1). Z kolei art. 34 ustawy 

stanowi, że obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, 

nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia (ust. 1).  

Co ważne, na podstawie art. 37 ustawy, w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich prowadzi się leczenie odwykowe nieletnich uzależnionych od alkoholu dostępnymi 

metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, przez osoby legitymujące 

się posiadaniem fachowych kwalifikacji do ich stosowania oraz działania związane 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (ust. 1). Nieletni uzależnieni od 

alkoholu umieszczeni w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, mają 

obowiązek poddania się zarządzonemu leczeniu odwykowemu (ust. 2). Rzeczone leczenie 

odwykowe zarządza dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich w stosunku 

do małoletniego za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku, jak również 

w stosunku do osoby pełnoletniej – za zezwoleniem sądu wykonującego orzeczenie, 

wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego (ust. 3). 

Warto wskazać, że zgodnie z art. 38 komentowanej ustawy, w zakładach karnych 

i aresztach śledczych prowadzi się leczenie odwykowe i rehabilitację osób uzależnionych od 

alkoholu osadzonych w tych jednostkach oraz działania związane z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Legislacyjno-organizacyjnym orężem w walce z nadużywaniem alkoholu są ponadto 

izby wytrzeźwień. Zgodnie bowiem z art. 39 ust. 2 ustawy, do zadań rzeczonych izb należy 

miedzy innymi: sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości; wykonywanie 

wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych i udzielanie pierwszej 



52 

 

pomocy; prowadzenie detoksykacji; informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień 

o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia 

odwykowego; współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu 

przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom. 

Odnosząc się w dalszym ciągu do izby wytrzeźwień warto wskazać, że na podstawie 

art. 40. ust. 1 ustawy – osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód 

do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach 

zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób i mogą 

zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki, podmiotu leczniczego albo do 

miejsca zamieszkania lub pobytu. W razie braku izby wytrzeźwień lub placówki osoby takie 

mogą być doprowadzone do jednostki Policji (ust. 2). Funkcjonariusz Policji lub strażnik 

straży gminnej doprowadzający osobę w stanie nietrzeźwości do izby wytrzeźwień lub 

placówki, jednostki Policji, podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu – 

sporządza protokół doprowadzenia w celu wytrzeźwienia (ust. 3). 

Należy podkreślić, że na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy, w sytuacji gdy zachodzi 

podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, 

osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu 

w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. 

 

2.1.7. Akty wykonawcze w kontekście zobowiązania sprawców przestępstw 

do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu 

 

Tytułem wstępu należy podkreślić, że niniejsza część ekspertyzy jest ważna z tego 

względu, gdyż rozporządzenia, a więc akty wykonawcze względem ustaw, stanowią 

nieodłączną ich część. Ponadto – odnosząc się do ich charakteru – przedmiotowe akty mają za 

zadanie realizację unormowań zawartych w ustawach, które zawierają delegacją ustawową do 

ich wydania. 

We wcześniejszych częściach ekspertyzy zostały poddane analizie wybrane akty 

normatywne, na kanwie których omówiono aspekt powstrzymywania sprawców przestępstw 

od nadużywania alkoholu. Zaś w tej części – zostaną wymienione i poddane krótkiemu 

komentarzowi rozporządzenia w analogicznej materii. 

a) Na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568) można wymienić następujące akty wykonawcze: 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego 
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przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, 

a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2154)19; 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu 

zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania 

tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 349; patrz: załącznik „Wykaz zakładów leczniczych 

przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania”). 

b) Na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 523, 568) należy wskazać na następujące akty wykonawcze: 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 683), w którym, w rozdziale 2 (§ 39) porusza się takie zagadnienia 

jak udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych 

i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, w tym organizowanie i finansowanie 

programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie 

czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, 

oraz problemom uzależnień, pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym 

leczeniem lub rehabilitacją leczniczą czy pokrywanie kosztów przejazdów do miejsca np. 

terapii; 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków 

zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 573), 

odnoszące się do licznych ograniczeń wolności osoby, względem której zastosowano 

dozór elektroniczny; 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania 

oraz weryfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 420), które stanowi, że w celu ustalenia 

 
19 Zwłaszcza załącznik nr 1, tj. „Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego 

przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób niepozbawionych wolności”, w którym zawarty jest wykaz 

ośrodków i oddziałów leczenia odwykowego, załącznik nr 2, tj. „Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów 

leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji osób pozbawionych wolności” oraz 

załącznik nr 3, tj. „Wykaz zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do 

wykonywania obserwacji osób pozbawionych wolności, które według oceny sądu wykazują znaczny stopień 

demoralizacji lub zagrożenia ponowieniem czynu o znacznej społecznej szkodliwości albo co do których 

zachodzi uzasadniona obawa ucieczki i ukrywania się lub też podejrzanych o popełnienie przestępstwa 

w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu przestępstwo”. 
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w organizmie skazanego obecności alkoholu wykonuje się badanie w sposób 

nieinwazyjny za pomocą urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia 

alkoholu w wydychanym powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni lub utleniania 

elektrochemicznego. Co ważne, funkcjonariusze Służby Więziennej, przeprowadzając 

rzeczone badanie stosują urządzenia znajdujące się w wyposażeniu jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej; 

• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, 

zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich 

wykonywaniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 2305), które określa zakres, formy i tryb 

współdziałania oraz wymogi, jakie muszą spełnić przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, 

organizacji oraz instytucji, których celem działania jest zapobieganie przestępczości 

i readaptacja społeczna, kościołów i innych związków wyznaniowych, a także osoby 

godne zaufania, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, 

zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich 

wykonywaniem. Rzeczone współdziałanie przedstawicieli podmiotów oraz osób godnych 

zaufania w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających 

i zapobiegawczych oraz przepadku może polegać na: inicjowaniu, organizowaniu 

i realizowaniu zadań mających na celu zapobieganie przestępczości i przeciwdziałanie 

powrotowi do przestępstwa oraz kształtowaniu społecznie pożądanej postawy skazanych; 

realizacji zadań wynikających z programów resocjalizacyjnych przez prowadzenie 

działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej wobec skazanych; 

podejmowaniu innych działań mających na celu readaptację społeczną skazanych 

i zapobieganie przestępczości; 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu 

i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych 

wykonawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 969), określające sposób i tryb wykonywania 

czynności przez kuratorów sądowych, stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby 

godne zaufania, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb 

wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, 

zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez 

stowarzyszenia, organizacje i instytucje20. Warto wskazać, że sprawując dozór wobec 

 
20 W czasie pierwszego kontaktu ze skazanym kurator sądowy przeprowadza z nim rozmowę, podczas której 

poucza go o jego obowiązkach i uprawnieniach wynikających z okresu próby, dozoru, nałożonych obowiązków 

i zakwalifikowania do określonej grupy ryzyka powrotu do przestępstwa oraz omawia sposoby i terminy 

realizacji tych obowiązków i uprawnień; kurator sądowy wręcza skazanemu pouczenie na piśmie. 
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sprawcy przestępstwa popełnionego w stanie ograniczonej poczytalności lub w związku 

z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego 

środka kurator zawodowy ponadto:  

1) utrzymuje kontakt z osobami prowadzącymi leczenie, rehabilitację, terapię lub inne formy 

specjalistycznego oddziaływania oraz zapoznaje się z ewentualnymi wskazówkami tych osób 

dotyczącymi przebiegu dozoru; 

2) konsultuje sposób sprawowania dozoru z osobami, o których mowa w pkt 1; 

3) w razie wątpliwości co do przestrzegania przez skazanego obowiązku powstrzymania się 

od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji 

psychotropowych poddaje go badaniom na obecność w organizmie alkoholu, środków 

odurzających lub substancji psychotropowych. 

W przypadku wystąpienia do sądu z wnioskiem dotyczącym obowiązku poddania się 

przez skazanego terapii uzależnień lub terapii kurator zawodowy wskazuje także odpowiedni 

podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie terapii uzależnień lub terapii. 

Sprawując dozór wobec sprawcy przemocy w rodzinie, kurator zawodowy ponadto 

w razie potrzeby składa do sądu stosowny wniosek, w szczególności o ustanowienie, 

rozszerzenie lub zmianę obowiązku: wykonywania ciążącego na skazanym obowiązku 

łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub 

używania innych środków odurzających, poddania się terapii uzależnień, poddania się terapii, 

uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach oraz kontaktowania się 

z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub opuszczenia lokalu 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; 

• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub 

zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 104) stanowi, że przedmiotowe badanie może być przeprowadzone 

na trzy sposoby, tj. zbadanie wydychanego powietrza, śliny oraz krwi. Co istotne, przed 

przystąpieniem do badania sądowy kurator zawodowy poucza skazanego lub sprawcę 

o tym, że odmowa poddania się badaniu może być uznana za uchylanie się od dozoru lub 

wykonania nałożonego na niego obowiązku. Należy również wspomnieć o tym, że 

badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie skazanego lub sprawcy alkoholu 

przeprowadza sądowy kurator zawodowy w sposób nieinwazyjny, za pomocą urządzenia 
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elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu 

metodą: chemicznego utleniania alkoholu, zmiany przewodowości półprzewodnika, 

utleniania elektrochemicznego albo spektrometrii w podczerwieni, albo inną metodą 

zgodną z aktualną wiedzą naukową, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. 

c) Z kolei na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 167) można wymienić następujący akt wykonawczy: 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 989), na kanwie którego ustanowiono szereg zadań dla kuratorów, 

tj. kontrola prawidłowości i efektywności sprawowania nadzorów oraz innych czynności 

zleconych sądowym kuratorom społecznym, planowanie wobec podopiecznego 

oddziaływania profilaktyczno-resocjalizacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, 

kontrolowanie zachowania podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy. 

d) Na gruncie ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) można wymienić następujące 

akty wykonawcze: 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2472), w którym zostały określone warunki i sposób przeprowadzania badań w celu 

ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji 

(tj. rzeczone badania obejmują badanie wydychanego powietrza lub badanie krwi); 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania 

podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2410), określające organizację, kwalifikacje personelu, sposób 

funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne 

i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, 

jak również sposób współdziałania podmiotów leczniczych z instytucjami publicznymi 

i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od 

alkoholu; 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień 

i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1850), na kanwie którego określono organizację izb wytrzeźwień 

i placówek oraz warunki, jakim powinny odpowiadać ich pomieszczenia i urządzenia, 

sposób przeprowadzania kontroli stanu zdrowia, o którym mowa w art. 42 ust. 10 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
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alkoholizmowi, sposób przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu, wykaz 

produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, które są stosowane w izbach 

wytrzeźwień i placówkach; 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883), określające 

m.in. tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz warunki 

i sposób dokonywania badań niezbędnych do wydania opinii w przedmiocie uzależnienia 

od alkoholu. Co ważne, w celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia danej 

osoby od alkoholu biegły musi ocenić dane z dostępnej dokumentacji oraz stan 

somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania. W razie konieczności biegły 

na potrzeby sporządzanej opinii może także zlecić przeprowadzenie badań 

laboratoryjnych oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. 

Co ciekawe – opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po 

przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra i psycholog albo lekarz psychiatra 

i specjalista psychoterapii uzależnień. 

 

2.2. Pozostałe zagadnienia prawne 

 

2.2.1. Analiza procesu legislacyjnego w zakresie sposobu wdrażania systemu dozoru 

elektronicznego (SDE) 

 

Głównym bodźcem do wdrożenia dozoru elektronicznego do polskiego 

ustawodawstwa były pozytywne komentarze i doświadczenia krajów zachodnio-europejskich 

oraz wprowadzenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. oszczędnej polityki karnej 

państwa, jako jedno z premediów na przestarzały i dysfunkcyjny system polskiego 

więziennictwa. Podstawowymi celami miały być: zmniejszenie populacji więziennej, 

obniżenie kosztów wykonywania krótkoterminowych kar pozbawienia wolności, podniesienie 

współczynnika oddziaływania resocjalizacyjnego kary na skazanego oraz ściślejsza ochrona 

społeczeństwa przed szczególnie niebezpiecznymi kategoriami przestępców.  

Polski ustawodawca wprowadzając instytucję dozoru elektronicznego opierał się na 

rozwiązaniach, które znalazły zastosowanie w innych krajach, jednakże dodając też własne. 

Dając do zrozumienia, że ustawa o dozorze elektronicznym jest pewnego rodzaju 

eksperymentem. Sam pomysł stosowania dozoru elektronicznego jako jednej z kar nie jest 

przecież taki najnowszy. Stany Zjednoczone i kraje zachodnioeuropejskie dostarczyły dużo 

niezbędnych informacji na temat funkcjonowania najróżniejszych rodzajów systemów 
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elektronicznego monitorowania przestępców. Dlatego też polski ustawodawca miał już 

ułatwione zadanie dostosowując jeden z wybranych systemów do warunków stawianych 

przez ustrój oraz panujące realia.  

Należy mieć na względzie, iż kara pozbawienia wolności wykonywana w systemie 

dozoru elektronicznego jest karą o mniejszym stopniu dolegliwości. Zaletą dla skazanego jest 

to, że nie traci on kontaktu z rodziną, jak również ma możliwość świadczenia pracy. Nie 

można zapomnieć jednak, że dozór elektroniczny obejmuje tylko sprawców tzw. drobnych 

przestępstw, którzy dotychczas w powszechnym przekonaniu zostawali bezkarni. Właściwym 

wydaje się przekonanie, że system dozoru elektronicznego jest wystarczająco dolegliwy, aby 

zadośćuczynić postulatowi sprawiedliwej odpłaty i dodatkowo nie zdjąć ze skazanego 

obowiązku samokontroli. 

Dozór elektroniczny jako instrument prawa karnego bywa wykorzystywany na świecie 

w trzech zasadniczych schematach: 

a) jako środek zapobiegawczy – forma nadzoru przedprocesowego;  

b) jako kara samoistna – orzekana w postępowaniu rozpoznawczym;  

c) jako system wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności stanowiący 

alternatywę dla wykonania jej w zakładzie karnym (Dyl i Janicki 2004: s. 206). 

W przypadku pierwszego schematu, monitoring elektroniczny wobec osób 

podejrzanych pełni funkcję środka zapobiegawczego stosowanego przez sąd w postępowaniu 

przygotowawczym. W tym przypadku znaczna dolegliwość dozoru z elektronicznym 

monitoringiem stosowanych w fazie przedprocesowej ma miejsce tylko w odniesieniu do 

osób uznanych za niekwalifikujące się nie tylko do pozbawionego wszelkiego zabezpieczenia 

odpowiadania z wolnej stopy, ale nawet do zwolnienia za kaucją. Warunkowe zwolnienie 

z nadzorem elektronicznym staje się w tym przypadku alternatywą dla instytucji aresztu 

tymczasowego (Jasiński 1993: s. 203). Dozór elektroniczny stosowany w takiej formie budzi 

mniej kontrowersji niż areszt tymczasowy, którego negatywny wpływ na psychikę 

podejrzanego oraz jego sytuację społeczną jest zwykle o wiele większy. Monitoring w roli 

instrumentu zapobiegawczego wydaje się być mniejszym odstępstwem od podstawowej 

zasady gwarancji wolności osobistej i zasady domniemania niewinności. 

W odniesieniu do drugiego rodzaju schematu ujmującego monitoring jako samoistną 

karę, mamy do czynienia z rodzajem samoistnej sankcji ustanowionej, aby dać wymiarowi 

sprawiedliwości możliwość uprzywilejowanego traktowania niektórych kategorii 

przestępców, dla których kara pozbawienia wolności ze względu na jej znaczną dolegliwość 

mogłaby zostać uznana za środek zbyt dotkliwy albo niespełniający swoich podstawowych 

założeń utylitarnych (Litwinowicz 2006: s. 40). Ten rodzaj kary zastępuje również karę 
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pozbawienia wolności w sytuacjach, gdy jej zastosowanie mogłoby być podważone przez 

względy humanitarne. Takie alternatywne do kary pozbawienia wolności zastosowanie 

aresztu domowego z elektronicznym dozorem, jest uzasadnione z punktu widzenia dyrektyw 

wymiaru kary i stanowi najdalej idącą implementację omawianego środka do systemu 

karnego.  

Trzeci schemat przedstawiający elektroniczny monitoring jako środek probacyjny 

występuje w dwóch formach: warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia 

wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia. Warunkowe zawieszenie 

wykonania kary pozbawienia wolności z dozorem elektronicznym stanowi typowy wyraz 

racjonalizacji szczególno-prewencyjnej, ponieważ podstawową przesłanką warunkowego 

zawieszenia kary jest pozytywna prognoza kryminologiczna w odniesieniu do zachowania 

sprawcy, pomimo faktycznego niewykonania wobec niego kary pozbawienia wolności. W tej 

formie dozór elektroniczny jest w stanie spełniać swoje podstawowe założenia utylitarne, do 

których zalicza się zapobieżenie szkodom w psychice sprawcy powstałym w skutek 

przebywania w zakładzie karnym. Warunkowe zawieszenie kary z elektronicznym dozorem 

w głównej mierze orzeka się wobec osób, które popełniły czyn zabroniony po raz pierwszy, 

najczęściej o niskiej społecznej szkodliwości. Przeprowadzona prognoza kryminologiczna 

skazanego daje podstawy, aby przypuszczać, że pomimo niewykonania orzeczonej kary, 

sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie czynu zabronionego 

(Marek 2005: s. 300). 

Monitoring elektroniczny funkcjonujący w którejkolwiek z powyższych form spełnia 

we wszystkich systemach wymiaru sprawiedliwości rolę środka karnego sensu largo. Środki 

karne stosuje się jako modyfikację bądź uzupełnienie kary albo też zamiast kary, gdy rodzaj 

i szkodliwość popełnionego czynu, czy też stopień winy sprawcy nie wymagają jej 

orzeczenia. W odniesieniu do monitoringu elektronicznego pierwsze wrażenie jest takie, że 

ma on wszelkie przymioty faktycznej kary kryminalnej. Środki karne stosuje się głównie jako 

modyfikacje albo uzupełnienie kary, albo też zamiast niej, jednak tylko wówczas, gdy rodzaj 

i szkodliwość popełnionego czynu lub stopień winy sprawcy nie wymagają jej orzeczenia 

(Konarska-Wrzosek 2002: s. 30). 

Funkcja ogólnoprewencyjna dozoru elektronicznego 

System kar pełni m. in. funkcję prewencyjną, tzn. ma zapobiegawczo oddziaływać na 

społeczeństwo. Za niektóre przestępstwa co do zasady wymierza się karę pozbawienia 

wolności. Jednak właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz odpowiednio niski wymiar 

kary mogą przesądzić o wykonywaniu tej kary w systemie dozoru elektronicznego. Osoba 

poddana dozorowi elektronicznemu odczuwa mniej dolegliwości w związku z odbywaniem 
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wymierzonej jej kary. Z tego powodu siła oddziaływania odstraszającego takiej kary wobec 

niektórych sprawców może okazać się mniej sprawcza21. Jednak nie można pominąć 

prewencyjnego oddziaływania takiego sposobu odbywania kary na bezpośrednie otoczenie 

sprawcy, które (w przeciwieństwie do sytuacji, gdy sprawca jest osadzony w więzieniu) ma 

możliwość codziennego obserwowania nałożonych na sprawcę ograniczeń, co może 

kształtować przekonanie o nieuchronności kary (Kury 2002: s. 8). 

Gdyby jednak sytuacja wyglądała jak to wyżej opisano, monitoring elektroniczny jako 

alternatywa pozwalająca uniknąć kary pozbawienia wolności mógłby stanowić czynnik 

zachęcający do popełnienia przestępstw. Ścisły i bardzo szczegółowy nadzór nad 

podejrzanym znajdującym się w areszcie połączonym z elektronicznym monitoringiem staje 

się swoistym gwarantem bezpieczeństwa publicznego, dlatego też przy jego stosowaniu 

warunki, sposób wykonania oraz działania na wypadek naruszeń powinny być szczegółowo 

uregulowane przez prawo. Ochrona społeczeństwa poprzez większą kontrolę państwa nad 

przestępcami prowadzi do zwiększonej instytucjonalizacji, czyli tzw. „efektu poszerzenia 

sieci”. Efekt ten im jest większy, tym jest bardziej kosztowny. Z drugiej zaś strony zjawisko 

to może przyczynić się do zwiększenia zaufania obywateli do systemu wymiaru 

sprawiedliwości. We wszystkich stosujących go systemach prawnych bardzo drobiazgowo 

przeanalizowane są typy czynów przestępnych, które mogą zostać penalizowane powyższą 

sankcją tak, by odpowiadała ona dyrektywom wymiaru sprawiedliwości i zasadom 

demokratycznego państwa prawa (Litwinowicz 2006: s. 43). 

Przy tak rozumianym ogólnoprewencyjnym celu kary, elektroniczny monitoring 

doskonale go realizuje, ponieważ elektroniczna kontrola zdaje się być sankcją dotkliwą nie 

tylko dla samego sprawcy, ale także otoczenia potencjalnego przestępcy pod warunkiem, że 

nie jest to środowisko patologiczne.  

W odniesieniu do prewencji indywidualnej cechującej się wychowawczym 

oddziaływaniem na sprawcę, kara powinna z jednej strony utrudniać lub uniemożliwiać 

ponowne popełnienie przestępstwa, z drugiej zaś resocjalizacyjnie oddziaływać na skazanego. 

