
Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. „Model kary ograniczenia wolności 

ukształtowany nowelizacjami Kodeksu karnego z lat 2015 – 2016”. 

 

 Celem pracy jest analiza kary ograniczenia wolności, dokonana zarówno pod względem 

formalnoprawnym, jak i empirycznym. Praca została podzielona na pięć rozdziałów. 

Rozdział I rozpoczyna się od przedstawienia zagadnień ogólnych, związanych z historią 

kary ograniczenia wolności oraz miejscem tej kary w systemie sankcji polskiego prawa 

karnego. Wskazano typy przestępstw, za które można orzec karę ograniczenia wolności, 

grupując je w zależności od kryterium grożącej sankcji.  W żadnym przepisie części 

szczególnej Kodeksu karnego kara ograniczenia wolności nie jest wskazana jako jedyna 

sankcja.  Ponadto, przedstawiono kwestie dotyczące istoty kary ograniczenia wolności. 

Opisano fakultatywne, obligatoryjne oraz dodatkowe elementy składające się na treść tej kary. 

W rozdziale II przedstawiono zagadnienia związane z orzekaniem kary ograniczenia 

wolności. Na początku omówiono dyrektywy wymiaru kary ograniczenia wolności, 

a następnie podstawy orzekania kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia 

wolności. Ponadto, została ukazana problematyka dotycząca instytucji uregulowanej w art. 

37b k.k., zwanej sekwencją kar, gdyż jednym z jej elementów jest kara ograniczenia 

wolności. Następnie przedstawiono zagadnienia związane z  karą łączną, a także orzekaniem 

kary ograniczenia wolności za ciąg przestępstw oraz za czyn popełniony w warunkach 

recydywy specjalnej podstawowej. Na podstawie nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 

lutego 2015 r. zmianie uległ przepis art. 58 § 1 k.k., dotyczący wyboru rodzaju kary w ten 

sposób, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 

5 lat, sąd orzeka karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie 

może spełnić celów kary. Według poprzedniej treści tego przepisu, jeżeli ustawa 

przewidywała możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzekał karę pozbawienia wolności bez 

warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie 

może spełnić celów kary. Celem wspomnianej nowelizacji było zwiększenie częstotliwości 

orzekania kar o charakterze wolnościowym, w tym kary ograniczenia wolności. 

Rozdział III został poświęcony całościowemu przedstawieniu problematyki związanej 

z wykonywaniem kary ograniczenia wolności. Przeanalizowano  takie zagadnienia jak: cele 

wykonywania kary, miejsce jej wykonywania oraz  sposoby realizacji tej kary, rozdzielając je 

w zależności od jej poszczególnych form.  Zostały poruszone również kwestie wiążące się 

z nadzorem nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności, przesłanki i sposoby 



modyfikacji tej kary w toku postępowania wykonawczego i uznania jej za wykonaną.  

Przedstawiono również zagadnienia dotyczące skutków niewykonania tej kary, zamiany na 

karę zastępczą, zatarcia skazania i przedawnienia jej wykonania. 

Rozdziały IV i V dotyczą przestawienia wyników badań empirycznych dotyczących kary 

ograniczenia wolności.  Badania te swym zakresem objęły dwa Wydziały Sądu Rejonowego 

w Zamościu: II Wydział Karny i VII Wydział Karny.  Dotyczą one spraw, które wpłynęły 

w latach 2013 – 2014, a także spraw, które wpłynęły w okresie od 1 lipca 2015 r. do 14 

kwietnia 2016 r. oraz od 15 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.  Dwa ostatnie okresy 

badawcze są związane z temporalnym zakresem obowiązywania nowelizacji Kodeksu 

karnego z 20 lutego 2015 r. i z 11 marca 2016 r.  

W rozdziale IV przedstawiono wyniki badań empirycznych nad karą ograniczenia 

wolności z  perspektywy jej orzekania.  Wzięto pod uwagę rodzaje czynów, za które 

orzeczono tę karę, a następnie jej formę, fakultatywne obowiązki, wymienione w art. 72 § 1 

k.k., które mogły być orzeczone obok kary ograniczenia wolności, a także jej wymiar oraz 

podstawę orzeczenia. W  badaniach uwzględniono również okoliczności dotyczące 

warunkowego zawieszenia tej kary (możliwość taka istniała do 30 czerwca 2015 r.) oraz 

orzeczenie jej przy zastosowaniu instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary.  Wskazano 

także na motywy uzasadnienia orzeczenia kary ograniczenia wolności w poszczególnych 

przypadkach.    