Sposobów utrudnienia skazanemu powrotu do przestępczości jest wiele. Jednym z najczęściej 

stosowanych jest całkowite odseparowanie sprawcy od społeczeństwa poprzez umieszczenie 

go np. w zakładzie karnym. Wielu przeciwników ten koncepcji podkreśla negatywny wpływ 

pobytu w zakładzie karnym na psychikę skazanego - jest to tzw. efekt „prizonizacji”. Osoby, 

które złamały prawo wskutek wielu czynników, niekoniecznie związanych ze źle 

ukształtowaną psychiką czy brakiem norm moralnych, w zetknięciu ze środowiskiem 

 
21 W założeniu oddziaływanie odstraszające ma jednak nie być możliwie wysokie, a jedynie proporcjonalne do 

charakterystyki sprawcy ocenianej indywidualnie, m. in. przez pryzmat jego czynu.  
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więziennym uczą się zachowań i postaw kryminogennych, a po wyjściu na wolność 

poszerzają krąg recydywy penitencjarnej (Litwinowicz 2006: s. 41). W przypadku czynów 

zabronionych, ale charakteryzujących się niską społeczną szkodliwością, kara pozbawienia 

wolności powinna być ostatecznością, a jej funkcja indywidualno-prewencyjna powinna być 

realizowana przez zastosowanie alternatywnych dla niej środków karnych, wśród których 

dozór elektroniczny z monitoringiem zaliczany jest najefektywniejszych. Kara musi 

oddziaływać nie tyle zapobiegawczo, co wychowawczo na karanego sprawcę (Konarska-

Wrzosek 2002: s. 93). Powszechnie wiadomo, że zakłady karne nigdy nie sprawdziły się i nie 

będą się sprawdzać jako miejsca resocjalizacji skazanych. Wobec powyższego koncepcja 

zastosowania elektronicznego monitoringu względem sprawców przestępstw lżejszych 

gatunkowo wydaje się ideą nie pozbawioną słuszności (Romer 2005: s. 8). Zastosowanie tego 

rodzaju kary daje możliwość resocjalizacyjnego oddziaływania na skazanego przez jego 

środowisko życia., co wiąże się bezpośrednio z zasadą odpłaty humanitarnej 

i sprawiedliwości naprawczej. Bez względu na istniejące spory ideologiczne dotyczące 

funkcji realizowanych przez instytucję monitoringu elektronicznego, można go uznać za 

jedyną do tej pory wymyśloną i tak efektywną alternatywę dla szeregu różnorodnych 

instytucji prawa karnego. 

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wprowadzenie dozoru elektronicznego do polskiego systemu prawnego miało na celu 

zbliżenie go do światowych standardów wykonywania kary pozbawienia wolności. Projekty 

ustaw opierały się na rozwiązaniach legislacyjnych sprawdzonych już w wielu krajach 

europejskich. Dotychczasowe doświadczenia tych krajów jasno wskazały, że wykonywanie 

krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może być 

równie dolegliwe dla przestępcy, jak wykonanie kary w systemie pełnej izolacji realizowanej 

w zakładzie karnym. Proponowana już wówczas regulacja wychodziła naprzeciw postulatom 

zawartym w tzw. Zasadach Tokijskich, czyli w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji 

Narodów Zjednoczonych 45/110 z dnia 14 grudnia 1990 roku. Według wspomnianych zasad 

państwa członkowskie w ramach własnych systemów prawnych miały rozwinąć środki 

o charakterze nieizolacyjnym w taki sposób, aby stworzyć alternatywne możliwości 

ograniczenia stosowania kary pozbawienia wolności, mając na względzie przestrzeganie praw 

człowieka oraz wymagania społecznego poczucia sprawiedliwości i potrzeby resocjalizacyjne 

sprawcy przestępstwa22.  

 
22 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, Druk sejmowy nr 1237.  
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Polski ustawodawca musiał w jakiś sposób zmierzyć się z problemem przepełnionych 

zakładów karnych, który został dostrzeżony przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. 

Zwrócono szczególną uwagę na trudne warunki bytowe osób osadzonych w zakładach 

karnych, zalecając przy tym rozwijanie systemu kar alternatywnych dla pozbawienia 

wolności. W 2003 roku, kiedy to Polska nie należała jeszcze do Unii Europejskiej, średnia 

liczba osadzonych na 100 tysięcy mieszkańców sięgnęła w Polsce 213 osób. Dla porównania 

ten sam wskaźnik jako najwyższy w tym czasie w Unii Europejskiej odnotowano w Wielkiej 

Brytanii i wyniósł on 138. Dodatkowo dla podkreślenia kontrastu należy wspomnieć, że 

omawiany wskaźnik wyniósł w Hiszpanii 126, w Niemczech 96, w Holandii 93, we Francji 

85 a w Danii zaledwie 5923.  

Monitoring elektroniczny służyć ma przede wszystkim zwiększeniu skuteczności 

i zróżnicowaniu stosowanych kar. Gdy stosuje się go jako dodatkowe zabezpieczenie 

w przypadku zwolnienia za kaucją to po to tylko, by zwolniony z aresztu miał mniejsze 

możliwości ucieczki. Zapewnia on również większą skuteczność przy egzekwowaniu od 

skazanego nałożonych na niego obowiązków podczas korzystania z warunkowego 

zawieszenia wykonania kary lub warunkowego zwolnienia (Moczydłowski 2006: s. 8) 

Dychotomiczny podział na karę pozbawienia wolności oraz sankcje niezwiązane z jej 

pozbawieniem powoli odchodzi w przeszłość. Obecnie obok tych dwóch rodzajów sankcji 

karnej rozwija się trzecia forma kontroli zachowania skazanych, służąca zarówno ich 

ukaraniu, jak też w miarę możliwości - prewencji. Jest to przede wszystkim monitoring 

elektroniczny, którego dynamiczny rozwój stymulowany jest wspomnianym wcześniej 

przepełnieniem zakładów karnych oraz lawinowym rozwojem elektroniki. 

Proponowane projekty ustaw wprowadzających dozór elektroniczny miały na celu nie 

tyle chęć poradzenia sobie z niewydolną infrastrukturą penitencjarną, do której doprowadził 

brak przeprowadzania jakiejkolwiek modernizacji, ale również wzmocnienie i rozbudowanie 

systemu odpowiedzialności karnej, a w tym głównie takich instytucji, jak środki 

zabezpieczające: warunkowe umorzenie, zawieszenie, zwolnienie. 

Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do systemu prawa karnego 

schematu, w którym elektroniczny dozór stanowi alternatywę dla wykonania orzeczonej kary 

pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Tego typu rozwiązanie nie było dziełem 

przypadku, ale chłodną kalkulacją spodziewanych korzyści i ryzyka towarzyszącego 

wprowadzenia poszczególnych schematów (Siwik 2007: s. 2-3) Jednakże w głównej mierze 

o odrzuceniu dozoru elektronicznego jako kary samoistnej zdecydowała obawa przed 

 
23 Ibidem. 
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wystąpieniem zjawiska net-widening, tj. zjawiska poszerzenia sieci kontroli społecznej oraz 

niepewność co do tego, jaki może to mieć wpływ na strukturę wymierzanych kar.  

Dozór elektroniczny został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 

roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego24. Została ona ogłoszona 18 października 2007 r. W zasadniczej części, 

z nielicznymi wyjątkami, ustawa zaczęła obowiązywać od 1 września 2009 r. Do wyjątków, 

które weszły w życie w dniu jej ogłoszenia należą przepisy dotyczące:  

1) modelu systemu (art. 2) 

2) trybu powierzenia dozoru (art. 3) 

3) upoważnionego podmiotu dozorującego (art. 4) 

4) kontroli obowiązków skazanego (art. 59) 

5) przedstawiciela podmiotu dozorującego (art. 62) 

6) warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych (art. 69). 

Należy zwrócić uwagę, że powyższa ustawa miała charakter epizodyczny, ponieważ 

obowiązywała przez okres 5 lat - od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. ze względu na 

możliwość dokonania oceny czy system dozoru elektronicznego spełni pokładane w nim 

oczekiwania i równocześnie, czy Polskę stać na przyjęte w niej rozwiązania (Kotowski 

i Kurzępa 2009: s. 13-14). Następnie ustawa została uchylona i rozpoczęto prace nad 

wdrożeniem dozoru elektronicznego do Kodeksu karnego wykonawczego. W toku dalszych 

prac nad tym projektem istotnie zmieniono jego tytuł, a co za tym idzie – rozszerzono zakres 

przewidzianych w nim regulacji polegających na zmianie pięciu przepisów w rozdziale IV 

k.k. i jednego przepisu w rozdziale XXXVIII k.k. W dniu 26.1.2016 r. projekt został 

przedstawiony Sejmowi RP (Druk sejmowy Nr 218) i w trybie pilnym, (art. 123 ust. 1 

Konstytucji RP), w dniu 31.3.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny 

oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy, która weszła w życie 15.4.2016 r. 

Wiele kontrowersji w odniesieniu do charakteru dozoru elektronicznego budził fakt 

określenia czy jest on środkiem pozbawienia wolności w rozumieniu przepisów Konstytucji 

RP25 i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku26. 

Komentowana ustawa określa dozór elektroniczny jako system wykonywania kary 

pozbawienia wolności z tym, że pojęcia konstytucyjne mają charakter autonomiczny 

i konwencja językowa przyjęta przez ustawodawcę zwykłego nie może mieć znaczenia 

 
24 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 

karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2008, Nr 172, poz. 1069; Zm. Dz.U. 2009 Nr 19, 

poz. 100). 
25 Art. 41 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, (Dz.U. nr 78, poz. 483). 
26 Art. 5 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dz.U. z 1991 roku, Nr 61, poz. 284 z 

późn. zm. 
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rozstrzygającego (Wyrok TK, P/99). Za pozbawienie osoby wolności, w literaturze prawa 

konstytucyjnego uważa się uniemożliwienie jednostce korzystania z niej (Banaszak 2009: 

s. 223). Z drugiej strony ograniczeniem wolności jest orzeczenie zakazu korzystania 

z pewnych możliwości, które mieszczą się w wolności osobistej, albo narzucanie 

konieczności wykonywania pewnych działań, których jednostka w normalnych warunkach 

nie podejmowała, gdyby miała wybór (Sarnecki 2003: s. 4).  

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydaje się być zbieżne 

z polskimi doświadczeniami. Dla przykładu odróżnia się w nim pozbawienie wolności od jej 

ograniczenia np. pozbawienie prawa do przemieszczania się. Europejski Trybunał Praw 

Człowieka w jednym z wyroków nie uznał za pozbawienie wolności zakazu nałożonego na 

żołnierza, który obejmował bezwzględny nakaz pozostawania w koszarach podkreślając, że 

nie wiązało się to z uwięzieniem27. Dla odmiany w innym wyroku uznał za pozbawienie 

wolności umieszczenie skazanego na wyspie. Skazany zamieszał wraz z rodziną i innymi 

współwięźniami, ale z przyczyn faktycznych miał ograniczoną możliwość kontaktowania się 

z miejscową społecznością i był zobowiązany do raportowania wszystkich przeprowadzonych 

rozmów telefonicznych itp28.  

W świetle powyższego, dozór elektroniczny należałoby rozumieć jako ograniczenie 

wolności, ponieważ dozorowany jest ograniczony w możliwości opuszczenia miejsca stałego 

pobytu, ale zachowuje inne swobody składające się na wolność osobistą, takie jak np. 

wolność kontaktowania się z otoczeniem. M. Rusinek jest zdania, iż dozór elektroniczny 

w kształcie jaki został mu nadany przez polskiego ustawodawcę, nie jest formą pozbawienia 

wolności w odniesieniu do standardów konstytucyjnych i konwencyjnych (Rusinek 2010: 

s. 31).  

 

2.2.2. Analiza danych statystycznych dotyczących popełniania przestępstw przez osoby 

będące pod wpływem alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego  

 

Poniższe dane pochodzą ze statystyk udostępnionych na stronach internetowych przez 

Policję i Ministerstwo Sprawiedliwości. Dane udostępnione przez Policję dotyczą 

podejrzanych o popełnienie niektórych przestępstw przez osoby będące pod wpływem 

alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego w latach 1999-2012. Dane 

udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczą sądzonych i skazanych z art. 178a 

k.k., czyli przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka odurzającego. 

 
27 Wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 1976 r., Engel i inni, v. Holandia, Seria A Nr 22, s. 24 par. 58, 59. 
28 Wyrok ETPC z dnia 6 listopada 1980 r., Guzzardi v. Włochy, Seria A Nr 39, par. 90 i n. 
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Najwyższą liczbę podejrzanych o zabójstwo odnotowano w latach 2000-2001,  

a następnie stopniowo tendencję spadkową (tabela nr 1). Większość podejrzanych dorosłych 

(od 63% do 72%) została poddana pomiarowi trzeźwości.  

W latach 1999-2012 wśród grupy podejrzanych, którym wykonano badanie, aż od 

71% do 81% osób było nietrzeźwych. Porównując te liczby do ogółu podejrzanych, średnio 

ponad 50% stanowiły osoby będące pod wpływem alkoholu.  

Pomiar trzeźwości podejrzanych nieletnich był rzadszy - od 20% w 2004 r. do 71% 

w 2011 r., w tym skontrolowanych osób nietrzeźwych od 27% w 2009 r. do 71% w 2011 r., 

a nietrzeźwych z ogółu osób podejrzanych - od 6% w 2004 r. do 40% w roku 2000. 

 
Tab. 1. Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 148 k.k. (zabójstwo), będący pod wpływem 

alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego 

 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano 

pomiar trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano 

pomiar trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 577 361 294 11 6 3 

2011 638 443 359 14 7 5 

2010 645 413 318 15 7 3 

2009 732 499 400 23 11 3 

2008 722 509 413 20 12 5 

2007 820 555 439 26 16 9 

2006 768 550 431 26 18 6 

2005 827 569 404 34 19 6 

2004 939 609 438 31 10 2 

2003 985 659 487 30 14 9 

2002 1 155 789 571 51 30 11 

2001 1 220 855 623 54 33 18 

2000 1 138 795 589 48 31 19 

1999 891 645 480 66 43 17 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 

 

Informacje zamieszczone w tabeli nr 2 odnoszą się do podejrzanych o spowodowanie 

uszczerbku na zdrowiu. Statystyka nie określa, czy dane dotyczą spowodowania średniego lub 

lekkiego uszczerbku na zdrowiu, czy ciężkiego, dlatego zasadnym wydaje się, aby przyjąć, że 

dane odnoszą się do art. 156 i 157 k.k.  
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Tab. 2. Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 156- 157 k.k. (spowodowanie uszczerbku na 

zdrowiu) będący pod wpływem alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego 

 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 7 132 3 321 2 141 2 560 833 40 

2011 6 960 3 198 2 057 3 470 1 281 80 

2010 6 217 2 939 1 859 3 469 1 336 83 

2009 6 362 3 141 1 932 2 966 1 282 96 

2008 6 419 3 196 1 941 2 814 1 200 112 

2007 6 794 3 486 2 058 2 912 1 281 98 

2006 6 845 3 502 2 071 2 792 1 205 79 

2005 7 282 3 737 2 058 2 383 1 153 96 

2004 7 396 3 810 2 048 2 612 1 353 93 

2003 7 570 3 905 1 993 2 287 1 145 77 

2002 8 055 4 211 2 165 2 376 1 280 74 

2001 7 802 4 172 2 157 2 327 1 212 111 

2000 8 468 4 649 2 497 2 569 1 409 136 

1999 8 125 4 313 2 347 2 377 1 212 145 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 

  

W ciągu 13 lat liczba podejrzanych ogółem nie spadła poniżej 6000 u osób dorosłych 

i 2200 u osób nieletnich. Średnio połowę podejrzanych dorosłych poddano kontroli na 

trzeźwość we wskazanych latach, z czego także połowa z nich była pod wpływem alkoholu 

(najwięcej w latach 2010-2012 - 64%). Próg osób nietrzeźwych ogółu podejrzanych nie 

przekroczył 30%. Odmiennie przedstawiają się statystyki dotyczące nieletnich. Nietrzeźwe 

osoby stanowiły od 5% w 2012 r. do 125 w 1999 r. 

Udział w bójce lub pobiciu, to przestępstwo z art. 158 k.k. W latach uwidocznionych 

w powyższym zestawieniu (tabela nr 3), pomiaru trzeźwości dokonywano w ok. 50% 

przypadków. Procent badanych podejrzanych będących pod wpływem alkoholu nieznacznie 

wzrastał do 2007 r. (od 48% w 1999 r. do 52 % w 2007 r.), natomiast w następnych latach 

nastąpiła tendencja spadkowa (45% w 2012 r.). Najwięcej nieletnich poddano badaniom 

w latach 1999- 2004, a w roku 2012 - jedynie 30%. Wyniki badań wskazały od 11% (2012 r.) 

do 21% (1999 r.) nietrzeźwych nieletnich.  
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Tab. 3. Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 158 k.k. (udział w bójce lub pobiciu) będący 

pod wpływem alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego 

 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 12 631 5 636 4 416 4 751 1 428 154 

2011 13 134 6 136 4 787 5 464 1 714 221 

2010 13 296 6 277 4 746 6 085 2 002 223 

2009 15 534 7 450 5 617 6 329 2 224 267 

2008 16 286 8 164 6 084 6 757 2 631 378 

2007 16 802 8 737 6 328 6 768 2 900 420 

2006 16 918 8 510 5 975 6 074 2 694 357 

2005 17 200 8 541 5 676 4 963 2 179 266 

2004 17 177 8 579 5 485 4 904 2 384 335 

2003 17 196 8 105 5 076 4 206 1 948 265 

2002 18 066 8 530 5 155 4 109 1 932 276 

2001 18 084 8 926 5 526 4 285 1 873 344 

2000 17 343 8 474 5 163 4 309 2 107 387 

1999 15 183 7 316 4 550 3 746 1 834 391 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 

 Wśród grupy podejrzanych o zgwałcenie (tabela nr 4) zbadano od 47% (2012 r.) do 

60% (2000 r.) osób.  

 

Tab. 4 Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 197 k.k. (zgwałcenie) będący pod wpływem 

alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego 
 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 749 353 227 106 32 9 

2011 766 343 245 127 32 7 

2010 768 374 250 73 29 14 

2009 852 447 288 98 36 9 

2008 924 462 307 97 32 8 

2007 993 476 321 118 52 8 

2006 1 056 609 409 159 60 17 

2005 1 089 601 403 94 48 13 

2004 1 153 671 441 100 41 10 

2003 1 311 742 467 138 65 17 

2002 1 304 809 537 172 101 22 

2001 1 343 772 521 181 105 21 

2000 1 309 788 554 172 96 25 

1999 1 172 673 500 134 71 26 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 
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We wszystkich latach większość przebadanych była nietrzeźwa (63-74%). Pomimo 

niewielkiej liczby podejrzanych wśród nieletnich w latach 1999-2005, badaniom została 

poddana średnio ponad połowa sprawców. W kolejnych latach nastąpiła tendencja spadkowa, 

a badania zostały wykonane ok. 35% podejrzanym. Wyniki pomiaru alkoholu wśród 

nieletnich były odmienne - niewielki procent podejrzanych o popełnienie przestępstwa z art. 

197 k.k. było pod wpływem alkoholu (ok. 12%).Zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia, 

będący występkiem z art. 278 k.k., jest najczęściej popełnianym przestępstwem z poddanych 

analizie w tym rozdziale (tabela nr 5).  

 
Tab. 5. Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 278 k.k. (kradzież) będący pod wpływem 

alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego 

 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 49 948 22 738 7 228 8 474 2 764 142 

2011 46 186 22 416 6 817 9 158 3 142 182 

2010 40 464 20 420 5 850 9 355 3 179 215 

2009 35 548 18 835 5 510 8 755 3 355 243 

2008 35 840 18 971 5 741 9 572 3 998 306 

2007 38 344 20 862 5 706 10 504 4 615 316 

2006 40 754 22 818 6 009 10 633 5 011 368 

2005 47 678 26 662 6 564 11 348 5 565 318 

2004 50 579 29 379 7 118 11 677 5 979 369 

2003 45 251 24 634 5 846 9 928 5 041 270 

2002 45 324 24 379 5 668 9 818 5 024 289 

2001 44 347 23 969 6 073 10 771 5 655 365 

2000 42 139 22 408 6 252 10 286 5 328 362 

1999 33 685 18 394 5 393 8 732 4 546 377 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 

  

Zarówno w grupie dorosłych, jak i nieletnich, około połowie podejrzanym wykonano 

pomiar trzeźwości. Jednak wyniki w obu grupach są odmienne - nietrzeźwi dorośli stanowili 

ok. 25% przebadanych podejrzanych, nietrzeźwi nieletni - ok. 6-7%. Przestępstwo z art. 278 

k.k. to typ kwalifikowany kradzieży - zabór rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia, ale 

dokonany po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia.  

Kradzież z włamaniem jest popełniania częściej pod wpływem alkoholu niż typ 

podstawowy - średnio 46% przebadanych podejrzanych to osoby nietrzeźwe. W grupie 

nieletnich - ok. 11 % podejrzanych pod wpływem alkoholu (spośród przebadanych ok. 42% 

wszystkich sprawców). 
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Tab. 6. Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 279 k.k. (kradzież z włamaniem) będący 

pod wpływem alkoholu w momencie popełnienia czynu zabronionego 

 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 19 420 7 326 3 330 4 617 1 381 121 

2011 19 585 8 126 3 645 5 275 1 537 174 

2010 18 612 7 963 3 527 5 494 1 768 182 

2009 15 854 7 131 3 536 5 887 1 992 223 

2008 14 818 6 926 3 235 6 357 2 438 302 

2007 16 374 8 140 3 425 7 301 2 854 367 

2006 19 793 10 160 4 003 7 133 3 176 325 

2005 23 779 12 674 4 740 7 999 3 498 323 

2004 26 748 14 517 5 668 9 172 4 104 458 

2003 29 030 16 236 6 388 9 573 4 373 501 

2002 31 819 17 950 7 232 12 132 5 867 576 

2001 33 992 19 640 8 374 14 896 7 332 861 

2000 38 118 22 221 9 881 17 838 8 558 1 164 

1999 38 173 21 672 10 634 19 335 9 134 1 393 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 

 

Dane z tabeli 7. dotyczą przestępstw z trzech artykułów kodeksu karnego - art. 280 

(rozbój), art. 281 (kradzież rozbójnicza), art. 282 (wymuszenie rozbójnicze). Pomiar 

trzeźwości w tej grupie był przeprowadzany wśród ok. 59% (dorośli) i 47% (nieletni) 

podejrzanych. Spośród osób poddanych kontroli, średnio 60% dorosłych i 15% nieletnich 

było nietrzeźwych w chwili popełnienia czynu zabronionego. 

Z kolei przedmiotem przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.) jest bezpieczeństwo w komunikacji. 

Przestępstwo jest indywidualne co do czynu - może je popełnić tylko osoba kierująca 

pojazdem, znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

Podmiotem jest również osoba prowadząca holowany pojazd mechaniczny.  

Ruch lądowy to ruch na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w miejscach 

dostępnych dla powszechnego użytku (nie są tu wliczane miejsca, w których do ruchu 

dopuszczone jest wąskie grono osób) [Mozgawa 2019. Kodeks karny. Komentarz. lex.pl].  
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Tab. 7. Podejrzani o popełnienie przestępstwa z art. 280- 282 k.k. (rozbój, kradzież rozbójnicza 

i wymuszenie rozbójnicze) będący pod wpływem alkoholu w momencie popełnienia czynu 

zabronionego 

 

Rok 

Podejrzani 

dorośli nieletni 

Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 
Ogółem 

Liczba podejrzanych, 

którym wykonano pomiar 

trzeźwości 

- w tym 

nietrzeźwi 

2012 8 628 4 120 2 952 3 360 958 112 

2011 9 135 4 426 3 097 3 832 1 191 179 

2010 9 680 4 647 3 038 4 129 1 465 196 

2009 10 325 5 127 3 437 4 286 1 569 259 

2008 10 234 5 323 3 599 4 483 1 806 301 

2007 10 846 5 988 3 791 5 129 2 205 341 

2006 13 825 7 890 4 736 5 312 2 270 305 

2005 15 384 8 914 4 805 5 767 2 647 312 

2004 16 828 9 707 5 026 5 965 2 863 338 

2003 17 075 10 063 5 099 6 137 3 048 333 

2002 16 875 9 964 4 966 6 034 3 076 395 

2001 18 037 10 845 5 869 6 643 3 401 482 

2000 17 080 10 290 5 673 7 186 3 672 616 

1999 13 991 8 309 5 022 5 992 3 070 601 

Źródło: http://www.statystyka.policja.pl/ 

 

Analiza danych zamieszczonych w tabeli 8 (cz. I i II) wskazuje, że liczba skazanych 

z art. 178a k.k w latach 2001-2014 wyniosła najmniej 41 905 (2001), a najwięcej 74 056 

(2009). Jak wynika z analizy poniższego zestawienia, najczęściej orzekano karę pozbawienia 

wolności. Następna kara w kolejności najczęściej orzekanych to grzywna (orzekana 

samoistnie), ograniczenie wolności i orzeczenie samoistnych środków karnych. Najrzadszym 

przypadkiem było odstąpienie od wymierzenia kary.  

W tabeli nr 8 zostały zawarte również dane dotyczące skazanych na podstawie art. 

178a §2 k.k.- przepisu uchylonego w 2013 r. („Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania 

lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku.”). Ze względu brak obowiązywania, regulację 

pozostawiono w tabeli jedynie w celach informacyjnych.  
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Tab. 8 (cz. I). Osądzone osoby dorosłe w pierwszej instancji w sądach rejonowych za 

przestępstwo z art. 178a k.k. w latach 2001 – 2012 

 

rok 
Kwalifikacja 

 prawna 

Osądzeni 

ogółem 

Skazani 

Skazani 

ogółem 

Grzywna 

samoistna 

Ograniczenie 

wolności 

2001 
art. 178a § 1 k.k. 43 306 41 905 17 645 4 030 

art. 178a § 2 k.k. 35 236 33 718 14 855 8 377 

2002 
art. 178a § 1 k.k. 65 166 62 362 22 606 6 652 

art. 178a § 2 k.k. 55 022 52 256 19 578 14 726 

2003 
art. 178a § 1 k.k. 67 747 64 860 24 037 8 037 

art. 178a § 2 k.k. 68 012 65 050 25 879 19 863 

2004 
art. 178a § 1 k.k. 73 064 71 762 27 325 9 953 

art. 178a § 2 k.k. 76 375 74 456 28 083 25 312 

2005 
art. 178a § 1 k.k. 74 666 73 175 27 156 9 413 

art. 178a § 2 k.k. 81 912 79 985 27 163 26 579 

2006 
art. 178a § 1 k.k. 69 644 68 657 23 906 7 288 

art. 178a § 2 k.k. 78 016 76 460 24 369 24 240 

2007 
art. 178a § 1 k.k. 71 397 70 866 23 703 5 899 

art. 178a § 2 k.k. 69 077 67 945 21 011 18 950 

2008 
art. 178a § 1 k.k. 69 028 68 367 25 454 5 164 

art. 178a § 2 k.k. 55 302 54 285 20 587 14 058 

2009 
art. 178a § 1 k.k. 74 792 74 056 28 477 6 433 

art. 178a § 2 k.k. 52 875 51 800 19 838 15 005 

2010 

art. 178a § 1 k.k. 74 223 73 105 29 705 7 083 

art. 178a § 2 k.k. 52 380 51 078 19 840 15 673 

art. 178a § 4 k.k. 1 174 1 174 15 7 

art. 178a § 4 k.k. w zw. z 173 § 1 k.k. 2 2     

2011 

Art.178a §1 kk 70 583 69 171 30 873 6 750 

Art.178a §2 kk 52 661 50 997 21 801 15 817 

Art.178a §4 kk 10 040 10 039 56 42 

Art.178a §4 kk w zw. z art. 173 §1 kk 8 8 1 0 

Art.178a §4 kk w zw. z art. 174 §1 kk 1 1 0 0 

Art.178a §4 kk w zw. z art. 177 §1 kk 1 1 0 0 

Art.178a §4 kk w zw. z §1 68 68 0 0 

2012 

Art.178a §1 kk 64 163 62 412 29 083 6 556 

Art.178a §2 kk 52 415 50 361 21 804 16 941 

Art.178a §4 kk 12 529 12 527 78 38 

 Art.178a §4 kk w zw. z art.173 §1 kk 2 2 - - 

 Art.178a §4 kk w zw. z art.174 §1 kk 1 1 - - 

Art.178a §4 kk w zw. z art.177 §1 kk 2 2 - - 

Źródło: Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości 
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Tab. 8 (cz. II). Osądzone osoby dorosłe w pierwszej instancji w sądach rejonowych 

za przestępstwo z art. 178a k.k. w latach 2001 – 2014 

 

rok Kwalifikacja prawna 

Skazani 

Warunkowe 

umorzenia 

Odstąpienie 

od 

wymierzenia 

kary 

 

Ograniczenie 

wolności 

Pozbawienie 

wolności 

Środki 

karne 

samoistne 

 

 

2001 
art. 178a § 1 k.k. 4 030 20 213 17 1 364 37  

art. 178a § 2 k.k. 8 377 10 476 10 1 475 43  

2002 
art. 178a § 1 k.k. 6 652 33 087 17 2 759 45  

art. 178a § 2 k.k. 14 726 17 932 20 2 712 54  

2003 
art. 178a § 1 k.k. 8 037 32 753 33 2 839 43  

art. 178a § 2 k.k. 19 863 19 274 34 2 894 65  

2004 
art. 178a § 1 k.k. 9 953 33 572 312 1 840 62  

art. 178a § 2 k.k. 25 312 20 769 292 1 867 52  

2005 
art. 178a § 1 k.k. 9 413 36 444 162 1 449 41  

art. 178a § 2 k.k. 26 579 26 041 202 1 885 41  

2006 
art. 178a § 1 k.k. 7 288 37 338 125 937 44  

art. 178a § 2 k.k. 24 240 27 640 211 1 508 41  

2007 
art. 178a § 1 k.k. 5 899 41 179 85 503 24  

art. 178a § 2 k.k. 18 950 27 783 201 1 104 27  

2008 
art. 178a § 1 k.k. 5 164 37 632 117 626 32  

art. 178a § 2 k.k. 14 058 19 504 136 992    

2009 
art. 178a § 1 k.k. 6 433 39 003 143 698 33  

art. 178a § 2 k.k. 15 005 16 804 153 1 036 34  

2010 

art. 178a § 1 k.k. 7 083 36 302 15 1 108 8  

art. 178a § 2 k.k. 15 673 15 559 6 1 280 17  

art. 178a § 4 k.k. 7 1 152 - - -  

art. 178a § 4 k.k. w zw. z 

173 § 1 k.k. 
- 2 - - -  

2011 

Art.178a §1 kk 6 750 31 542 6 1 394 10  

Art.178a §2 kk 15 817 13 362 17 1 634 26  

Art.178a §4 kk 42 9 940 1 1 0  

Art.178a §4 kk w zw. z art. 

173 §1 kk 
0 7 0 0 0  

Art.178a §4 kk w zw. z art. 

174 §1 kk 
0 1 0 0 0  

Art.178a §4 kk w zw. z art. 

177 §1 kk 
0 1 0 0 0  

Art.178a §4 kk w zw. z §1 0 68 0 0 0  

2012 

Art.178a §1 kk 6 556 26 765 8 1 735 11  

Art.178a §2 kk 16 941 11 601 15 2 030 19  

Art.178a §4 kk 38 12 411 - 1 - 
 

Art.178a §4 kk w zw. z 

art.173 §1 kk 
- 2 - - -  

Art.178a §4 kk w zw. z 

art.174 §1 kk 
- 1 - - -  

Art.178a §4 kk w zw. z 

art.177 §1 kk 
- 2 - - -  

Źródło: Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości 
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Jak zauważył L. Wachholz, nadużywanie alkoholu wpływa na przestępczość zarówno 

pośrednio, jak i bezpośrednio. Bezpośrednio w sposób zniesienia hamującego wpływu 

rozumu na zachowanie, a pośrednio obciążając potomstwo patologiami sprzyjającymi zejście 

na ścieżkę przestępczą (Wachholz 2008: 63-69).  

Niezbędne jest zaznaczenie, że alkohol nie zawsze jest główną przyczyną popełniania 

przestępstw. Jednak jak wskazują powyższe dane, nie można zaprzeczyć, że jest to jeden 

z istotnych czynników kryminogennych. Spożywanie alkoholu może spowodować przejście 

od sterowania racjonalnego do emocjonalnego, a w efekcie obniżenie jakości oceniania 

sytuacji (Majchrzyk, za: Zajęcka 2008: s. 126). Alkoholizm może występować u sprawców, 

którzy już wcześniej popełniali przestępstwa, albo stać się jednym z głównych czynników 

demoralizacji jednostki.  
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ROZDZIAŁ III 

POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA SYSTEMU TMSA W OBRĘBIE 

POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH 

 

 

3.1. Możliwości wdrożenia systemu TMSA na gruncie podstawowych aktów 

normatywnych 

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 30, 413, 568) 

 

Odnosząc się in concreto do potencjalnych możliwości wdrożenia systemu TMSA 

w obrębie k.p.k., należy odnieść się do ustaleń poczynionych w Rozdziale II (patrz: 2.1.4.) 

niniejszej ekspertyzy. W ślad za zawartą w nim metodologią, niniejsze rozważania rozpoczną 

się od analizy art. 2 k.p.k., w którym wskazane zostały cele polskiego postępowania karnego. 

W przepisie art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k. – mowa jest o wykryciu sprawcy przestępstwa, a także 

o pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej. Przy wykorzystaniu transdermalnego systemu 

monitorowania stężenia alkoholu, racjonalny ustawodawca będzie mógł zwiększyć 

skuteczność postępowania karnego poprzez znacznie wyższą wykrywalność przestępstw, 

a tym samym wymierzania kary sprawcom przestępstw będących pod wpływem alkoholu lub 

go nadużywających. Komentowany system TMSA mógłby znaleźć także zastosowanie 

w ramach trafnego zastosowania środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawniania 

okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa. Należy podkreślić, że wprowadzenie 

w życie przedmiotowego systemu będzie miało bezpośredni wpływ na osiągnięcie zadań 

postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im 

oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, (tj. art. 2 § 1 pkt 2 

k.p.k.). Warto również odnieść się do tzw. prawdy materialnej postępowania karnego, 

zawartej w art. 2 § 2 k.p.k., która głosi, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny 

stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne, a takiego przymiotu raczej nie można odebrać 

wynikom systemu TMSA (por. Rozdział I, 1.2.). 

Kolejna część niniejszego opracowania dotyczyć będzie Rozdziału 28 k.p.k., 

zatytułowanego „Środki zapobiegawcze” (patrz: 3.1.4.). Należy zauważyć, że wykorzystanie 

systemu TMSA w ramach środków zapobiegawczych w niemal idealny sposób wpisałoby się 

w jeden z celów rzeczonych środków, tj. zapobieganie popełnianiu przez oskarżonego 

nowego, ciężkiego przestępstwa, ponieważ taka osoba byłaby poddany stałemu nadzorowi. 
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Rzecz jasna, system TMSA mógłby być wykorzystywany względem nieizolacyjnych 

środków zapobiegawczych (więcej na ten temat: 2.1.4.). Jak się wydaje – jednym z takich 

środków, względem których byłby najczęściej stosowany system TMSA, jest dozór policyjny 

(lub przełożonego wojskowego; art. 275 k.p.k.), ponieważ odciążyłby on de facto 

funkcjonariuszy Policji od dodatkowych czynności służbowych wobec osób stawiających się 

regularnie w Komisariacie (np. każdorazowe sprawdzanie stanu trzeźwości osoby wobec 

której zastosowano taki środek zapobiegawczy). Dodatkowo, osoba objęta działaniem 

systemu TMSA byłaby stale monitorowana pod względem tego, czy stosuje się do zakazu 

spożywania alkoholu. Należy podkreślić, że dozór zapewnia prawidłowy tok postępowania 

karnego przez ograniczenie swobody oskarżonego, polegające na jego systematycznym 

kontrolowaniu. 

Godzi się również odnieść do art. 260 k.p.k., który stanowi, że jeżeli stan zdrowia 

oskarżonego tego wymaga, tymczasowe aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci 

umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym, w tym w zakładzie psychiatrycznym. Na 

kanwie komentowanego przypisu warto zasygnalizować, że wobec takiej osoby mógłby 

zostać zastosowany system TMSA, który poniekąd ułatwiałby kontrolę nad osobą, która 

została skierowana do takiego podmiotu. 

Komentowany system mógłby znaleźć również zastosowanie na kanwie art. 336 k.p.k. 

dotyczącego instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, za pomocą której 

można zobligować sprawcę do m.in. powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Co 

istotne dla niniejszej ekspertyzy, na podstawie art. 336 § 3 k.p.k. prokurator może wskazać 

proponowany okres próby, obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i – stosownie do 

okoliczności – wnioski co do dozoru. Wydaje się, że system TMSA byłby chętnie stosowany 

także przez prokuratorów. 

Poruszając się na gruncie prawa karnego procesowego należy ponadto odnieść się do 

Rozdziału 53 k.p.k., zatytułowanego „Postępowanie nakazowe”, na kanwie którego mógłby 

być również zastosowany przedmiotowy system - w sytuacji, gdy sąd orzekłby karę 

ograniczenia wolności (wyrok nakazowy). 

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że państwa UE mogą nie respektować polskich 

orzeczeń, na podstawie których został zastosowany system TMSA. 

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) 

 

Kolejnym aktem normatywnym, na kanwie którego zostanie omówiony aspekt 

możliwości wdrożenia systemu TMSA – jest ustawa o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 167). Należy podkreślić, że zgodnie z art. 1 komentowanej ustawy, kuratorzy sądowi 
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realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, 

diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

Celem działań kuratora – o których mowa powyżej – jest przede wszystkim doprowadzenie 

do sytuacji, w której podopieczny będzie przestrzegał porządku prawnego, w tym nie 

nadużywał alkoholu (w przypadku osób skazanych lub nieletnich), albo będzie właściwie się 

wywiązywał ze swoich obowiązków opiekuńczych (tj. kurator będzie kontrolował to, czy 

podopieczny w sposób nadmierny nie sięga po alkohol). Zdaje się, że system TMSA zostałby 

wdrożony również do tego aktu normatywnego. Co więcej, część kuratorów zostałby 

odciążona od obowiązków polegających na stałej kontroli podopiecznego – sprawdzania, czy 

nie nadużywa on alkoholu. W tym zakresie system TMSA sprawdziłby się wyśmienicie.  

Jego ewentualne wykorzystanie przez kuratorów byłoby ściśle związane z wtórną 

(a często i pierwotną) socjalizacją osób dozorowanych i nadzorowanych, wypracowaniem  

lub utrwaleniem mechanizmów samokontroli, kształtowaniem umiejętności radzenia sobie 

w trudnych lub kryzysowych sytuacjach życiowych, czyli z szeroko rozumianą reintegracją 

społeczną. Podjęcie procesu resocjalizacyjnego przy wykorzystaniu systemu TMSA byłoby 

procesem uporządkowanym i celowym, stanowiącym przeciwwagę dla wadliwie 

przebiegających procesów socjalizacji i wychowania w rodzinie, generujących zjawisko 

niedostosowania społecznego oraz socjalizacji przestępczej, w tym związanej z popełnianiem 

przestępstw pod wpływem alkoholu. 

Istotne jest ponadto to, że kurator musi dokonywać ewaluacji wykonania obowiązków 

przez podopiecznego, i to zarówno w zakresie realizowanych zadań, jak i czynności 

kontrolnych zleconych przez sąd (np. kontrola stanu trzeźwości w trakcie każdorazowej 

kontroli kuratora). Wydaje się, że zastosowanie systemu TMSA pozwoliłoby na uzyskanie 

rzetelnych wyników ewaluacyjnych.  

Godzi się ponadto wskazać, że z art. 173a k.k.w. wynika, że sądowy kurator 

zawodowy może zobowiązać skazanego lub sprawcę oddanego pod dozór lub zobowiązanego 

do powstrzymania się m.in. od nadużywania alkoholu oraz do poddania się badaniom na 

obecność w organizmie alkoholu, przy użyciu metod niewymagających badania 

laboratoryjnego – również w tym kontekście system TMSA mógłby znaleźć zastosowanie. 

Warto odnieść się także do art. 173b § 1 k.k.w., z którego wynika, że czynności 

związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar, środków karnych i środków 

zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego powierza się sądowemu kuratorowi 

zawodowemu tego sądu, w okręgu którego kara lub środek są lub mają być wykonywane. 

Ponadto należy zaakcentować, że w myśl art. 173b § 2 k.k.w., zadaniem sądowego kuratora 

zawodowego jest udzielenie pomocy osobom skazanym w readaptacji społecznej. Kontrola 
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ścisłego wykonywania przez skazanych nałożonych na nich obowiązków i poleceń ma na celu 

oddziaływanie wychowawcze i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Również w tym 

kontekście istnieje możliwość wdrożenia systemu TMSA. Co ważne, przepis art. 173c k.k.w. 

stanowi, że w czasie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator 

zawodowy składa stosowne wnioski oraz niezwłocznie zawiadamia sąd o każdym przypadku 

naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub nałożonego na skazanego obowiązku. Na 

kanwie przywołanego przepisu, także istnieje możliwość wykorzystania transdermalnego 

systemu monitorowania stężenia alkoholu. 

Należy jednocześnie pamiętać, że komentowana ustawa posiada li tylko wymiar 

ustrojowy, a zadania względem kuratorów zostały zawarte w wielu innych aktach 

normatywnych (patrz: 2.1.5.), co oznacza, że ewentualne zmiany legislacyjne nie będą 

dotyczyć tylko ustawy o kuratorach sądowych. 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) 

 

Kolejnym aktem normatywnym, który zostanie poddany analizie pod kątem 

możliwości wdrożenia systemu TMSA do polskiego systemu prawnego jest ustawa z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2277). 

Przystępując do rzeczonej analizy, warto odnieść się do art. 1 ust. 1 ustawy, który 

jasno wskazuje, że organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są 

obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 

mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania 

na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw 

nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji 

społecznych i zakładów pracy. W tym kontekście należy przypuszczać, że organy 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego byłyby wysoce zainteresowane 

wdrożeniem systemu TMSA. 

Ponadto komentowany system niewątpliwie wykorzystywany byłby przez organizacje 

społeczne, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby 

nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom. 

Warto ponadto odnieść się do art. 2 ust. 1 ustawy, z którego wynika, że przedmiotowe 

zadania wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności 
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poprzez leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu. Niewątpliwie 

elementem takiego leczenia oraz śledzeniem jego postępów, byłby system TMSA. 

Co ciekawe, w myśl art. 3 ust. 1 ustawy, profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych jest celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, do zadań której leży m.in. wdrażanie nowych metod profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 3 ust. 2 pkt 3) czy chociażby zlecanie 

i finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (art. 3 ust. 2 

pkt 7). Wydaje się, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych byłaby 

również zainteresowana wdrożeniem systemu TMSA. 

Godzi się również przywołać treść art. 16 ust. 1 komentowanej ustawy, który mówi, że 

zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładów pracy, stadionów i innych 

obiektów, w których odbywają się imprezy sportowe i rozrywkowe, a także obiektów lub 

miejsc objętych zakazem wnoszenia napojów alkoholowych. System TMSA byłby 

doskonałym elementem mającym na celu przeciwdziałanie spożywania alkoholu oraz 

obecności osób będących pod wpływem alkoholu w rzeczonych miejscach. 

W kontekście tematyki niniejszej części ekspertyzy należy zwrócić szczególną uwagę 

na Rozdział 2 ustawy, zatytułowany „Postępowanie w stosunku do osób nadużywających 

alkoholu” (art. 21-423 ustawy). Z treści art. 21 ust. 1 wynika, że leczenie odwykowe osób 

uzależnionych od alkoholu prowadzi się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych 

wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz 

ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Jak się wydaje, system 

TMSA byłby wykorzystywany przez rzeczone podmioty w zakresie utrzymania trzeźwości 

przez ich pensjonariuszy.  

Z kolei na podstawie art. 24 komentowanej ustawy, osoby, które w związku 

z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 

uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na tego 

rodzaju badanie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwa 

według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek 

lub z własnej inicjatywy (art. 25). Względem takich osób, przed skierowaniem na badania, 

może zostać zastosowany system TMSA, który byłby poniekąd potwierdzeniem tego, że dana 

osoba nadużywa alkoholu, a tym samym powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie 

zakłóca spokój lub porządek publiczny. 
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Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, w razie zarządzenia przez sąd badania danej osoby 

przez biegłego lub oddania jej pod obserwację w zakładzie leczniczym, osoba, której 

postępowanie dotyczy obowiązana jest poddać się badaniom psychologicznym 

i psychiatrycznym oraz zabiegom niezbędnym do wykonania podstawowych badań 

laboratoryjnych. Również i w tej sytuacji mógłby mieć zastosowanie system TMSA. 

Warto zaakcentować, że sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora 

sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na 

nadużywanie alkoholu przez osobę, której postępowanie dotyczy oraz zakłócania przez nią 

spokoju lub porządku publicznego, a także jej relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku 

do małoletnich i stosunku do pracy (art. 30a ustawy). Taki wywiad mógłby de facto zostać 

zastąpiony systemem TMSA. Z kolei zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy – orzekając o obowiązku 

poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora 

sądowego. Rzeczony nadzór mógłby równie dobrze być sprawowany z użyciem 

komentowanego systemu. 

Na podstawie art. 37 ustawy, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

prowadzi się leczenie odwykowe nieletnich uzależnionych od alkoholu dostępnymi metodami 

i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, przez osoby legitymujące się 

posiadaniem fachowych kwalifikacji do ich stosowania oraz działania związane z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Jak się wydaje, system TMSA mógłby być 

również stosowany w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

System TMSA byłby zapewne stosowany również w izbach wytrzeźwień (art. 39 

ustawy). Dzięki niemu personel medyczny zyskałby wsparcie w jak najszybszym ustaleniu 

czy dana osoba nadal znajduje się pod wpływem alkoholu. 

 

3.2. Możliwości wdrożenia systemu TMSA na gruncie aktów wykonawczych oraz 

wewnętrznych 

 

Tytułem wstępu należy podkreślić, że nie powinny występować trudności dotyczące 

procedury wdrażania systemu TMSA na gruncie aktów wykonawczych (tj. rozporządzeń) 

oraz wewnętrznych (tj. zarządzeń, regulaminów, etc.) w sytuacji istnienia podstawy prawnej 

do ich wydania, tj. istnienia delegacji ustawowej do wydania aktów wykonawczych. 

Na kanwie niniejszej ekspertyzy można wskazać, że system TMSA będzie związany 

z wieloma rozporządzeniami. 

a) Na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568) można wymienić następujące akty wykonawcze: 
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- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia 

odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania 

obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2154); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie 

wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania 

tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 349). 

b) Na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 523, 568) należy wskazać na następujące akty wykonawcze: 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu 

Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r. poz. 683); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków 

zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 573); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w organizmie skazanego pozbawionego wolności, ich dokumentowania 

oraz weryfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 420); 

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, 

zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad ich 

wykonywaniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 2305); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 

sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych 

wykonawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 969); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie 

sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod dozór lub 

zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, ich dokumentowania oraz weryfikacji (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 104). 
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c) Z kolei na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 167) można wymienić następujący akt wykonawczy: 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 989). 

d) Na gruncie ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) można wymienić 

następujące akty wykonawcze: 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2472); 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie 

funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2410); 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb 

wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1850); 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883). 

 

3.3 Inne akty normatywne, na kanwie których istnieje możliwość wdrożenia systemu 

TMSA 

 

a) Ustawy 

System TMSA mógłby być również wdrożony na kanwie innych aktów 

normatywnych, takich jak: 

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 218), poprzez trwałe monitorowanie osoby objętej systemem TMSA, 

skutkujące wyeliminowaniem jednej z przyczyn występowania przemocy w rodzinie, 

tj. alkoholu lub jego nadużywani. Ponadto gminne komisje ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych powinny wziąć pod uwagę możliwość stosowania przedmiotowego systemu; 

- ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2171), w kontekście chociażby art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. e, z którego 

wynika, że służby porządkowe są obowiązane odmówić wstępu na imprezę masową osobie 

znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków. W sytuacji jednak określonej kategorii kibiców, 
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którzy notorycznie pojawialiby się na takich imprezach pod wpływem alkoholu, należałoby 

rozważyć możliwość zastosowania względem nich systemu TMSA; 

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 685), zważywszy na treść jej preambuły, tj. „Uznając, że zdrowie psychiczne jest 

fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami 

psychicznymi należy do obowiązków państwa (…)”29. 

b) Rozporządzenia 

Jako, że system TMSA de facto będzie się wzorował na systemie dozoru 

elektronicznego, należy wskazać na rozporządzenia, które są stricte związane z jego 

prawidłowym funkcjonowaniem. 

Lista rozporządzeń związanych z SDE: 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków 

zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 573); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie 

wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego 

służących do wykonywania dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 292); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim 

obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach 

naruszenia tych obowiązków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1692); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie 

sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1700); 

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny 

spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu 

funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U. z 2015 r. poz. 797); 

 
29 Traktowanie alkoholizmu oraz nadużywania alkoholu w kontekście choroby psychicznej jest dość 

problematyczne. Niemniej jednak „zespół uzależnienia od alkoholu” został umieszczony w międzynarodowej 

klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. W Europie jest to oficjalnie ICD, a w USA (i w wielu innych 

krajach) jest to DSM z kolejnymi numerami obowiązującego zestawu. Obecnie jest to DSM IV i DSM V. 

Koncepcję alkoholizmu jako choroby sformułował Jellinek w USA w latach 60-tych. Aktualnie raczej używa się 

określenia „zespół...” (tj. zespół uzależnienia od alkoholu). Osobno kwalifikowane jest nadużywanie alkoholu, 

jako „zaburzenie” i też ujęte jest w klasyfikacjach. Najnowsza klasyfikacja w USA czyli DSM V proponuje 

rezygnację z rozdzielania „zespołu uzależnienia od alkoholu” i nadużywania alkoholu, czyli problemów 

alkoholowych (tj. picie ryzykowne lub picie szkodliwe), na rzecz tzw. continuum (ciągłość uzależnienia) 

proponując trzy stadia: uzależnienie w stopniu lekkim (dawniej: picie ryzykowne), uzależnienie w stopniu 

umiarkowanym (dawniej: picie szkodliwe) i uzależnienie w stopniu ciężkim (dawniej: właściwy alkoholizm).  
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- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie sposobu 

archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji 

zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego (Dz. U. 2015 

poz. 800). 

c) Inne 

Należy mieć również na uwadze to, że aktualnie jest procedowana tzw. ustawa 

antyprzemocowa (autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości)30. W rzeczonym akcie można 

odnaleźć takie rozwiązania jak: 

- sprawcy przemocy domowej będą natychmiast izolowani od swoich ofiar; 

- Policja otrzyma realne narzędzia, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie; 

- uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w sprawach związanych 

z przemocą domową będą przyznawane Policji i Żandarmerii Wojskowej; 

- nakaz opuszczanie mieszkania będzie obowiązywać przez 14 dni ma wniosek osoby 

dotkniętej przemocą – sąd może przedłużyć ten okres; 

- nakaz ten będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu 

bezpośredniego – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się 

wyprowadzić; 

- wobec sprawcy przemocy domowej Policjant będzie mógł również wydać zakaz 

zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia; 

- Policja będzie zobligowana do regularnej kontroli sprawcy przemocy. 

Warto zwrócić szczególną uwagę na art. 3 przedmiotowej ustawy, z którego wynika, 

że policjant będzie badał stan osoby podczas interwencji, tj. czy m.in. spożywała ona alkohol 

(w ustawie mowa jest o „nadużywaniu lub uzależnieniu od alkoholu”). 

W momencie podpisania ustawy przez Prezydenta RP, należy wziąć pod uwagę ten 

akt, ponieważ również na jego kanwie można zastosować system TMSA. 

  

 
30 Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (uchwalona w dniu 

30 kwietnia 2020 r.; druk senacki nr 108), https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-

senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa, 969.html (dostęp z dnia 7 maja 

2020 r.) 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa
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ROZDZIAŁ IV 

GRUPY DOCELOWE, WOBEC KTÓRYCH SYSTEM TMSA MÓGŁBY W POLSCE 

ZNALEŹĆ ZASTOSOWANIE 

 

 

Wprowadzenie 

 

Nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się z szeregiem problemów związanych 

ze zdrowiem publicznym i przestępstwami. Aktualne kierunki badań systemów 

penitencjarnych w dużej mierze koncentrują się wokół możliwości zapobiegania 

przestępczości, mechanizmów probacji lub programów resocjalizacyjnych. Możliwość 

stworzenia alternatywy do kary pozbawienia wolności  na etapie przedprocesowym lub po 

skazaniu jest dużym wzywaniem, szczególnie z uwagi na wzrost populacji więziennej 

i wskaźnika recydywy. Okazuje się, że jest to możliwe przy wsparciu reform więziennictwa, 

na co wskazują dobre praktyki niektórych systemów penitencjarnych. Stosowanie innych 

rozwiązań niż detencja skutkuje sukcesem w postaci spadku przestępczości oraz stosunkowo 

niewielkiej liczby osób przebywających w więzieniu (Appleton i in. 2020: s. 4). 

Stosowanie elektronicznego monitoringu skazanych koresponduje ze współczesnymi 

globalnymi trendami, czego przykładem na gruncie polskim jest system SDE. W ciągu 

ostatnich kilku dekad tego typu monitorowanie elektroniczne stało się powszechną 

alternatywą dla tradycyjnego więzienia. Jednak jego wpływ na wskaźnik częstotliwości 

i nasilenia recydywy pozostaje niepewny, o czym świadczą badania stopniowo wdrażanego 

w latach 2008–2011, w Norwegii, programu electronic monitoring (EM). Wyniki tego badania 

sugerują, że system monitoringu elektronicznego zmniejszył dwuletni wskaźnik recydywy 

o około 15%. Analizy porównawcze sugerują, że unikanie stygmatyzacji i utrzymywanie 

relacji w miejscu pracy stanowią ważne mechanizmy, dzięki którym zmniejsza się recydywa 

penitencjarna. Istnieje prawdopodobieństwo większego wpływu elektronicznego monitoringu 

na wskaźniki recydywy w przypadku osób, które uprzednio nie były poddane izolacji 

penitencjarnej oraz osób, które w ostatnim okresie nie były bezrobotne (Andersen 2019). 

W świetle powyższego warto przyjrzeć się dodatkowym rozwiązaniom w tym 

obszarze, to jest urządzeniom przenośnym do transdermalnego monitorowania alkoholu, które 

mogą stanowić uzupełnienie dla systemu elektronicznego dozoru. Dzięki możliwości 

monitorowania w trybie ciągłym, system transdermalnego pomiaru stężenia alkoholu może 

służyć idei depopulacji więzień. W niektórych systemach penitencjarnych (np. USA), 

w ramach programów probacyjnych czy specjalnych rozwiązań sądowych stosuje się różne 

poziomy nadzoru w zależności od potrzeb, często we współpracy z kuratorami. Dzięki 



85 

 

współczesnym technologiom wielu przestępców uzależnionych od alkoholu jest 

monitorowanych w trybie ciągłym w zależności od rodzaju problemów z prawem oraz 

powrotności do przestępstwa. Są to między innymi: sprawcy przestępstw komunikacyjnych 

powiązanych z alkoholem, sprawcy przemocy domowej ze współwystępującym 

uzależnieniem od alkoholu, przestępcy narkotykowi powracający do picia alkoholu w sytuacji 

ich aktywnego testowania pod kątem obecności narkotyków; nieletni niedostosowani 

społecznie i alkoholizujący się; dorośli z problemem nadużywania alkoholu, odpowiedzialni 

za nadzór nad nieletnimi; licencjonowani, czy też praktykujący specjaliści z problemami 

związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, monitorowani przezskórnie 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom (Robertson i in. 2007: s. 18). 

Rozwój technologii przezskórnego monitorowania stężenia alkoholu wpisuje się 

w ideę probacji, koncentrując się w przypadku chronicznych przestępców na pomiarze 

abstynencji alkoholowej. Transdermalne monitorowanie stężenia alkoholu redukuje 

zachowania ryzykowne osób poddanych działaniu tego systemu, motywuje ich do 

przestrzegania przepisów i zasad życia społecznego, utrwala zmiany i umożliwia ocenę 

postępu leczenia. Funkcjonariuszom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości system TMSA 

umożliwia podjęcie szybkiej interwencji w przypadku naruszenia przepisów przez osoby 

skazane zobowiązane do powstrzymywania się od spożywania alkoholu oraz 

zobiektywizowaną ocenę ich postępowania. Oprócz aspektu kontroli, część badaczy 

podkreśla, że system TMSA stanowi niezawodny i precyzyjny środek wspomagający 

resocjalizację osób, które są zobowiązane do powstrzymania się od spożywania alkoholu 

(Phillips 2001: s. 42). Urządzenia do transdermalnego monitorowania alkoholu mają niestety 

niską czułość na wykrywanie stężenia alkoholu na niższym poziomie oraz niską swoistość 

jako wskaźnik abstynencji alkoholu (Roache i in. 2019: s. 101). Przy testowaniu w USA 

urządzeń monitorujących przezskórnie stężenie alkoholu pojawił się problem związany 

z niechęcią kuratorów sądowych oraz osób zajmujących się sprawami pracowników do 

udziału programie. Dość skutecznym rozwiązaniem, jak pokazują doświadczenia 

nowojorskiego dystryktu sądowniczego, jest przekonanie uczestników programu do 

osobistego (dobrowolnego) przetestowania systemu. Okazało się bowiem, że zabieg ten 

spowodował pozytywną zmianę w postrzeganiu jego skuteczności (Mc Knight 2012; Tison 

2015). 

Dobre praktyki niektórych stanów USA w zakresie przezskórnego monitorowania 

stężenia alkoholu z zastosowaniem urządzenia SCRAM jako alternatywy dla kary 

pozbawienia wolności, zostały bardzo dobrze przyjęte przez lokalne instytucje wymiaru 

sprawiedliwości, na co wpływ miały również koszty użytkowania systemu i zastosowane 
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mechanizmy finansowania (Fell i McKnight 2013: s. 1, 5). W 2011 roku w Wielkiej Brytanii 

również zreformowano prawo, aby umożliwić wprowadzenie wymogu monitorowania 

abstynencji alkoholowej (AAMR) w celu rozwiązania poważnego problemu przestępstw 

powiązanych z alkoholem. Rozwiązanie to daje sądownictwu ustawową moc do narzucenia 

obowiązkowej trzeźwości lub powstrzymania przestępcy przed piciem alkoholu do 120 dni. 

W przypadku nieprzestrzegania zasad wymierzane są tym osobom dodatkowe kary. Podczas 

dwuletniego programu zaobserwowano spadek konsumpcji alkoholu o 57%, natomiast o 86% 

obniżyło się ryzyko recydywy (Hobson, Harrison i Duckworth 2018: 3,4).  

Programy opierające się na stałym dozorze poprzez zastosowanie elektronicznych 

urządzeń do transdermalnego pomiaru stężenia alkoholu zakładają zmianę stylu życia dzięki 

redukcji używania substancji psychoaktywnych (Conway 2006: s. 9). Dotyczy to między 

innymi przestępstw komunikacyjnych popełnianych pod wpływem alkoholu. Najnowsze 

osiągnięcia i doświadczenia australijskiego programu w zwalczaniu picia alkoholu 

i kierowania pojazdami pod jego wpływem koncentrowały się na ustawodawstwie 

i egzekwowaniu prawa. Podjęto również próbę wprowadzenia innych oddziaływań (np. 

programy edukacji i resocjalizacji, modyfikacje środowiska fizycznego i społecznego poprzez 

określenie dostępności alkoholu, szczególnie w odniesieniu do przydrożnych punktów 

sprzedaży) (Homel i in. 1988: s. 113). Badania amerykańskie ukazują, że wymierzanie 

tradycyjnych kar za pojazdem prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu 

nie są wystarczająco skuteczne. Podjęto zatem działania zamierzające do poszukiwania 

innych rozwiązań31.  

Transdermalne monitorowanie stężenia alkoholu pozwala osobom skazanym  

na lepsze wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz uczestniczenie 

w specjalistycznym leczeniu (Flango i Chesman 2007). System transdermalnego 

monitorowania stężenia alkoholu osoby skazane  do zaangażowania i utrzymania abstynencji, 

a ponadto sprzyja przestrzeganiu przez nie przepisów prawa oraz wspiera w pokonaniu presji 

społecznej ukierunkowanej na spożywanie alkoholu. Ustalenia z tego badania jednoznacznie 

potwierdziły zasadność wykorzystywania urządzeń do ciągłego, transdermalnego 

monitorowania alkoholu, w celu niesienia pomocy byłym przestępcom oraz w ograniczeniu 

recydywy (Neville i in., 2013). 

 
31 Jednym z nich było stosowanie blokad zapłonowych w pojazdach osób, które otrzymały dozór za prowadzenie 

pojazdu pod wpływem alkoholu oraz wielokrotnie dopuściły się łamania prawa drogowego z powodu zażywania 

środków psychoaktywnych. Prawo do zastosowania tego środka obowiązuje już w czterdziestu dwu stanach 

(Wutzer E.B. 1988). Wyniki rocznego badania przeprowadzonego w Maryland wskazują, że zastosowanie 

blokad zapłonowych doprowadziło do znacznego zmniejszenia (60%) recydywy drogowej powiązanej 

z alkoholem. Jednakże trudno wnioskować o skuteczności tego rozwiązania z uwagi na niewielką liczbę jego 

dotychczasowych wdrożeń  (Ahlien E.  2005). 
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Opisane doświadczenia powinny mieć swoje odniesienia praktyczne 

wobec osób problemowym pijących problemowo, które  weszły w konflikt z prawem. 

Wskazuje na to możliwość wszechstronnego i adekwatnego zaprogramowania 

profesjonalnych oddziaływań wobec grup osób mających różnego rodzaju problemy 

z prawem, w celu zapobieżenia powrotowi do przestępstwa poprzez zastosowanie bardziej 

skutecznych form odbywania kary pozbawienia wolności niż w warunkach izolacji 

penitencjarnej. Doświadczenia amerykańskie uświadamiają istotność współpracy 

międzyresortowej i międzyinstytucjonalnej, szczególnie w przypadku przestępców 

kwalifikowanych do leczenia problemowego spożywania alkoholu. Współpraca w zakresie 

przekazywania informacji między instytucją korekcyjną a leczniczą jest zaleceniem 

wieloletniej praktyki w tym zakresie, gdyż wcześniej świadczeniodawcy nie otrzymywali 

danych dotyczących pacjentów od organu monitorującego. W rezultacie nie można było 

połączyć elektronicznego monitorowania z terapią. Zintegrowane, profesjonalne 

oddziaływania mogą przynieść więcej sukcesów w wymiarze zdrowia i readaptacji społecznej 

byłych przestępców (Barnett  2015: s. 1).  

 

4.1. Sprawcy przestępstw, wobec których nie jest wykonywana kara skutkująca 

pozbawieniem wolności 

 

Poczyniona w tej części opracowania analiza dotyczy osób, które popełniły 

przestępstwo, jednak nie zostały za nie osadzone w zakładzie karnym. Trzy ujęte w tej 

analizie powody ich nieosadzenia odpowiadają tytułom poszczególnych podrozdziałów. Ze 

względu na temat ekspertyzy, rozważania zawężono do osób, u których w kryminologicznej 

ocenie przestępstwa wystąpił alkohol, w tym tych, które czyn zabroniony popełniły pod 

wpływem alkoholu.  

 

4.1.1. Sprawcy przestępstw, wobec których orzeczono karę inną niż kara pozbawienia 

wolności  

 

Katalog kar wymierzanych na mocy kodeksu karnego określono w art. 32. Zawiera on 

dwie kary, których wymierzenie nie wiąże się z intencją poddania sprawcy izolacji 

penitencjarnej32, tj. karę ograniczenia wolności oraz karę grzywny. W 2017 roku karę 

ograniczenia wolności orzeczono wobec 53.854 sprawców przestępstw, z czego tylko wobec 

 
32 Dodać warto, że w przypadku trudności w wykonaniu tych kar (np. w wyniku nie poddania się karze przez 

sprawcę), sąd orzec może orzec wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, co w efekcie jej 

wprowadzenia skutkować będzie pozbawieniem wolności.  
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41 osób karę orzeczono z zawieszeniem33. Warto zwrócić uwagę, że wobec 8.490 osób 

w roku 2017 wymierzono karę ograniczenia wolności za przestępstwo z art. 178a k.k., 

tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego (Ibid.: s. 38)34.  

Sprawca przestępstwa odbywający karę ograniczenia wolności jest zobowiązany do 

wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 34 § 1a pkt 1 k.k.). 

Realizacja tego obowiązku wymaga od osoby skazanej znacznej dozy zdyscyplinowania, 

systematyczności i samokontroli. Można więc przypuszczać, że osoby uzależnione od 

alkoholu oraz pijące alkohol szkodliwie mogą mieć trudności ze sprostaniem tym wymogom, 

gdyż alkohol obniża poziom kontroli własnej. Zarówno dotychczasowe modele opisujące 

postępowanie tych osób, jak i łatwość dostępu do alkoholu mogą stanąć na przeszkodzie 

w sprostaniu wymogom kary i w efekcie spowodować konsekwencje w postaci wprowadzenia 

do wykonania izolacyjnej kary zastępczej. Zgodnie z art. 34§3k.k., sąd wymierzając karę 

ograniczenia wolności, może nałożyć na osobę skazaną obowiązki, o których mowa w art. 72 

§ 1 pkt. 2 do 7a k.k.. Na mocy tego przepisu sąd może zobowiązać skazanego do 

powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających (art. 

72 § 1 pkt 5 k.k.) lub do poddania się terapii uzależnień (art. 72§1 pkt 6 k.k.). Sąd może także 

zobowiązać skazanego do innego, stosownego postępowania w okresie próby, które może 

zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa (72§1 pkt 8 k.k.). Zachodzą zatem znaczne 

(tylko częściowo tutaj omówione) możliwości ukształtowania przebiegu kary ograniczenia 

wolności, od których z kolei w znacznej mierze uzależnione jest osiągnięcie wychowawczych 

celów kary.  

Wydaje się, że wśród podmiotów zaangażowanych w wykonanie kary ograniczenia 

wolności35, wiodąca rola sprawcza przypada właściwemu sądowemu kuratorowi 

zawodowemu. Kuratorzy sądowi realizują szeroki katalog zadań o charakterze 

wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, 

związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu (art.1 ustawy o kuratorach sądowych).  

Zastosowanie transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu wobec niektórych 

osób skazanych na karę ograniczenia wolności, mogłoby być źródłem dodatkowych 

pozytywnych bodźców wspierających ich w spełnieniu postawionych przed nimi oczekiwań 

 
33 Patrz: Statystyka sądowa. Prawomocne osądzenia osób dorosłych w latach 2013-2017, Departament Strategii 

i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 25.  
34 Ponadto, dość często kara ograniczenia wolności jest orzekana wobec sprawców przestępstw z art. 207 §1 k.k. 

(fizyczne lub psychiczne znęcanie się), art. 158 §1 k.k. (udział w bójce lub pobiciu z narażeniem człowieka na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub  zdrowia), art. 190 §1 k.k. (groźba popełnienia przestępstwa na 

szkodę innej osoby) a w kryminogenezie tych przestępstw relatywnie często występuje alkohol.  
35 Są nimi: sąd rejonowy, właściwy sądowy kurator zawodowy oraz inne podmioty wymienione w art. 56§2 

k.k.w. 
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w zakresie samokontroli zachowania. Zakładać trzeba, że u części osób TMSA może 

zainicjować potrzebę zmiany ich postawy wobec alkoholu, a zmiana taka zapobiec może 

powrotowi do przestępstwa. Zarówno rola, jak i możliwości kuratorów zawodowych 

w zakresie oddziaływania na sprawców przestępstw oddanych pod ich dozór pozwalają 

przypuszczać, że mogą być oni żywo zainteresowani funkcjonowaniem systemu TMSA 

w Polsce, co wymaga jednak weryfikacji empirycznej.  

Drugą, nieskutkującą pozbawieniem wolności karą z katalogu kar ujętych w kodeksie 

karnym jest kara grzywny. Zgodnie z art. 33 § 1 k.k. grzywnę wymierza się w stawkach, 

określając liczę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, 

najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Grzywna samoistna jest wymierzana 

coraz częściej – w 2017 r. wynosiła 35,09% ogółu orzeczonych kar (Statystyka sądowa, 2019: 

s. 22). Znaczącą wymowę mają także dane wskazujące liczbę osób, którym wymierzono karę 

grzywny samoistnej za przestępstwa z art. 178a k.k. – w 2017 r. liczba ukształtowała się na 

poziomie 22.492 (Ibid.: s. 38). Ponadto dość często kara grzywny samoistnej jest orzekana 

wobec sprawców przestępstw z art. 190 § 1 k.k. oraz art. 191a k.k. (Ibid.: s. 40). W przypadku 

kary grzywny samoistnej, podobnie jak w przypadku innych kar, ważne jest, czy jest to kara 

bezwzględna czy w zawieszeniu. W minionych latach karę grzywny samoistnej 

w zawieszeniu orzekano coraz rzadziej – w 2017 r. stanowiła 0,1% ogółu orzekanych kar 

(Ibid.: s. 24).  

Niewątpliwie kara grzywny samoistnej może stanowić poważną uciążliwość dla 

sprawcy przestępstwa. Sąd wymierzając tę karę kieruje się także ekonomiczną sytuacją 

sprawcy przestępstwa – to ważne w aspekcie skuteczności tej kary. Istnieją jednak olbrzymie 

różnice w zamożności ludzi, co w przypadku niektórych sprawców przestępstw może 

sprawiać, że nawet relatywnie wysoki wymiar kary grzywny może nie spełnić zakładanych 

celów. Koncentracja na osobach, które popełniły przestępstwo w związku z alkoholem 

wskazuje, że kara grzywny może w pewnych sytuacjach ujawniać ograniczone możliwości 

wpływu na sprawcę przestępstwa. Doświadczenie kary grzywny samoistnej może wpływać na 

przyszłe zachowanie sprawcy przestępstwa. Część sprawców może podejmować starania ku 

temu, aby nie powrócić do przestępstwa. Natomiast trudno oczekiwać, że doświadczenie tej 

kary zmieni postawę sprawcy wobec alkoholu mimo, że w kryminogenezie przestępstwa 

wystąpił alkohol. Przytoczone argumenty oraz wymienione ograniczenia tej kary wskazują na 

zasadność zastosowania systemu TMSA u tych sprawców przestępstw, wobec których 

orzeczono karę grzywny samoistnej.  
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4.1.2. Sprawcy przestępstw, wobec których sąd orzekł karę pozbawienia wolności 

z wydaniem orzeczenia oczekującego na wykonanie 

 

Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku w polskich jednostkach penitencjarnych 

zaewidencjonowano 53.562 wyroki, w których sąd wyznaczył osobom skazanym termin 

stawienia się do odbycia kary. Średni wymiar kary pozbawienia wolności wymierzonej tymi 

wyrokami wyniósł 12,72 miesiąca. Wyroki wydaniem orzeczenia oczekującego na wykonanie 

dotyczyły 43.633 osób. Z tej liczby aż 39.898 osób nie stawiło się do odbycia kary pomimo 

upływu wyznaczonego im terminu36.  

Wysoka bezwzględna liczba osób, które nie stawiły się do odbycia kary 

w wyznaczonym terminie rodzi szereg pytań, z których dla potrzeb niniejszej ekspertyzy 

najważniejszym jest pytanie o przyczyny tak licznego niestawiennictwa. Przypuszczać 

można, że w tej grupie zidentyfikować można osoby, które intencjonalnie nie stawiły się do 

odbycia kary oraz osoby, wobec których zaszły rozmaite przyczyny losowe uniemożliwiające 

im takie stawienie się w terminie. Jednocześnie mnogość problemów alkoholowych cechująca 

populację osób osadzonych w więzieniach (patrz: podrozdział 4.1) pozwala przypuszczać, że 

część przyczyn niestawienia się w terminie do odbycia kary może być w różny sposób 

powiązana z nadużywaniem alkoholu.  

W toku postępowania karnego, na poszczególnych jego etapach poprzedzających 

osądzenie ujawniane są różne fakty dotyczące osoby podejrzanej, a potem oskarżonej. Część 

z nich dotyczyć może nadużywania przez nią alkoholu lub ewentualnego uzależnienia. 

Przewidywać zatem można wystąpienie sytuacji, w której sąd wymierzając karę zasadniczą 

pozbawienia wolności i określając jednocześnie termin stawienia się do jej odbycia ma 

uzasadnione obawy, co do zachowania tego terminu przez osobę skazaną. Dobrowolne 

zgłoszenie się do zakładu karnego celem odbycia kary wymaga bowiem sporej dozy 

odpowiedzialności i racjonalnego zachowania. Tymczasem alkohol sprzyja utracie kontroli 

zachowania i podejmowaniu czynów nieracjonalnych. W związku z powyższym zasadna 

wydaje się refleksja nad utworzeniem mechanizmów umożliwiających objęcie niektórych 

osób (np. w chwili ich skazania i wyznaczania terminu stawienia się do ZK) monitorowaniem 

z wykorzystaniem systemu TMSA.  

Jednocześnie zauważyć trzeba, że rozwiązanie w postaci monitorowania systemem 

TMSA osób skazanych, które dopiero mają zgłosić się do odbycia kary powinno być 

stosowane bardzo roztropnie, ze szczególną troską o zachowanie ich praw obywatelskich. 

Decyzje w tej sprawie powinny być wysoce profesjonalne i zawsze mocno 

 
36 Informacja statystyczna Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Statystyka miesięczna, Wybrane 

zagadnienia statystyczne - marzec, Warszawa 2019. 
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zindywidualizowane. Brać trzeba przy tym pod uwagę fakt, że na wypadek wątpliwości sąd 

może się w tej sprawie posiłkować opiniami biegłych. Zważywszy na powyższe, oddanie 

sądowi kompetencji w sprawie orzekania o zastosowaniu monitorowania systemem TMSA 

zagwarantuje poświęcenie należytej uwagi każdemu rozpatrywanemu przypadkowi osoby 

skazywanej w kierunku zasadności zastosowania takiego rozwiązania oraz podjęcie 

niezawisłej decyzji w tej sprawie.  

 

4.2. Sprawcy przestępstw odbywający karę skutkującą pozbawieniem wolności 

 

Podjęte w tej części opracowania rozważania odnosić się będą do tej części sprawców 

przestępstw, którym wymierzono karę skutkującą koniecznością poddania ich izolacji 

penitencjarnej. Obecnie w Polsce populacja ta liczy 75.458 osób37. Dość znaczną jej część 

stanowią osoby uzależnione od alkoholu, albo pijące alkohol ryzykownie lub szkodliwie. 

Część z tych osób popełniła też przestępstwo w związku z alkoholem.  

Dla zobrazowania skali problemu alkoholowego populacji więźniów w Polsce warto 

odwołać się do statystyk. Na podstawie danych gromadzonych w Centralnej Bazie Danych 

Osób Pozbawionych Wolności ustalono, że:  

1. W 2019 roku zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu w drodze wydania opinii 

psychologicznej wobec 4.709 osób osadzonych (w tym 263 osoby odbywały terapie 

w związku z zastosowaniem przez sąd orzekający art. 62 k.k.), natomiast do 30 kwietnia 

roku 2020 takie uzależnienie zdiagnozowano u 1.558 osób (w tym 97 osób odbywało 

terapię w związku z zastosowaniem przez sąd orzekający art. 62 k.k.) 

2. W 2019 wobec 11.920 osób osadzonych przeprowadzono badania i opinie psychologiczne 

w związku z podejrzeniem uzależnienia, a do 30 kwietnia 2020 roku takie badania 

wykonano lub opinie sporządzono wobec 3.821 osób osadzonych38.  

3. Obecnie w jednostkach penitencjarnych przebywają 2.552 osoby, które objęto krótką 

interwencją w związku z piciem ryzykownym lub uzależnieniem (w przypadku 

stwierdzonego uzależnienia krótką interwencją obejmuje się osoby, wobec których ze 

względu niski na wymiar kary nie ma możliwości zastosowania pełnej terapii). 

4. Aktualnie w jednostkach penitencjarnych przebywa 10.548 osób skazanych za 

prowadzenie w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym pojazdu mechanicznego 

w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.).39  

 
37 Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej wg stanu na 31.03.2020 r. dostępne w Internecie: 

https://www.sw.gov.pl/strona/Statystyka-kwartalna [dostęp: 29.04.2020 r.].  
38 Niestety obecnie Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności nie pozwala na rozgraniczenie tych 

danych (zawartych w punkcie 2) pod względem rodzaju uzależnienia. Szacuje się jednak, że uzależnienie od 

alkoholu dotyczy ok. 90 % przypadków.  
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Sama izolacja penitencjarna, niezależnie od skali zastosowanych obostrzeń prawnych 

(związanych np. z wykonywaniem kary w określonym typie zakładu karnego) skutkuje 

koniecznością utrzymania całkowitej abstynencji przez osobę osadzoną. Dość łatwe jest także 

kontrolowanie trzeźwości osób przebywających na terenie aresztów śledczych i zakładów 

karnych. Jednak istnieje kilka istotnych powodów, dla których osoby ujęte w stanie 

ewidencyjnym jednostek penitencjarnych legalnie, czasowo opuszczają teren więzienia. 

Niestety część z tych osób podczas pobytu poza więzieniem, sięga po alkohol wbrew 

prawnym zobowiązaniom. Dlatego zasadne jest podjęcie rozważań w kierunku 

transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu w organizmach osób ujętych w stanach 

ewidencyjnych jednostek penitencjarnych, z różnych powodów czasowo opuszczających ich 

teren.  

 

4.2.1. Skazani zatrudnieni poza terenem zakładu karnego  

 

Poszczególne typy zakładów karnych różnią się między sobą znacząco, m. in. pod 

względem obwarowań ochronnych dotyczących zatrudniania osób skazanych. O ile 

w zakładzie karnym typu zamkniętego zatrudnianie możliwe jest praktycznie40 jedynie na 

terenie jednostki penitencjarnej, to już w zakładzie karnym typu półotwartego można 

zatrudniać skazanych poza terenem zakładu karnego w systemie zmniejszonego 

konwojowania lub bez konwojenta, w tym również na pojedynczych stanowiskach pracy”41. 

W zakładzie karnym typu otwartego skazanych zatrudnia się „przede wszystkim poza terenem 

zakładu karnego, bez konwojenta, na pojedynczych stanowiskach pracy”42. Warto w tym 

miejscu wspomnieć o bardzo wysokim odsetku zatrudnionych skazanych, który w 2019 roku 

wyniósł średnio 55,7%43.  

Największą część osób osadzonych zatrudniają kontrahenci zewnętrzni. Przede 

wszystkim w tych przypadkach (choć nie tylko) skazani bardzo często zostają włączani do 

grup pracowników będących osobami wolnymi. Zmniejszony nadzór nad więźniami 

pracującymi (choć bardzo pożyteczny z perspektywy korzyści readaptacyjnych) stwarza 

okoliczności sprzyjające ewentualnym nadużyciom regulaminowym przez więźniów.  

 
39 W liczbie tej ujęto także osoby, które nie stosowały się do zakazu prowadzenia pojazdów i w związku z tym 

zostały skazane w warunkach art. 244 k.k. 
40 Teoretycznie w ZK typu zamkniętego możliwe jest zatrudnienie osoby skazanej poza terenem ZK, ale jedynie 

w pełnym systemie konwojowania (patrz: art. 90 pkt. 2 k.k.w.). W praktyce wiąże się to z koniecznością 

spełnienia wielu wymogów ochronnych co powoduje, że do zatrudnienia zewnętrznego poszukuje się skazanych 

odbywających karę w innych typach ZK.  
41 Patrz: art. 91 pkt. 2 k.k.w. 
42 Patrz: art. 92 pkt. 2 k.k.w. 
43 Informacja statystyczna Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dostępne w Internecie: 

https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp: 30.04.2020 r.]. 



93 

 

W efekcie więźniowie zatrudnieni w zmniejszonym systemie konwojowania lub bez 

konwojenta, po pokonaniu pewnych trudności, mają możliwość zdobycia alkoholu. Dodać 

trzeba, że nie tylko ewentualne spożycie, ale samo wejście w posiadanie alkoholu przez osobę 

osadzoną stanowi oczywiste złamanie prawnych zasad odbywania kary, zagrożone 

poważnymi konsekwencjami regulaminowymi. Ponadto jeśli spożycie alkoholu następuje 

w czasie pracy, stanowi ono złamanie prawa pracy. Zachodzą zatem dwa powody ku temu, 

aby poddawać osoby osadzone świadczące pracę kontroli trzeźwości. Z jednej strony 

pracodawca ma obowiązek „niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał 

alkohol w czasie pracy”44. Z drugiej strony personel więzienny ma obowiązek dbałości 

o bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych i egzekwowania od osób 

osadzonych wszystkich zasad odbywania kar izolacyjnych.  

Możliwość wejścia w posiadanie alkoholu dotyczy właściwie wszystkich osób 

osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostek penitencjarnych. Warto jednak zauważyć, 

że w praktyce część osób osadzonych udaje się regularnie, bez konwojenta do swoich miejsc 

zatrudnienia (np. korzystając z komunikacji miejskiej), po czym po zakończeniu pracy 

przemieszcza się samodzielnie do miejsca odbywania kary. W tych przypadkach zachodzi 

teoretyczna, ale całkiem realna możliwość pozyskania przez te osoby alkoholu w drodze do 

pracy i jego konsumpcji (jeszcze w drodze do pracy lub w miejscu pracy). Zakładając 

sytuację braku kontroli trzeźwości przez pracodawcę w miejscu pracy lub przez personel 

więzienny wyrywkowo nadzorujący te miejsca, możliwe staje się spożycie alkoholu przez 

osobę osadzoną w drodze do pracy lub zaraz po jej rozpoczęciu, po czym stawienie się po 

pracy w miejscu odbywania kary w stanie niepozwalającym na wykrycie alkoholu 

w organizmie45. Okoliczności te ukazują zasadność wprowadzenia metod monitorowania 

stężenia alkoholu w trybie ciągłym w organizmach osób osadzonych na czas ich przebywania 

poza terenem jednostki penitencjarnej.  

Z poczynionych rozważań nasuwa się konkluzja, że monitorowanie alkoholu u osób 

osadzonych metodą pomiaru jego stężenia w pocie lub w oparach potu, z użyciem czujników 

montowanych w opaskach zakładanych na kostkę, nadgarstek lub ramię wydaje się 

rozwiązaniem optymalnym. Wprowadzenie tej metody mogłoby w efekcie znacząco podnieść 

bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych. Na pewno monitorowaniem takim warto byłoby 

objąć osoby czasowo opuszczające teren jednostki penitencjarnej, u których 

 
44 Patrz: art. 17.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2277).  
45 Kontrola trzeźwości osób powracających do jednostek penitencjarnych po zakończonej pracy jest raczej 

powszechną praktyką.  
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w kryminologicznej ocenie przestępstwa wystąpił alkohol, lub które w przeszłości dopuściły 

się w warunkach pozbawienia wolności wykroczenia regulaminowego związanego 

z alkoholem.  

Aktualnie więziennictwo stosuje kontrolowanie trzeźwości z wykorzystaniem metod 

pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a w przypadku zakwestionowania 

przez osobę badaną wyniku przeprowadzonego tą metodą badania, także z zastosowaniem 

analizy laboratoryjnej krwi. Obie te metody nie pozwalają jednak na monitorowanie stężenia 

alkoholu w organizmie w sposób ciągły oraz w warunkach pozostawania osoby osadzonej bez 

dozoru personelu więziennego. Dlatego metoda ta stanowiłaby ważne uzupełnienie metod już 

stosowanych w więziennictwie czyniąc tę część systemu nadzoru nad więźniami bardziej 

szczelnym. 

 

4.2.2. Skazani korzystający z czasowego zezwolenia na opuszczenie jednostki 

penitencjarnej  

 

Dla zobrazowania skali działania systemu przepustkowego stosowanego w Polsce 

wobec osób osadzonych warto zauważyć, że w 2019 roku udzielono osobom osadzonym 

łącznie 43.006 przepustek, z czego liczba przepustek bezdozorowych wyniosła 41.79546. 

Liczby te obejmują zezwolenia i przepustki, o których mowa w art. 91 pkt 7 k.k.w., art. 92 pkt 

9 k.k.w., art. 138 § 1 pkt 7 k.k.w., art. 138 § 1 pkt 8 k.k.w., art. 141a § 1 k.k.w. (bez asysty, 

z asystą i pod konwojem) oraz art. 165 § 2 k.k.w.. W sensie realizacji celów kary, każde 

czasowe opuszczenie przez osobę osadzoną jednostki penitencjarnej ma swój 

zindywidualizowany cel cząstkowy i (bez względu na podstawę prawną udzielenia takiego 

zezwolenia) wiąże się z oczekiwaniem od tej osoby konkretnego zachowania. Dodatkowo, 

w przypadku udzielenia skazanemu nagród, o których mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 k.k.w. 

albo z zezwolenia, o którym mowa w art. 141a k.k.w. lub w art. 165 § 2 k.k.w. dyrektor 

zakładu karnego może zobowiązać osobę skazaną do określonego zachowania się. 

Przypuszczać zatem można, że powstrzymanie się od nadużywania alkoholu47, a czasem także 

całkowite powstrzymanie się od jego spożywania, może (w wyniku indywidualnej oceny 

osoby skazanej opuszczającej czasowo jednostkę penitencjarną) znaleźć się w katalogu takich 

oczekiwań czy zobowiązań.  

Zasadne staje się więc rozważenie wprowadzenia systemu ciągłego, transdermalnego 

monitorowania stężenia alkoholu u niektórych osób korzystających z dobrodziejstw systemu 
 

46 Źródło: dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Statystyka roczna, rok 2019, tab. 38, dostępne 

w Internecie: https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna [dostęp: 01.05.2020 r.]. 
47 Określenie zaczerpnięte z art. 72§1 pkt 5 k.k. określającego obowiązki nakładane na skazanego w okresie 

warunkowego zawieszenia wykonania kary, a które na mocy art. 159§1 k.k.w. znajdują zastosowanie także 

wobec osób zwalnianych warunkowo z odbywania kary pozbawienia wolności.  

https://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna


95 

 

przepustkowego. Warto wspomnieć, że na mocy zarządzenia 19/16 Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 r.48 wychowawca ma obowiązek (w przypadkach 

określonych w §47) poinformowania skazanego o zasadach i celu wykorzystywania 

przepustek. Pouczenia takiego dokonać może także np. na etapie opiniowania wniosku 

o udzielenie nagrody regulaminowej w postaci przepustki.  

Istotne jest, aby na okoliczność jednoczesnego występowania potrzeby sprawdzenia 

funkcjonowania osoby skazanej w warunkach wolnościowych (podczas przepustki) oraz 

uzasadnionego ryzyka, że podczas przepustki skazany może nadużywać alkoholu i zaniedbać 

z tego powodu realizację faktycznych celów przepustki - organ jej udzielający dysponował 

możliwością nałożenia na osobę skazaną obowiązku poddania się monitorowaniu poziomu 

alkoholu z wykorzystaniem systemu TMSA.  

 

4.2.3. Skazani korzystający z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności  

 

Przerwa w wykonaniu kary nie jest środkiem związanym z poddaniem sprawcy 

próbie49, dlatego o jej udzieleniu decydują zupełnie inne przesłanki niż w przypadku 

warunkowego przedterminowego zwolnienia. Inaczej przebiega także kontrolowanie 

prawidłowości wykorzystania przerwy w karze przez osobę skazaną. Sąd udziela bowiem 

przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności „w wypadku choroby psychicznej lub innej 

ciężkiej choroby” (art. 153§1 k.k.w.), a także może jej udzielić „jeżeli przemawiają za tym 

ważne względy rodzinne lub osobiste” (art. 153§2 k.k.w.). Dla podjętych tutaj rozważań 

warto dodać, że „ważne względy zdrowotne lub osobiste” (art. 43q§1 k.k.w.) mogą dla sądu 

penitencjarnego stanowić przesłankę do zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie 

dozoru elektronicznego. Wnioski o udzielenie przerwy w wykonaniu kary podlegają ocenie 

sądu penitencjarnego, a przerwa taka udzielana jest jeśli w wyniku tej oceny sąd uzna za 

zasadne czasowe funkcjonowanie konkretnej osoby skazanej w warunkach wolnościowych.  

Udzielenie każdej przerwy w wykonaniu kary ma zatem swój zindywidualizowany 

cel. Istota tego celu znaleźć może odzwierciedlenie nie tylko w uzasadnieniu postanowienia 

o udzieleniu przerwy w wykonaniu kary, ale także w powinnościach nałożonych na osobę 

skazaną w treści tego postanowienia. Udzielając przerwy w wykonaniu kary sąd może 

bowiem nałożyć na osobę skazaną konkretne zobowiązania, które m. in. dotyczyć mogą 

„poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym” 

(art. 153§4 k.k.w.). Istotne jest także, że z powodu niewykonywania tych obowiązków sąd 
 

48 W sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności 

funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych. 
49 Środki związane z poddaniem sprawcy próbie określa rozdział VIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks 

karny (k.k.), tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568.  
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penitencjarny może wydać postanowienie o jej odwołaniu (art. 156§1i2 k.k.w.). Z tych 

powodów uznano, że postępowanie osoby skazanej korzystającej z przerwy w odbywaniu 

kary powinno być monitorowane. Rozwiązanie to umocowano ustawowo nadając organom 

postępowania wykonawczego prawo zarządzenia zebrania informacji dotyczących skazanego 

(art. 14§1 k.k.w. w zw. z art. 151§5 k.k.w.). Na mocy tego samego przepisu (zdanie drugie) 

organ wykonujący orzeczenie określony w art. 2 pkt 1-5 k.k.w. (a więc m. in. sąd 

penitencjarny, sędzia penitencjarny oraz dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego) 

„może także zarządzić zebranie informacji dotyczących skazanego w drodze wywiadu 

środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego” (Ibid.).  

Zważywszy na dane statystyczne przytoczone we wprowadzeniu do podrozdziału 

4.2 można założyć, że bez względu na cel udzielenia przerwy w wykonaniu kary (ważne 

względy zdrowotne lub osobiste), w przypadku konkretnych osób skazanych może zachodzić 

indywidualnie zróżnicowana obawa o nadużywanie alkoholu w trakcie korzystania z tej 

przerwy, a tym samym o wykorzystanie udzielonej przerwy niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

Zasadne wydaje się zatem (oprócz zobowiązania do powstrzymania się od takiego 

nadużywania poczynionego w treści postanowienia o udzieleniu przerwy) utworzenie prawnej 

i technologicznej możliwości zastosowania transdermalnego monitorowania poziomu stężenia 

alkoholu osób korzystających z przerwy w karze. Możliwość taką warto byłoby połączyć 

z koniecznością uszczegóławiania informacji dotyczących problemów alkoholowych osoby 

ubiegającej się o przerwę w wykonaniu karze w opinii sporządzanej przed jej udzieleniem. 

Opinia taka (standardowo lub na wniosek sądu penitencjarnego) mogłaby zawierać 

poszerzone informacje dotyczące diagnozy w kierunku uzależnienia od alkoholu, picia 

problemowego lub ryzykownego, wcześniejszych naruszeń regulaminu wykonywania kary 

związanych z alkoholem oraz inne specjalistyczne informacje profilaktyczno-terapeutyczne 

dotyczące problemów alkoholowych osoby, której wniosek o udzielenie przerwy dotyczy. Do 

rozważenia pozostaje także powierzenie administracji zakładu karnego określenie 

rekomendacji w kwestii zastosowania systemu TMSA wobec konkretnej osoby skazanej na 

wypadek jej zwolnienia w związku z udzieleniem przerwy w wykonaniu kary.  

Analiza danych pochodzących z systemu TMSA mogłaby okazać się bardzo przydatna 

także dla kuratorów sądowych. Pozyskiwanie przez kuratora informacji z wykorzystaniem 

analizy akt, wywiadu środowiskowego i towarzyszącej mu obserwacji uzasadnia się bowiem 

faktem, że „Kurator sądowy potrzebuje ich do przygotowania właściwej diagnozy 

o charakterze ciągłym” (Kwadrans 2019: s. 25). Oczywiście analiza akt daje jakieś podstawy 

uwzględnienia w diagnozie ciągłości zdarzeń, ale tylko z częstotliwością, z jaką sporządzano 

analizowane dokumenty. Wywiad środowiskowy także może dotyczyć faktów minionych, 
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choć wiąże się to z koniecznością ich odtwarzania przez osoby, z którymi jest on prowadzony 

i niesie ze sobą ryzyko ich subiektywnej interpretacji diagnozowanych faktów. Zaletą analizy 

akt i wywiadu środowiskowego jest jednak możliwość rozpoznawania w ten sposób różnych 

obszarów funkcjonowania osoby diagnozowanej. Jednak w zakresie dotyczącym zachowania 

abstynencji od alkoholu lub nie nadużywania alkoholu (a właściwie w zakresie stężenia 

alkoholu w organizmie), to właśnie system TMSA może być źródłem precyzyjnych danych 

o charakterze ciągłym. Dlatego w sytuacji jego wdrożenia warto utworzyć kuratorom 

możliwość korzystania ze zgromadzonych w nim danych.  

 

4.2.4. Skazani zwalniani warunkowo, co do których w warunkach zwolnienia określono 

powstrzymanie się od spożywania alkoholu  

 

W 2017 r. karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem orzeczono wobec 

54819 osób (Ibid.: s. 15). Z dobrodziejstwa tak orzekanej dość często korzystali sprawcy 

przestępstw z art. 178a k.k. W analizowanym roku miało to miejsce w przypadku 7.862 osób 

(Ibid.: s. 38). Wymierzenie kary z zawieszeniem ma charakter kluczowy dla sprawcy 

przestępstwa, ale ważne jest również, czy jest ona wymierzona z dozorem, czy bez dozoru. 

W 2017 roku liczba orzeczonych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, 

z dozorem wyniosła 17.289 (Ibid.: s. 23). Zgodnie z art. 72§1 k.k., sąd zawieszając 

wykonanie kary zobowiązuje skazanego, a jeżeli orzeka środek karny, może zobowiązać 

skazanego do określonego postępowania. Kluczowe znaczenie może mieć dyspozycja zawarta 

art. 72 § 1 pkt 1 k.k., która zobowiązuje sprawcę przestępstwa do informowania sądu lub 

kuratora o przebiegu okresu próby. 

Zastosowanie transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu u tych sprawców 

przestępstw, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności 

mogłoby spowodować zmianę postępowania (zaniechania lub znaczącego ograniczenia 

spożycia alkoholu). Chodzi o to, że zmiana chociażby jednego z pięciu komponentów 

systemu postawy może spowodować zmianę pozostałych, to jest.: reakcji emocjonalnych, 

postawy właściwej, zachowania, elementów poznawczych (przekonań) lub intencji co do 

zachowań (Zimbardo i Leipe 2004: s. 61-63). W konsekwencji może trwale zmodyfikować 

postepowanie sprawcy przestępstwa w przyszłości (Nowacki 2012: s. 181).  

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest ustawowym środkiem związanym 

z poddaniem sprawcy próbie50, polegającym na wcześniejszym (tj. przed upływem terminu 

końca kary) zwolnieniu osoby skazanej z konieczności odbywania pozostałej części kary 

pozbawienia wolności. Środek ten zastosować można po spełnieniu określonych przesłanek 

 
50 Patrz: rozdział VIII, art. 77. § 1 k.k. 
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formalnych i materialnych (art. 77§1 k.k. i nast.). Dla podjętych tutaj rozważań kluczowy jest 

jednak fakt, że w przypadku udzielenia osobie skazanej warunkowego przedterminowego 

zwolnienia „czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby” (art. 80§1 k.k.), w którym 

postępowanie osoby zwolnionej jest monitorowane. Użycie przymiotnika „warunkowe” 

w nazwie tego środka oznacza także konieczność spełniania w okresie próby określonych 

zobowiązań sądu, który takiego zwolnienia udzielił (art. 72§1 k.k. w zw. z art. 159§1 k.k.w.), 

pod rygorem ponownego doprowadzenia do zakładu karnego celem wykonania nieodbytej 

część kary. W katalogu tych zobowiązań wymieniono m. in. takie, które są bezpośrednim 

wyrazem oczekiwań w zakresie wykazania przez osobę nadzorowaną inicjatywy w kierunku 

poradzenia sobie z problemami alkoholowymi. Są to: zobowiązanie do powstrzymania się od 

nadużywania alkoholu (…) (art. 72§1 k.k. pkt 5) oraz do poddania się terapii uzależnień 

(art. 72§1 k.k. pkt 6). Dodać warto, że sąd udzielający warunkowego przedterminowego 

zwolnienia „może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego [rozwiązanie 

stosowane najczęściej – przyp. aut.], osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub 

instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub 

pomoc skazanym” (art. 159§1 k.k.w.), a w przypadku niektórych sprawców przestępstw 

nadzór taki orzekany jest obligatoryjnie51. Jednak powinność wykonywania nałożonych 

(w związku z warunkowym zwolnieniem) obowiązków mają również osoby nieobjęte 

dozorem (art. 159§2 k.k.w.). 

Podejmując refleksję nad kierunkiem zasadności wykorzystania systemu 

transdermalnego monitorowania poziomu alkoholu w organizmie wobec osób zwalnianych 

warunkowo z więzień (jak i wobec innych osób, wobec których zastosowano określone 

w rozdziale VIII kodeksu karnego środki związane z poddaniem sprawcy próbie), warto 

zwrócić uwagę na ewentualne korzyści, które usytuowane mogą być zarówno po stronie 

podmiotu sprawującego dozór, jak i po stronie sprawcy. System TMSA dostarcza informacji 

o charakterze ciągłym (ze względu na wysoką częstotliwość pomiarów) w postaci 

precyzyjnych danych liczbowych, podczas gdy np. wywiad środowiskowy dostarcza 

opisowych subiektywnych informacji sekwencyjnych z częstotliwością równą częstotliwości 

jego przeprowadzania. Nie przesądza to w żadnym wypadku o wyższości jednej z tych metod 

nad inną, a jedynie świadczy o zasadności dysponowania możliwością zamiennego ich 

stosowania w zależności od indywidualnie ocenianych czynników egzogennych 

i endogennych. Argumentem niech będzie choćby fakt, że system TMSA pozostawia osobie 

 
51 Wobec skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku 

z zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego 

w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności oddanie pod 

dozór jest obowiązkowe (art. 159§1 k.k.w.). 
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nadzorowanej znacznie mniej swobody w dokonywaniu wyborów, w zakresie powiązanych 

z alkoholem sfer codziennego funkcjonowania. Jest to zatem rozwiązanie gorsze 

w przypadkach, gdy pozostawienie sprawcy nieco większej swobody w tym zakresie jest 

zasadne. Pamiętać wszak trzeba, że wobec niektórych sprawców zasadne jest oczekiwanie 

całkowitej abstynencji (np. osoby uzależnione), podczas gdy wobec innych właściwe jest, 

przywołane wcześniej, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu (np. osoby 

nieuzależnione, które w przeszłości w wyniku incydentalnego spożycia alkoholu dokonały 

przestępstwa pod jego wpływem). Trudne jak się wydaje byłoby stworzenie algorytmu (oraz 

odpowiadającego mu przepisu prawnego) adekwatnego do mogących w rzeczywistości 

wystąpić poszczególnych osobniczych przypadków, na podstawie którego kierować by można 

w przyszłości poszczególne osoby do objęcia nadzorem z wykorzystaniem systemu TMSA. 

Bardziej korzystne i znacznie lepiej wychodzące naprzeciw zasadzie indywidualizacji 

w wykonywaniu kar i środków karnych byłoby powierzenie wychowawcy penitencjarnemu 

zwalnianej warunkowo osoby, zajęcie stanowiska w sprawie zasadności zastosowania tego 

systemu wobec podopiecznego, przy pozostawieniu decyzji w tej sprawie sądowi 

rozpatrującemu wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie.  

System TMSA mógłby stanowić także ważne technologiczne wsparcie dla samych 

osób zwalnianych, zwłaszcza zdeterminowanych do prowadzenia po zwolnieniu życia 

zgodnego z prawem. Osoby te mogą bowiem z jednej strony dysponować świadomością 

współzależności między piciem alkoholu a szansami na realizację planów życiowych52, 

z drugiej zaś strony może je cechować niski poziom zaufania do osobistych mechanizmów 

samokontroli w tym obszarze. Konkluzja ta prowadzi do wniosku, że korzystne byłoby 

utworzenie możliwości zwrócenia się osoby zwalnianej warunkowo o czasowe objęcie jej 

monitorowaniem z wykorzystaniem systemu TMSA.  

Zasadne staje się zatem rozważenie zastosowania systemu TMSA wobec niektórych 

sprawców przestępstw, w przypadku których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary 

pozbawienia wolności. Równie zasadne jest także wskazanie sądowego kuratora zawodowego 

jako podmiotu wspierającego (uzupełniającego) systemowe rozwiązanie.    

 

 

 

 

 

 

 
52 Jak wyżej wykazano w przypadku osób zwolnionych warunkowo zobowiązanych do nie nadużywania 

alkoholu, plany te (w przypadku niedotrzymania tego zobowiązania) zniweczyć może ponowne osadzenie 

w więzieniu.  
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4.3. Osoby, które nie weszły w interakcję z wymiarem sprawiedliwości   

 

4.3.1. Osoby uzależnione od alkoholu jako członkowie rodzin 

 

Współczesny kryzys rodzinny jest często wieloźródłowy (złożony), generowany 

różnego rodzaju negatywnymi zjawiskami i procesami wewnątrzrodzinnymi i zewnętrznymi. 

Jednym ze znaczących źródeł kryzysu rodzinnego jest nadużywanie alkoholu lub uzależnienie 

od alkoholu przez (co najmniej jednego) członka rodziny.  

Kryzys związany z problemem alkoholowym w rodzinie jest naznaczony 

paraliżującym lękiem i bezradnością, zaburza przebieg interakcji wewnątrzrodzinnych 

i powoduje przerost zachowań negatywnie sprzężonych oraz wzmagających emocjonalne 

reakcje członków rodziny. W obliczu kryzysu mogą oni reagować różnorako – począwszy 

od zachowań unikowych lub całkowitego wycofania się, poprzez przerzucanie na siebie 

odpowiedzialności, manifestacje negatywnych emocji, wielokierunkowe konflikty, 

po zachowania agresywne i akty przemocy.  

Jak wykazały najnowsze badania nad rodzinami w kryzysie (Nowak, 2011), rodziny 

z problemem alkoholowym charakteryzuje tendencja do przyjmowania przez jej członków 

niefunkcjonalnych ról rodzinnych, niski poziom adaptacyjności i wzajemnego zrozumienia, 

wysoki poziom dezintegracji, silne poczucie trudności rozwojowych oraz upośledzenia. 

Osobą uzależnioną jest najczęściej ojciec rodziny, ale znaczący odsetek stanowią także 

dorosłe dzieci. Związane jest to prawdopodobnie z przenoszeniem w dorosłe życie 

rodzicielskich wzorców zachowań oraz brakiem umiejętności radzenia sobie z problemami 

wyniesionym z patologicznego środowiska rodzinnego. Problem uzależnienia od alkoholu 

występuje częściej w rodzinach ze środowisk wiejskich niż miejskich oraz w rodzinach 

o strukturze pełnej niż niepełnej. Osoby mieszkające na wsi częściej niż osoby z pozostałych 

środowisk, poddawane są terapii odwykowej. Osobami uzależnionymi są najczęściej 

mężczyźni - ojcowie rodzin oraz ich dorosłe dzieci. Do rzadkości należy natomiast 

uzależnienie obojga małżonków. Alkoholizm jednego z członków rodziny wymusza 

konieczność zmiany zachowania pozostałych osób, gdyż spirala alkoholizmu nakręca się 

fazowo: od poszukiwania przyczyn sięgania po alkohol, zaprzeczania w sytuacji pojawienia 

się sygnałów nadużywania alkoholu oraz prób interwencji ze strony członków rodziny 

poprzez izolowanie się, po rezygnację i separację. W ostatniej fazie ma miejsce odcięcie się 

członków rodziny od osoby uzależnionej, co często skłania ją podjęcia decyzji o leczeniu 

i terapii (Lenart 2018: s. 500-501).  

Profile rodzin dotkniętych chorobą alkoholową obnażają miedzy innymi ich niemoc 

wychowawczą. Rodzice nieposiadający wystarczających kompetencji życiowych nie stanowią 
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dla dzieci pozytywnego wzorca do naśladowania, nie reprezentują postaw i zachowań 

stanowiących pożądaną platformę socjalizacyjną. Sprawia to, że dzieci wychowujące się 

w tego typu rodzinach wykazują znaczne deficyty w nawiązywaniu satysfakcjonujących 

i konstruktywnych relacji rówieśniczych. Przystosowują się do warunków, w których 

wzrastają, doświadczając przy tym deprywacji wielu potrzeb oraz sytuacji urazowych (m.in. 

odrzucenia, opuszczenia, nieadekwatności zachowań, zaniedbywania, braku empatii). 

Narażone są także na inwazyjność rodziców, rozumianą jako niezdolność 

do powstrzymywania się od naruszania granic dziecka (agresja słowna, przemoc fizyczna, 

seksualna, nieadekwatność zachowań itd.) (Ibid.; Miller i in. 2014: s. 206-209). Aby sobie 

poradzić z niezwykle trudną i obciążającą je psychicznie sytuacją, wchodzą w pewne 

określone, zadaniowe bądź unikowe role – bohatera rodziny, kozła ofiarnego lub dziecka we 

mgle (więcej: Ryszkowski i in. 2015: s. 10-11).  

Osoby uzależnione najczęściej decydują się na udział w terapii pod wpływem swoich 

bliskich oraz w obawie przed całkowitym rozpadem rodziny. Wykorzystanie elementu presji 

lub przymusu może być pewnym czynnikiem motywującym ich do podjęcia leczenia. Na 

współpracy z rodziną oparte są między innymi następujące terapie leczenia uzależnień: 

• Interwencja wg modelu V. Johnsona (Johnson Model of Intervention)53 to metoda ta 

w dużym stopniu opiera się na przymusie, co budzi pewne wątpliwości etyczne. Zespół 

terapeutyczny określa cel interwencji, a także środki jakie zostaną zastosowane wobec 

osoby uzależnionej odmawiającej leczenia. Skuteczność terapii zwiększa wsparcie 

okazywane przez rodzinę. Niemniej jednak przeprowadzone badania wskazują, że u osób 

biorących udział w tym rodzaju terapii częściej zdarzały się nawroty niż w przypadku 

leczenia podjętego na skutek innego rodzaju motywacji; 

• Program ARISE oparty o założenie, że wspólne działanie umacnia rodzinę poprzez 

wykorzystanie jej mocnych stron. Program ten realizowany jest etapami. Terapeuta, bez 

udziału osoby uzależnionej, w rozmowie telefonicznej z członkiem rodziny określa 

charakter problemu, grupę wsparcia, sposoby współpracy oraz możliwości rozwiązywania 

pojawiających się problemów. Przeprowadzone badanie pilotażowe ukazało, że 83% osób 

uzależnionych podjęło terapię na skutek interwencji podjętej przez rodzinę. Dodatkowo 

wykazano, że im więcej osób z najbliższego środowiska rodzinnego było 

zaangażowanych w terapię, tym większe było prawdopodobieństwo jej ukończenia; 

 
53 Patrz: What is the Johnson Model of Intervention?,  

https://www.associationofinterventionspecialists.org/what-is-the-johnson-model-of-intervention/  

[dostęp: 16.05.2020 r.] oraz Johnson Model of Intervention, https://dualdiagnosis.org/interventions/johnson-

model/ [dostęp: 16.05.2020 r.]. 
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• Jednostronna terapia rodzinna (Unilateral Family Therapy), której głównym celem jest 

rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz poprawa jakości życia  

i funkcjonowania w rodzinie z uzależnionym partnerem, dokonywanie zmian 

wewnątrzrodzinnych, opanowanie strategii radzenia sobie z oporem osoby uzależnionej 

oraz zmobilizowanie jej do podjęcia leczenia; 

• Wzmocnienie środowiskowe i szkolenie rodzinne (Community Reinforcement and Family 

Training) to metoda ta opierająca się na stosowaniu wzmocnień pozytywnych, nabywaniu 

umiejętności minimalizowania przemocy fizycznej, zachęcaniu osoby uzależnionej do 

zaprzestania szkodliwego picia poprzez stosowanie nagród oraz wskazywanie 

negatywnych konsekwencji związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

W programie CRA (Community Reinforcement Approach) osoby bliskie stają się być 

aktywnymi uczestnikami programu, a ich obecność służy m. in. monitorowaniu zażywania 

środków psychoaktywnych. Badania wykazały, że wykorzystanie środowiska rodzinnego 

przyczynia się do wzmacniania umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych, a tym 

samym minimalizowania ryzyka powrotu do uzależnienia (Connors i in. 2013: s. 215-

226). 

Jak wynika z powyższego, krótkiego przeglądu terapii programów terapeutycznych 

z udziałem rodziny osoby uzależnionej, zaangażowanie wszystkich członków rodziny wpływa 

na lepsze rezultaty terapii oraz poprawia sposób funkcjonowania całego systemu rodzinnego. 

Skuteczność oddziaływań terapeutycznych obniżają jednak znacznie trudności w zakresie 

mobilizacji osoby uzależnionej i jej rodziny do podjęcia terapii, zjawisko stygmatyzacji 

społecznej oraz problemy z utrzymaniem efektów terapeutycznych. 

W Polsce, członkom rodzin wieloproblemowych, w tym dotkniętych problemem 

alkoholowym udzielana jest pomoc w Centrach Interwencji Kryzysowej. Działania tej 

instytucji powiązane są z krajowym programem pomocy dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem (głównie ofiar przemocy domowej) oraz określone w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie54, ustawie o pomocy społecznej55 oraz ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi56. Centra Interwencji 

Kryzysowej oferują osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu (w tym 

alkoholowego) bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną i socjalną oraz 

 
54 Ustawa z dnia 29lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 
55 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 i 1622); Ustawa z dnia 19 

lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2019 

r. poz.1690). 
56 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2277) 
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udzielają krótkotrwałego schronienia ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. 

Potrzeby społeczne w tym zakresie są jednak coraz większe, a to implikuje konieczność 

znacznego zagęszczenia krajowej sieci interwencyjnej. Niewątpliwym problemem jest także 

utrudniony dostęp mieszkańców wsi i małych miast do tego typu placówek (brak środków 

finansowych na dojazdy do odległych miejscowości), słaba sieć informacyjna oraz nieufność 

do pomocy psychologicznej, wynikająca z ciągle funkcjonujących stereotypów i negatywnych 

reakcji środowiska społecznego, skutkujących często ostracyzmem środowiskowym 

i alienacją.  

Odnosząc się do tematu niniejszej ekspertyzy należy stwierdzić, że zastosowanie 

systemu przezskórnego pomiaru stężenia alkoholu (TMSA) w terapii uzależnień oraz 

w działaniach prowadzonych przez instytucje samorządowe i organizacje pożytku 

publicznego niosących pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, może z powodzeniem 

ograniczyć rozmiary tego zjawiska. Może być także pomocne w przeciwdziałaniu przemocy 

domowej, utrwalaniu się ról rodzinnych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz 

w zwiększeniu prawdopodobieństwa podjęcia terapii przez osobę uzależnioną i członków jej 

rodziny.   

 

4.3.2. Osoby podejmujące terapię uzależnień lub będące w trakcie leczenia 

ambulatoryjnego, które nie weszły w interakcję z wymiarem sprawiedliwości  

 

W ochronie zdrowia publicznego stosowane są różne środki pomiaru alkoholu, które 

mogą zapobiec długoterminowym konsekwencjom medycznym, psychologicznym czy 

konsekwencjom społecznym przewlekłego alkoholizmu (Dufour i Caces 1993: s. 265). Coraz 

częściej dostrzega się rolę przenośnych urządzeń monitorujących stężenie alkoholu w formie 

stacjonarnej, ambulatoryjnej czy leczenia środowiskowego (domowego). Mogą one służyć 

także pacjentom z zaburzeniami osobowości (np. border-line) lub zaburzeniami afektywnymi, 

gdzie często współwystępuje uzależnienie od substancji psychoaktywnych lub istnieje 

wysokie ryzyko pozabezpiecznego stylu spożywania alkoholu (Carpenter 2017). Sprawdzone 

narzędzie monitorujące umożliwiające w toku psychoterapii poznanie własnych reakcji, 

stabilizację nastroju, wprowadzanie i utrwalanie zmian behawioralnych, może skutkować 

poprawą funkcjonowania psychospołecznego, mniejszą stygmatyzacją społeczną poprzez 

redukcją zachowań niepożądanych, wykraczających poza normy społeczne. 

W USA, ramach zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej, transdermalne 

monitorowanie stężenia alkoholu służy wspieraniu profesjonalnego leczenia osób 

nadużywających go lub uzależnionych. To nieinwazyjne rozwiązanie technologiczne zostało 

wdrożone dzięki funduszom pozyskanym z National Institute on Alkohol Abus. Planowane 
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jest także szersze jego zastosowanie obszarze zdrowia psychicznego (Fell i McKnight 2013: 

s. 1, 5). Połączenie transdermalnego monitorowania przezskórnego z interwencją i motywacją 

do zmian, zaowocowało obiecującymi wynikami redukcji picia alkoholu wśród pacjentów 

placówek leczenia uzależnień w trybie ambulatoryjnym. Umożliwia  to zrozumienie wzorców 

picia alkoholu przez pacjentów oraz dostarcza więcej informacji na temat epizodów jego 

spożywania i nadużywania. Z tego powodu opieka zdrowotna w USA coraz częściej stosuje 

takie rozwiązania jako istotną część diagnozy oraz monitorowania zdrowia i leczenia osób 

dotkniętych problemem alkoholowym (Barnett 2015: s. 1). 

W świetle powyższego zasadne wydaje się wykorzystanie technologii TMSA 

w obszarze zdrowia psychicznego, terapii uzależnień oraz leczenia ambulatoryjnego chorób 

współwystępujących. 

 

4.4. Odbiór społeczny urządzeń przezskórnego monitorowania stężenia alkoholu 

 

Rozwój technologii wiąże się z wieloma szansami i konsekwencjami dla człowieka, 

społeczeństwa, środowiska czy gospodarki. Pozwala pokonać ludzkie ograniczenia oraz 

wzmocnić potencjał poprzez poszerzenie sprawczości (Gałuszka i in. 2016: s. 13). 

Wprowadzenie technologii TMSA w obszarze działań korekcyjnych i probacyjnych, 

umożliwia wzmocnienie potencjału osobistego skazanych oraz podmiotowości poprzez bycie 

faktycznym uczestnikiem relacji społecznych. Czynnikiem wzmacniającym i chroniącym 

przed poczuciem naznaczenia jest wsparcie społeczne, które również wzmacnia efekt 

interwencji, ale też motywuje do zmiany i zaprzestania spożywania alkoholu. Rezultaty 

te potwierdziły się w zastosowaniu innowacyjnego przezskórnego biosensora jako miernika 

stężenia alkoholu wśród osób nadużywających alkohol (będących i niebędących nosicielami 

wirusa HIV). Pomimo tego, że uczestnicy badania nie koncentrowali się na estetyce 

bransoletki SCRAM, to obawiali się stygmatyzacji społecznej, przemocy lub napaści ze 

strony innych osób (Villalba i in. 2020: s. 7).  

Podsumowanie dwuletniego brytyjskiego programu wymogu monitorowania 

abstynencji alkoholowej (2016-2018) daje jednak obraz dobrego odbioru tych urządzeń przez 

osoby skazane zobowiązane do ich stosowania. Doświadczali oni pozytywnego wpływu na 

własne zdrowie, życie oraz samopoczucie i prognozowali zmniejszające się 

prawdopodobieństwo powrotu do przestępstwa. Dla większości osób, po instalacji urządzenia 

ustępowała szybko świadomość jego użytkowania, choć odczuwany był przez nich fizyczny 

dyskomfort i ograniczenia w noszeniu (Caluzzi 2019: s. 354). W badaniu przeprowadzonym 

w trakcie ambulatoryjnego leczenia uzależnienia od alkoholu, wskazywano na konieczność 
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zmniejszenia rozmiaru bransoletki lub na problemy związane z jej użytkowaniem: 

podrażnienie (54%), ślady na skórze (58%) i trudności z doborem odzieży (51%). 

Coraz więcej badań dotyczy doświadczeń, związanych z używaniem urządzeń do 

transdermalnego badania stężenia alkoholu oraz wpływu różnych form informacji zwrotnych 

na zachowania związane ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu. Pojawiły się między 

innymi obawy dotyczące praktycznego użytkowania urządzenia (wielkość, projekt znacznika 

elektronicznego) w kontekście stygmatyzacji (Hobson, Harrison i Duckworth 2018: s. 4). 

Urządzenie monitorujące przezskórnie stężenie alkoholu pomogło ograniczyć jego 

spożywanie u 81% uczestników, a 75% wskazało na zamiar dalszego jego stosowania. 

Większość badanych nie odczuwała niedogodności fizycznych i niepokoju o kontakty 

społeczne podczas noszenia urządzenia pomiarowego (Alessi, Barnett i Petrya 2017 s: 417). 

Część badaczy zwraca jednak uwagę na obawy związane z poczuciem napiętnowania 

i zakłopotania z powodu noszenia bransoletek TMSA, w szczególności w grupie kobiet. 

Uważa się także, że użytkownicy TMSA powinni mieć pełny dostęp do informacji 

dostarczanych przez czujniki oraz do każdej informacji na temat własnego zdrowia związanej 

z problemowym piciem alkoholu (Barrio i in. 2019: s. 6).  

Za pomocą kwestionariuszy przesiewowych (AUDIT) i danych z czujników 

przezskórnych dokonuje się analizy ilościowych wzorców konsumpcji, doświadczeń 

osobistych w noszeniu urządzeń, kontekstów picia oraz wpływu spersonalizowanych 

informacji zwrotnych w interwencjach alkoholowych. Pozwala to na opracowanie 

profesjonalnych interwencji uwzględniających uwarunkowania społeczne związane 

z wdrażaniem nowych technologii (Neville i in. 2014). Niektórzy użytkownicy urządzeń do 

transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu zgłaszali, że aktywnie ich używali do 

przeciwstawiania się presji społecznej związanej z piciem oraz postępowania zgodnie 

z normami społecznymi. Urządzenia te działają jako przypomnienie zaangażowania 

w zachowanie trzeźwości. Ponieważ użytkownicy TMSA mogą czuć się pod nadzorem, to 

w obawie przed konsekwencjami nie są skłonni do spożywania alkoholu potajemnie (Neville 

i in. 2013). 

Urządzenia do transdermalnego monitorowania stężenia alkoholu mogą być 

wykorzystywane nie tylko jako narzędzie pomocne w leczeniu uzależnień, ale jako osobisty 

gadżet wspierający prowadzenie zdrowego trybu życia. W dłuższej perspektywie czasu może 

w tym zakresie znieść ryzyko stygmatyzacji społecznej wynikające z użytkowania urządzeń 

do TMSA. Obserwowany obecnie rozwój różnych czujników monitorujących, 

ukierunkowany jest bowiem na ich miniaturyzację oraz zdolność do natychmiastowego 

dostarczania informacji użytkownikowi lub dostawcy urządzeń, w tym komputerów 
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i smartfonów (Barnett 2015: s. 1). Już teraz większość aplikacji telefonicznych daje 

możliwość rozwoju oprogramowania w kierunku promowania trwałej i znaczącej zmiany 

zachowań zdrowotnych. Jednak obecnie tylko niewielka liczba aplikacji przeznaczona jest do 

redukcji picia alkoholu. Skłania to do tworzenia wysokiej jakości innowacji w tym zakresie, 

ukierunkowanych na wspieranie zmian behawioralnych w obszarze nadużywania substancji 

psychoaktywnych oraz kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych (McKay i in. 2019: 

s. 8).  

Reasumując, w celu zmniejszenia niekorzystnego odbioru społecznego, ryzyka 

stygmatyzacji osób w przyszłości decydujących się na korzystanie z urządzenia TMSA 

niezbędna jest jego promocja jako narzędzia wspierającego zdrowy styl życia 

i umożliwiającego zachowanie dobrostanu.  
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ROZDZIAŁ V 

 

POSTULATY DE LEGE FERENDA W ODNIESIENIU DO MOŻLIWOŚCI 

ADAPTACJI SYSTEMU TMSA DO POLSKICH WARUNKÓW PRAWNO-

SPOŁECZNYCH 

 

 

5.1 Postulaty de lege ferenda w kontekście polskiego sytemu prawnego 

 

a) USTAWY 

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019, poz. 1950). 

Alkohol jest jednym z podstawowych czynników kryminogennych. Często jest on 

motywem, dla którego przestępstwo zostaje popełnione oraz w dużej mierze wpływa na 

sposób jego realizacji. Pod jego wpływem obniża się poziom krytycyzmu, maleje możliwość 

obiektywnej oceny własnego zachowania oraz wyzwala się agresja, która często idzie w parze 

z przemocą w rodzinie lub w grupie rówieśniczej. Generalnie alkohol stymuluje do zachowań 

naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne. Zapobieganie jego nadużywania można 

w znacznym uproszczeniu traktować jako jedną z metod zapobiegania przestępczości. 

Negatywnym zjawiskiem i mocno napiętnowanym w społeczeństwie jest kierowanie 

pojazdami przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W celu przeciwdziałania takim 

praktykom użycie systemu TMSA wydaje się najbardziej odpowiednie.  

Zasadnym byłoby również wykorzystanie systemu TMSA jako środka karnego. 

Postulować można o rozszerzenie katalogu z art. 39 Kodeksu karnego.  

Warto rozważyć rozszerzenie obowiązków związanych z poddaniem sprawcy próbie 

z zastosowaniem systemu TMSA. Zwłaszcza, że art. 72 § 1 pkt 5 dotyczy powstrzymania się 

od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających. Nałożenie obowiązku 

powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, 

służy głównie celom zapobiegawczym i stosowane powinno być przede wszystkim wobec 

sprawców, którzy przejawiają skłonności do nadużywania wskazanych środków, co może 

stanowić realną przeszkodę we właściwym przebiegu próby. System TMSA byłby w tym 

przypadku wykorzystywany do kontroli nałożonych obowiązków.  

Istnieje też realna szansa na włączenie systemu TMSA do katalogu środków 

zabezpieczających (art. 93 k.k.). Środki zabezpieczające można orzec wobec sprawcy w razie 

skazania za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka 

odurzającego lub innego podobnie działającego środka (art. 93c pkt. 5 k.k.). 
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Naturalnie nie ma konieczności przebudowy zarówno środków karnych, środków 

zabezpieczających czy obowiązków nakładanych na skazanego w okresie próby. Należy 

zastanowić się, gdzie system TMSA mógłby być najefektywniej wykorzystywany. Być może 

nie powinien być jednym z wielu innych środków (karnych czy zabezpieczających), a po 

prostu powinien realizować szeroko rozumianą kontrolę spożywania alkoholu przez osoby, 

które nie powinny go spożywać.  

Wydaje się też konieczne podjęcie próby zastosowania systemu TMSA wobec 

sprawców, którzy dopuścili się popełniania czynu zabronionego, znajdując się w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Wówczas poddanie się pod 

obowiązywanie systemu TMSA powinno być obligatoryjne.  

 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

30, 413, 568) 

Na gruncie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 30, 413, 568) postuluje się wprowadzić następujące zmiany, mające na celu 

adaptację systemu TMSA. 

Rekomendacja 1 (k.p.k) 

Należy wprowadzić nowy środek zapobiegawczy w postaci aresztu domowego, 

w trakcie którego będzie mógł być wykorzystany system TMSA. 

Rekomendacja 2 (k.p.k) 

Należy rozważyć wprowadzenie nowego środka zapobiegawczego w postaci objęcia 

nadzorem poprzez system TMSA. 

Rekomendacja 3 (k.p.k) 

Warto rozważyć rozszerzenie środka zapobiegawczego w postaci oddania 

oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza (z wyjątkiem żołnierza pełniącego 

terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie) pod dozór przełożonego wojskowego – 

o objęcie systemem TMSA. Taki zabieg legislacyjny pozwoli wymiernie odciążyć rzeczone 

podmioty od dodatkowych obowiązków, jak np. trwałe badanie stanu trzeźwości osoby 

objętej dozorem. 

Rekomendacja 4 (k.p.k) 

Należy rozważyć również to, aby w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie, 

sąd – obok innych obowiązków – nakładał na oskarżonego obowiązek poddania się działaniu 

systemu TMSA. Ponadto w przypadku orzeczenia dozoru kuratora, należałoby dać kuratorowi 

sprawującemu dozór, narzędzie permanentnego monitorowania w postaci przedmiotowego 

systemu. 
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Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) 

Na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 167) postuluje się wprowadzić następujące zmiany. 

Rekomendacja 1  

Zawodowy kurator sądowy powinien mieć możliwość występowania w uzasadnionych 

wypadkach z wnioskiem o możliwość zastosowania systemu TMSA wobec swojego 

podopiecznego. 

Rekomendacja 2  

Kurator zawodowy, w związku z tym, że jest ustawowo obowiązany jest stale 

podnosić kwalifikacje zawodowe – powinien również uczestniczyć w szkoleniach i innych 

formach doskonalenia zawodowego, dotyczących specyfiki działania systemu TMSA. 

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) 

Na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 167) postuluje się wprowadzić następujące zmiany. 

Rekomendacja 1 

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego - mając na 

uwadze to, że ustawowo są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do 

ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, 

inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie 

sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 

przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy – powinny 

w zakresie swoich właściwości korzystać z systemu TMSA. 

Rekomendacja 2 

Rzeczone organy - poprzez wspieranie, a także tworzenie i rozwój organizacji 

społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby 

nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnianie 

warunków sprzyjających działaniom tych organizacji – winny korzystać z systemu TMSA 

Rekomendacja 3 

Odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi (tj. leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu), 

może być również wykonywane dzięki wykorzystywaniu systemu TMSA. 
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Rekomendacja 4 

Proponuje się umieszczenie w słowniku ustawowym wyjaśnienia znaczenia systemu 

TMSA. 

Rekomendacja 5 

Mając na uwadze to, że profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych jest 

celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, należy 

nawiązać współpracę merytoryczną z tą instytucją w ramach wdrażania systemu TMSA. 

Rekomendacja 6 

Mając na uwadze to, że opiniowanie i przygotowywanie projektów aktów prawnych 

oraz planów działań w zakresie polityki dotyczącej alkoholu i problemów alkoholowych 

należy do zadań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –

ewentualnie wypracowany projekt ustawy (specustawy dot. systemu TMSA) powinien być 

skonsultowany z rzeczoną agencją. 

Rekomendacja 7 

W kontekście postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu proponuje 

się wprowadzić system TMSA w celu monitorowania postępów leczenia odwykowego. 

Rekomendacja 8 

Wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb 

rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny – system TMSA 

powinien być orzekany obligatoryjnie. 

Rekomendacja 9 

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych powinny mieć możliwość 

wydawania opinii w zakresie zastosowania wobec osoby nadużywającej alkoholu systemu 

TMSA. 

Rekomendacja 10 

W razie gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii 

biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby 

odpowiednim badaniom. W tej sytuacji sąd powinien mieć możliwość zarządzenia 

zastosowania systemu TMSA. 

Rekomendacja 11 

Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie 

badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie. 

W wyjątkowych przypadkach, na wniosek zakładu sąd może termin ten przedłużyć do 
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6 tygodni. W opisanej sytuacji sąd również powinien mieć możliwość zarządzenia 

zastosowania systemu TMSA. 

Rekomendacja 12 

W razie zarządzenia przez sąd badania przez biegłego lub oddania pod obserwację 

w zakładzie leczniczym, osoba, której postępowanie dotyczy, obowiązana jest poddać się 

badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz zabiegom niezbędnym do wykonania 

podstawowych badań laboratoryjnych pod warunkiem, że są dokonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej 

i nie zagrażają zdrowiu tej osoby. Przedmiotowa obserwacja w zakładzie leczniczym mogłaby 

być zastąpiona systemem TMSA. 

Rekomendacja 13 

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 

środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu przez 

osobę, której postępowanie dotyczy, oraz zakłócania przez nią spokoju lub porządku 

publicznego, a także jej relacji w rodzinie, zachowania się w stosunku do małoletnich 

i stosunku do pracy. W takiej sytuacji sąd mógłby zarządzić zastosowanie systemu TMSA, 

zamiast przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego. 

b) Rozporządzenia 

Rekomenduje się dostosowanie treści rozporządzeń, wymienionych w Rozdziale II i III. 

Ponadto rekomenduje się opracowanie rozporządzenia/rozporządzeń dotyczących stricte 

systemu TMSA. 

c) Kontekst dozoru elektronicznego  

Duża popularność i szybki rozwój dozoru elektronicznego jest wypadkową kilku 

powiązanych ze sobą czynników. Pierwszym z nich jest szybki rozwój technologii 

elektronicznych, w tym środków komunikacji oraz miniaturyzacja elektronicznych środków 

przekazu, a co się z tym wiąże, spadek kosztów ich produkcji i użytkowania (Rusinek 2010: 

s. 10). Drugim istotnym czynnikiem jest nieustanne poszukiwanie przez systemy prawa 

karnego środków mogących stanowić skuteczną alternatywę dla kary pozbawienia wolności. 

Przejawia się to w szczególności w dążeniu do wypełnienia luki między środkami karnymi 

opartymi na probacji a karami izolacyjnymi (Rusinek 2010: s. 11). 

Dążenie do znalezienia efektywnego środka karnego, w tym przypadku dozoru 

elektronicznego wynikało z powszechnego przekonania o tym, że kara pozbawienia wolności 

utrwala tylko negatywne postawy skazanych i przyczynia się do ich powrotu na drogę 

przestępstwa, przez co nie jest ona skutecznym środkiem resocjalizacyjnym (Błachut 2007: 

s. 53). Równie ważnym czynnikiem, który wpłynął na popularność dozoru elektronicznego 
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w ostatnich latach XX wieku był problem z przepełnionymi zakładami karnymi oraz ciągle 

rosnące koszty wykonywania kar izolacyjnych. Wprowadzenie dozoru elektronicznego miało 

być atrakcyjnym i skutecznym sposobem wyjścia współczesnej polityki kryminalnej 

z impasu, w jakim się znalazła w ciągu ostatnich lat (Rusinek 2010: s. 22). System dozoru 

elektronicznego oferował o wiele wyższy stopień kontroli niż dotychczasowe środki 

probacyjne, a przy tym miał znacznie niższy stopień negatywnych konsekwencji wykonania 

kary niż w przypadku izolacji. Dodatkowo dozorowi przypisuje się większy humanitaryzm 

wykonywania kary niż przy środkach izolacyjnych, przejawiający się między innymi 

w zachowaniu przez skazanego więzi z rodziną, ze środowiskiem społecznym, umożliwieniu 

mu wykonywania dotychczasowej pracy oraz uwolnieniu go od ewentualnego, 

destrukcyjnego oddziaływania środowiska przestępczego w zakładach karnych (Rusinek 

2010: s. 23). 

Jeśli w latach 60. stosowanie monitoringu wzbudzało wiele obiekcji i kojarzyło się 

negatywnie ze światem opisanym przez Orwella, to współcześnie sytuacja wygląda zgoła 

inaczej. Kamery telewizyjne, pagery, Internet, telefony komórkowe, system GPS, karty 

identyfikacyjne, systemy monitoringu w zakładach pracy oraz w prywatnych mieszkaniach są 

obecnie nieodłącznym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego też trudno byłoby 

przypuszczać, aby ta tak ważna sfera współczesności nie miała wpływu na wymiar 

sprawiedliwości oraz na coraz trudniejszą walkę z przestępczością (Moczydłowski 2006: 

s. 9). 

Moment wejścia dozoru elektronicznego w życie również wzbudzał szereg 

wątpliwości zarówno konstytucyjnych jak i społecznych. Stawiano wiele pytań czy nie jest on 

zbyt ingerujący w wolność człowieka. Po 10 letnim stosowaniu dozoru elektronicznego 

w Polsce niewiele osób deklaruje wobec niego niechęć. Dozór elektroniczny objął dotychczas 

łącznie ponad 90.000 osób. Skuteczność wykonywania kar w tym systemie waha się od 90 

do 93 proc. Najwięcej skazanych jednocześnie odbywających karę w systemie, odnotowano 

w I oraz II kwartale 2013 r., kiedy ich liczba wyniosła ponad 5.300. Obecnie oscyluje ona, 

przy dość dużej rotacji skazanych, w granicach ok. 5.100-5.200 osób, gdyż średnia długość 

kary odbywanej w SDE nie przekracza kilku miesięcy. Nie bez znaczenia pozostają również 

koszty wykonywania tego rodzaju kary. Skazany ma możliwość zarobkowania, a więc sam 

zarabia na swoje utrzymanie, mieszkanie, media i płaci podatki. Jest to zatem mierzalny 

również pod względem finansowym zysk dla społeczeństwa. 

Rozszerzenie funkcjonalności dozoru elektronicznego o adaptację systemu TMSA 

wydaje się najprostszym i najtańszym rozwiązaniem. Należy tylko umiejętnie wykorzystać 
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pieczołowicie skonstruowany system do obsługi dozoru elektronicznego i poddać go 

dalszemu rozwojowi.  

 

5.2. Rekomendacje dotyczące podjęcia określonych interwencji legislacyjnych, mających 

na celu wprowadzenie systemu TMSA w Polsce 

 

Tytułem wstępu należy podkreślić, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem 

w kontekście adaptacji systemu TMSA do polskich warunków prawno-społecznych byłoby 

przygotowanie tzw. specustawy. 

Jednak do jej przygotowania wymagana jest współpraca merytoryczna zarówno 

z poszczególnymi resortami (np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia), 

a także z innymi, właściwymi podmiotami. Nie należy tracić z pola widzenia ustaleń 

z podrozdziału 5.1, w którym wskazano, że taka współpraca (merytoryczna i legislacyjna) 

powinna odbywać się z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co 

ważne, w rzeczonym podrozdziale zostały zawarte akty normatywne, na kanwie których 

najprawdopodobniej byłyby przeprowadzone zmiany legislacyjne. 

Rekomendacja 1 

Rekomenduje się organizację serii spotkań roboczych mających na celu wypracowanie 

optymalnych rozwiązań legislacyjnych. 

Rekomendacja 2 

W celu systematyzacji przedmiotu ekspertyzy, a także wypracowania wymiernych 

efektów legislacyjnych, postuluje się przystąpienie do prac mających na celu przygotowanie 

projektu ustawy oraz rozporządzeń (tj. projektów aktów wykonawczych). 

Propozycja brzmienia tytułu projektu ustawy: 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wdrożenia systemu 

Transdermalnego Monitorowania Stężenia Alkoholu (TMSA). 
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ROZDZIAŁ VI 

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PILOTAŻU EWENTUALNEGO WDROŻENIA 

SYSTEMU TMSA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNO-SPOŁECZNYM 

 

 

6.1. Pilotaż zastosowania systemu TMSA w systemie penitencjarnym 

 

Zważywszy na podjęte w podrozdziale 4.2 rozważania, kierując się jednocześnie 

dbałością o szeroko pojmowane bezpieczeństwo społeczne w kontekście zagrożeń tego 

bezpieczeństwa związanych z nadużywaniem alkoholu, proponuje się przeprowadzenie  

w pierwszej kolejności pilotażu systemu TMSA w następujących obszarach funkcjonowania 

więzienia:  

1. zatrudnienie zewnętrzne osób osadzonych (pilotaż nr 1) 

2. udzielanie osobom skazanym przepustek (pilotaż nr 2) 

Uzasadnienie:  

Oba wytypowane obszary funkcjonowania więzienia różnią się rodzajem możliwych 

do wystąpienia nadużyć związanych z alkoholem oraz ich prawdopodobnymi skutkami. 

Dlatego informacje pozyskane w wyniku badań tych obszarów mogą dać odpowiedzi na nieco 

inne pytania mogące pojawić się w ocenie przydatności systemu TMSA w polskim systemie 

penitencjarnym.  

Jak wykazano w rozdziale 4.2.1. samodzielne przemieszczanie się skazanych do 

miejsca zatrudnienia poza terenem jednostki penitencjarnej oraz wykonywanie pracy 

w systemie bez konwojenta, kształtują okoliczności, w których wejście w posiadanie przez 

nich alkoholu jest względnie łatwe. Kontrola trzeźwości skazanych powracających z pracy nie 

jest w stanie wykryć wszystkich możliwych nadużyć (zwłaszcza dotyczących picia na niskim 

poziomie), których występowanie z jednej strony w poważnym stopniu narusza 

bezpieczeństwo wykonywania kary pozbawienia wolności, z drugiej strony stwarza poważne 

zagrożenia w miejscu pracy. Wykonywanie pracy w stanie po spożyciu alkoholu wiąże się 

bowiem z niebezpieczeństwem wypadku przy pracy, w którym ucierpieć może zarówno jego 

sprawca, jak i współpracownicy czy osoby postronne. Pamiętać też trzeba, że w przypadku 

osób skazanych praca traktowana jest jako środek oddziaływań zmianotwórczych. 

Wprowadzanie się w stan nietrzeźwości w miejscu pracy utrudnia zatem osiąganie celów 

wychowawczych związanych z pracą.  
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Wobec powyższego, w ramach pilotażu nr 1 badaniom proponuje się poddać 

badaniom:  

• osoby skazane zatrudnione poza terenem ZK w pełnym wymiarze czasu pracy i na 

indywidualnych stanowiskach pracy w systemie bez konwojenta, które samodzielnie 

przemieszczają się do miejsca pracy (te osoby objęte byłyby monitorowaniem 

z wykorzystaniem systemu TMSA); 

• reprezentantów pracodawców zatrudniających osoby skazane objęte monitorowaniem 

z wykorzystaniem systemu TMSA; 

• wychowawców osób skazanych objętych monitorowaniem z wykorzystaniem systemu 

TMSA; 

• funkcjonariuszy działu ochrony jednostki penitencjarnej stanowiącej teren badań.  

Nawiązując do drugiego rekomendowanego pilotażu stwierdzić trzeba, że 

pozostawanie przez osobę skazaną poza terenem zakładu karnego nawet przez kilka dni  

(w związku z udzieloną jej przepustką), wiąże się z występowaniem sytuacji umożliwiających 

dokonanie nadużyć zasad korzystania z przepustek, przy bardzo niskim ryzyku ich wykrycia. 

Możliwe jest ograniczone jedynie finansowo wejście w posiadanie alkoholu oraz jego 

spożycie nie tylko na niskim poziomie. Także konsumpcja alkoholu w dużych ilościach 

(upijanie się) może pozostać poza wiedzą administracji więzienia w przypadku zgłoszenia się 

osoby skazanej po przepustce w stanie trzeźwości. Tymczasem każda przepustka ma swoje 

zindywidualizowane cele,57 a konsumpcja alkoholu albo mocno utrudnia, albo uniemożliwia 

ich realizację. Oczywiście spożywanie alkoholu w małych ilościach nie jest zjawiskiem 

społecznie niepożądanym, lecz w przypadku gdy dotyczy ono osób odbywających karę 

pozbawienia wolności, zawsze stanowi wykroczenie regulaminowe.  

Zważywszy na powyższe, w ramach pilotażu 2 proponuje się poddać badaniom:  

• osoby korzystające z przepustek lub zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego 

w wymiarze 3 dni lub więcej (te osoby objęte byłyby monitorowaniem z wykorzystaniem 

systemu TMSA); 

• psychologów osób skazanych objętych monitorowaniem z wykorzystaniem systemu 

TMSA; 

• funkcjonariuszy działu ochrony jednostki penitencjarnej stanowiącej teren badań.  

 

 
57 Można oczywiście dywagować, czy w przypadku kilkudniowej przepustki udzielonej w celu zacieśnienia 

nadwątlonych relacji małżeńskich wykroczeniem regulaminowym jest, czy też nim nie jest konsumpcja kilku 

kieliszków wina nie skutkująca wprowadzeniem się w stan upojenia alkoholowego. Na tym etapie wątpliwości 

jednak nie ulega, że korzystne byłoby dysponowanie możliwością zastosowania systemu TMSA oraz, że 

prawdopodobnie (z zachowaniem zasady indywidualizacji) w niektórych przypadkach zasadne byłoby jego 

rzeczywiste zastosowanie.  
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W przypadku obu pilotaży rekomenduje się: 

• przeprowadzenie badań w losowo wybranych jednostkach penitencjarnych;  

• zastosowanie w badaniu wywiadów pogłębionych z osobami osadzonymi, poddanymi 

monitorowaniu systemem TMSA; 

• zastosowanie wywiadów z wychowawcami i psychologami penitencjarnymi;  

• zastosowanie kwestionariuszy ankiet w badaniu funkcjonariuszy działu ochrony.  

W efekcie możliwe jest uzyskanie wiedzy dotyczącej faktycznych możliwości 

wykorzystania systemu TMSA dla potrzeb polskiego systemu penitencjarnego, 

umożliwiającej ustalenie:  

• możliwości wykorzystania systemu TMSA do poprawy jakości nadzoru nad osobami 

osadzonymi, czasowo przebywającymi poza terenem jednostek penitencjarnych;  

• przydatności sytemu TMSA dla poprawy bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych;  

• możliwości wykorzystania systemu TMSA we wspieraniu realizacji oddziaływań 

resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. 

Jednak bezsprzecznie warto utworzyć zarówno prawne, jak i technologiczne 

możliwości zastosowania systemu TMSA wobec zwalnianych z więzień osób uzależnionych 

od alkoholu. Owszem, poważne wątpliwości budzi i raczej niemożliwe wydaje się 

przymusowe stosowanie tego systemu wobec osób zwalnianych w związku z upływem 

terminu końca kary. Nie można jednak wykluczyć wprowadzenia w Polsce rozwiązania 

analogicznego do funkcjonującej w USA instytucji zwolnienia kontrolowanego (Back i in. 

2017).  

Zupełnie inne perspektywy wykorzystania systemu TMSA zarysowują się wobec:  

• skazanych zwalnianych z więzień, którzy chcą poddać się monitorowaniu poziomu 

stężenia alkoholu dobrowolnie; 

• skazanych zwalnianych w związku z udzieleniem im warunkowego przedterminowego 

zwolnienia i zobowiązanym w trybie art. 72 k.k. do powstrzymania się od nadużywania 

alkoholu.  

Każdy (z wyjątkiem dobrowolnego) przypadek stosowania systemu TMSA wobec 

osób uzależnionych zwalnianych z więzień, powinien być poprzedzony pogłębioną, 

zindywidualizowaną analizą jego terapeutycznej zasadności. 
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6.2. Pilotaż zastosowania systemu TMSA w wolnym społeczeństwie  

 

Naturalną implikacją dotychczasowych rozważań dotyczących możliwości adaptacji 

systemu transdermalnego monitoringu stężenia alkoholu (TMSA) do polskich uwarunkowań 

prawno-społecznych, jest sprawdzenie możliwości implementacyjnych tego typu rozwiązania 

z powodzeniem funkcjonującego w przytaczanych wcześniej krajach, na rodzimym gruncie. 

Nieuniknione jest zatem wskazanie obszarów życia społecznego, w których można byłoby 

podjąć działania pilotażowe związane z zastosowaniem systemu TMSA w wymiarze 

profilaktyki i prewencji kryminalnej. 

Pierwszą płaszczyzną pilotażowego zastosowania mogłyby być działania policyjne 

[zob.: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020, poz. 360)] względem 

sprawców wykroczeń i przestępstw dokonanych pod wpływem alkoholu lub 

powiązanych z alkoholem i monitoring takich osób. Najczęściej są to sprawcy przemocy 

domowej, osoby kierujące pojazdem mechanicznym pod wpływem substancji 

psychoaktywnych, nieprzestrzegający zasad obyczajności społecznej. 

W przypadku sprawców przemocy domowej, tzw. ustawa antyprzemocowa [zob.: 

Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(uchwalona w dniu 30 kwietnia 2020 r.; druk senacki nr 108)] stwarza możliwości objęcia 

środkiem kontrolnym (TMSA) sprawcę przemocy domowej, odizolowanego od swoich 

bliskich. Tego rodzaju monitoring mógłby być połączony z monitoringiem zbliżeniowym czy 

mobilnym już od początku okresu, w którym sprawca otrzymał nakaz sądowy opuszczenia 

mieszkania. W tym przypadku Policja jest zobligowana do regularnej kontroli sprawcy 

przemocy, a w trakcie podejmowanych działań służbowych bada między innymi stan jego 

trzeźwości [w ustawie mowa jest o „nadużywaniu lub uzależnieniu od alkoholu”58]. Pozostałe 

naruszenia prawa powiązane z ryzykownym i szkodliwym piciem lub uzależnieniem od 

alkoholu sprawcy, mogłyby być włączone do katalogu środków karnych [zob.: Art. 72 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019, poz. 1950).], do których sąd 

sprawcę zobowiązuje. Tym samym zastosowany tego typu środek karny wygenerowałby 

grupy sprawców przestępstw mogących uczestniczyć w badaniach pilotażowych. 

Drugim obszarem badań pilotażowych mogą być wybrane działania Kuratorskiej 

Służby Sądowej [zob.: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 

z 2020, poz. 167)], dotyczące nadzorów i dozorów. W przypadku prowadzonych nadzorów, 

systemem TMSA można objąć nieletnich lub środowiska rodzinne, w których funkcjonują, co 

wiązałoby się ze zmianami w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich [zob.: Ustawa 

 
58 https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-

uchwalone-przez-sejm/ustawa,969.html [dostęp: 04.05.2020] 

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,969.html
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,969.html


118 

 

z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018, poz. 

969).] i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Grupę pilotażową stanowiłby 

rodziny dysfunkcyjne i/lub patologiczne, w których problem alkoholu był jednym 

z czynników branych pod uwagę przy orzekaniu nadzoru kuratorskiego.  

Realizacja zadań Kuratorskiej Służby Sądowej podejmowanych wobec dorosłych 

popadających w konflikt z prawem w związku z używaniem alkoholu, mogłaby być również 

wspierana tego typu rozwiązaniem. Szczególnie dotyczyłoby to sprawców przestępstw, 

wobec których sąd: 

− orzekł inną karę niż kara pozbawienia wolności; 

− warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności; 

− udzielił warunkowego przedterminowego zwolnienia, a w warunkach zwolnienia nakazał 

powstrzymanie się od spożywania alkoholu; 

− udzielił przerwy w karze pozbawienia wolności, ale istniałoby prawdopodobieństwo 

niewłaściwego jej wykorzystania związanego z ryzykiem sięgania po substancje 

psychoaktywne. 

Kuratorska Służba Sądowa mogłaby sprawdzić przydatność tego systemu TMSA 

w zakresie optymalizacji celów i zadań jakie stawia probantom. 

Trzecią sferę działania pilotażowego mogli by stanowić beneficjenci gminnych 

lub miejskich ośrodków pomocy społecznej [zob.: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.).] objęci procedurą „Niebieskiej 

karty” [zob.: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 

z 2020, poz. 218).] oraz osoby, które korzystają ze świadczeń tej instytucji, szczególnie te 

wymienione w art. 7 pkt. 13 Ustawy59.  

Gminne/miejskie komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych [zob.: Ustawa 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. 2019, poz. 277).] w ramach swej działalności odpowiadają m.in. z zwiększanie 

dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji osób posiadających problem alkoholowy. 

Dlatego też, przy współpracy ze Służbą Zdrowia, system TMSA mógłby być użyty w celu 

podtrzymywania efektów terapii i monitoringu integracji społecznej takich osób. Grupy 

pilotażowe mogli by stanowić: 

− skazani, którzy zakończyli terapię odwykową w warunkach izolacji więziennej i wyrażają 

wolę utrzymania efektów terapii w warunkach wolnościowych;  

− członkowie rodzin, w których czynnikiem patologicznym jest alkohol, którzy sprawują 

opiekę nad małoletnimi dziećmi i często funkcjonują jak osoby współuzależnione; 

 
59 Pomoc społeczna jest udzielana osobom i rodzinom w szczególności z powodu alkoholizmu lub narkomanii. 
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− członkowie rodzin, w których występuje przemoc domowa będąca następstwem 

spożywania alkoholu; 

− osoby, które ukończyły szpitalną terapię odwykową lub są w trakcie terapii 

ambulatoryjnej [zob.: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 

z 2019, poz. 2365); Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2020, poz. 685).]. 

Piąty obszar pilotażowy można powiązać z komercjalizacją usług, gdzie 

zastosowanie systemu TMSA ograniczyłoby sytuacje niedyspozycyjności w związku 

z używaniem alkoholu, np. komunikacja publiczna, transport krajowy i międzynarodowy, 

inne obszary gospodarki, w których pracodawca potrzebuje dyspozycyjności pracownika. 

Konkludując, każda racjonalna propozycja dotycząca implementacji systemu TMSA 

w polskim systemie prawno-społecznym wymaga weryfikacji i sprawdzenia w warunkach 

rzeczywistych funkcjonowania tego nowatorskiego na gruncie polskim rozwiązania. Pilotaż 

pozwoli na ustalenie problemów mogących wystąpić podczas ewentualnego wdrażania oraz 

na zoptymalizowanie warunków prawno-społecznych w zakresie wykorzystania systemu 

TMSA.  
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PODSUMOWANIE 

 

Podsumowując prawniczą część wywodów ujętych w niniejszym opracowaniu należy 

stwierdzić, że wdrożenie do polskiego systemu prawnego urządzeń typu TMSA nie pozostaje 

w sprzeczności z jego kluczowymi instytucjami. W szczególności, wdrożenie 

przedmiotowego systemu nie może być poczytywane za niezgodne z Ustawą Zasadniczą. 

Polskie ustawy karne, a nawet – ujmując szerzej – polska kultura penalna „są w pełni 

zgodne”, co do tego, że alkoholizm jest problemem doniosłym i trudnym. Różnorodność 

strategii ukierunkowanych na jego rozwiązywanie jest temu systemowi nieobca. Analizy 

zrealizowane w ramach niniejszej ekspertyzy unaoczniły, że polski system prawa jest 

systemem chłonnym i w należytym stopniu plastycznym. Oznacza to, że jest on zdolny, by 

stworzyć należyte środowisko do praktycznego i efektywnego stosowania rozwiązań opartych 

na urządzeniach TMSA. Jest nieoczywiste, czy urządzenia te, ze względu na ich 

niedoskonałości mogą okazać się rozwiązaniem przełomowym. Nie można jednak stwierdzić, 

że system TMSA przyniósłby dla polskiego systemu prawa jakiekolwiek straty. Konkludując 

– przy zestawieniu ze sobą korzyści z aplikacji tego systemu z kosztami jego wdrożenia 

(ujmując w nich także nakład pracy, jakie wymuszają nowe rozwiązania legislacyjne) 

ostateczny bilans wypada zdecydowanie dodatnio. 

Finalnie, instytucje prawne wytworzone po to, by stabilizować określone pożądane 

społecznie postawy, a taką jest niewątpliwie abstynencja, przekładają się także na 

stabilizowanie systemu prawnego, na jego wewnętrzną równowagę instytucjonalną. Oznacza 

to, że dzięki badanemu tutaj rozwiązaniu, w całej gamie środków karnych może panować 

większy ład. Stosowanie rozwiązań TMSA może być konsekwencją wcześniejszego 

zastosowania innych, łagodniejszych (z punktu widzenia podmiotu oddziaływań karnych) 

środków. 

Należy mieć także na względzie, że postęp technologiczny sensu largo może stawać 

się źródłem licznych dylematów moralnych. Powyżej zauważono, że odzwierciedlenie 

skutków postępu w przepisach prawa jest czymś nieuchronnym. Podobnie rzecz ma się 

w odniesieniu do odzwierciedlenia tego postępu w myśli etycznej. Nowe sposoby 

kształtowania społecznie pożądanych postaw mogą wydawać się kontrowersyjne przede 

wszystkim przez wzgląd na to, że zamierzony rezultat osiągany jest na drodze ingerencji 

w sferę prywatną określonych ludzi. W tym miejscu pojawia się pytanie o to, jak daleko może 

sięgać przymus państwowy, a także jak duża powinna być tolerancja na indywidualne 

niepowodzenia określonych osób, które korzystają z urządzeń takich jak TPSA pod 

przymusem albo też – zgoła odmiennie – z własnej woli. 
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Konstytucja człowieka jednoczy w sobie bardzo zróżnicowane spektrum jego 

właściwości. Wśród tychże wyróżnić można także liczne niedoskonałości. Ich korygowanie 

może być czasochłonne i bardzo absorbujące. TMSA jako rodzaj oddziaływania 

indywidualnego w pewnym sensie dokonuje skrócenia drogi o jakiej jest mowa powyżej. 

Wdrożenie przedmiotowego systemu ukierunkowane jest jednocześnie na redukowanie 

niedoskonałości konkretnych osób, ich indywidualnych problemów, jak również na 

osiągnięcie masowej poprawy. W tym miejscu wyłania się istotny dysonans, którego 

rozwiązanie jednak wydaje się być oczywiste – nawet najbardziej niezawodne urządzenia 

wspierające człowieka w walce z jego słabościami nie mogą zyskać rangi rozwiązań 

autonomicznych. W praktyce oznacza to, że nawet najznakomitsze osiągnięcia postępu 

technologicznego mogą w pełni zaktualizować swój terapeutyczny potencjał jedynie przy 

wsparciu należycie wykwalifikowanych terapeutów. Tutaj także należy poszukiwać 

odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być tolerancja na niepowodzenia konkretnych osób 

w ich walce z uzależnieniem od alkoholu. Dążąc do tego, by rozwiązania technologiczne 

i idące za nimi ustawodawstwo podążały za naturą człowieka należy stwierdzić, że 

rozwiązaniem, które charakteryzuje moralna słuszność jest wytworzenie względnie 

elastycznego ustawodawstwa. W praktyce może to oznaczać, że warunki uruchamiania 

sankcji w przypadku niepowodzeń dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych, 

powinny zostać ustalone w drodze zindywidualizowanej decyzji. Skrajne ramy tego 

rodzaju decyzji powinny zostać zakreślone szeroko. Indywidualizacja powinna 

dokonywać się w rezultacie wydania właściwego orzeczenia po zasięgnięciu opinii 

specjalisty. 

System prawa jest systemem głęboko uwikłanym w rozstrzygnięcia etyczne. Mając na 

względzie doświadczenia jednostkowe, system prawny powinien być źródłem pozytywnych 

przeżyć. Istotna trudność polega na tym, by system prawa mógł być źródłem takich przeżyć 

jednocześnie dla osób dotkniętych bezpośrednio poważnymi problemami, wśród których 

należy wymienić m.in. alkoholizm, jak również dla wszystkich tych, dla których problemy 

takie są obce. Antropocentryczna wizja systemu prawa na pierwszym planie umiejscawia 

pojęcie bezpieczeństwa prawnego. Trudno stwierdzić, że jakikolwiek system prawa 

funkcjonujący obecnie na świecie w pełni realizuje ideały bezpieczeństwa prawnego, 

jednakże analizy ujęte w niniejszej ekspertyzie unaoczniły, że stosowanie najnowszych 

osiągnięć technologii bez zapominania o tym, jak doniosłą rolę pełni indywidualizacja 

tego stosowania, przybliża system prawa do tego, zbudowanego na solidnych 

fundamentach etycznych ideału. 
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