W badaniach dotyczących akt spraw, które wpłynęły od 1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 

2016 r. i zakończyły się prawomocnie do 31 sierpnia 2016 r., zwrócono uwagę dodatkowo na 

to, czy przy orzekaniu kary ograniczenia wolności stosowano art. 4 § 1 k.k. W powołanym 

przepisie zawarte są reguły intertemporalne dotyczące sytuacji, gdy w czasie orzekania 

obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia przestępstwa.  Zasadą jest stosowanie 

ustawy nowej, a więc obowiązującej w czasie wyrokowania.  Ustawę obowiązującą 

poprzednio stosuje się tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jest względniejsza dla sprawcy.   

W rozdziale V przedstawiono sylwetkę skazanych na karę ograniczenia wolności 

w poszczególnych etapach rozwoju tej kary, a więc przed nowelizacją  Kodeksu karnego 

z dnia 20 lipca 2015 r., w okresie obowiązywania tej nowelizacji, a także pod rządami 

nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.  

Charakterystyka skazanych została dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan rodzinny, ilość dzieci, zawód, 

zatrudnienie, źródło utrzymania, wysokość osiąganych dochodów oraz dotychczasowa 

karalność.  Brano pod uwagę informacje zawarte w aktach sprawy, a dane te wynikały 



głównie z oświadczenia skazanych.  W sytuacji, gdy w aktach sprawy znajdowały się dowody 

z dokumentów, które umożliwiały sprawdzenie informacji uzyskanych od skazanych, 

dokonywano tej weryfikacji.   

 

The summary of doctoral thesis: The model of community service penalty 

introduced by the amendments to the Polish Penal Code during the years 2015 and 2016. 

 

 The aim of the study is to analyze the community service penalty. The analysis was 

conducted in terms of its formal and empirical aspects. The work is divided into five chapters.  

 Chapter I begins with the presentation of general issues related to the history of the 

community service penalty and the place of that punishment in the system of penalties under 

the Polish Penal Code. Types of crimes for which the penalty can be imposed are grouped 

according to the criterion of the penalty. Under no article of the second part of Polish Penal 

Code, a catalogue of crimes, is the community service penalty indicated as the sole sanction. 

In addition, there are issues related to the essence of the sanction. The optional, mandatory 

and additional elements of the penalty are also described. 

 Chapter II focuses on issues relating to the use of the community service punishment. The 

first part discusses the directives of the penalty as well as the grounds for imposing the 

community service instead of a prison sentence. Furthermore, matters related to the institution 

of the penalty sequence (Art. 37b) are presented, for the community service constitutes one of 

its components. Subsequently, issues related to the joint sentence as well as the use of 

community service punishment for a series of crimes and for committing a crime under 

recidivism are shown. On the basis of the amendment to the Polish Penal Code from 20 

February 2015 the Art. 58 § 1 was changed. The regulation concerns the choice of the kind of 

punishment used.  If the offense is punishable by imprisonment which does not exceed five 

years, the court can impose the prison sentence only when other penalties cannot meet the 

purpose of the punishment. According to the previous regulation of Art. 58 § 1, if the law 

provided for the choice of the type of penalty, the court chose the prison sentence without 

suspension only if another penalty or penalty measure could not meet the purposes of the 

punishment. The aim of the amendment was to increase the frequency of the use of the 

penalties of a libertarian nature, including the community service. 

 Chapter III is devoted to a comprehensive presentation of matters connected with the 

execution of the community service. The following points have been analyzed: the objectives 

of executing the punishment, the place of its execution and the ways of implementing this 



punishment, which in turn are described separately according to their particular form. Not 

only are  the issues related to the supervision of the execution of the community service 

presented, but also the conditions and modalities of this penalty during the enforcement 

procedure. Furthermore, the  matters concerning the consequences of non-execution of the 

penalty, an application of  alternative penalties, an expungement and statute of limitations of 

its execution are discussed. 

 Chapters IV and V present the results of an empirical research on the community service. 

The research in question covered two divisions of the District Court in Zamość: the 2nd 

Criminal Division and the 7th Criminal Division. The studies cover cases received between 

2013 and 2014, as well as cases received between 1 July 2015 and 14 April 2016 and between 

15 April 2016 and 31 August 2016. The last two research periods are related to the temporal 

scope of the amendment to the Polish Penal Code from February 20, 2015 and March 11, 

2016. 

 Chapter IV focuses on the results of the empirical research on the community service 

from the perspective of its sentencing. Not only were the types of crimes for which the 

penalty was imposed taken into consideration but also the form of the penalty itself. 

Additionally, the optional obligations specified in Article. 72 § 1 of the Penal Code, which 

could be imposed in addition to the penalty of community service, its size and the basis of the 

ruling are described. The research also include the circumstances relating to the suspension of 

this penalty (the possibility of its suspension existed until 30 June 2015) and its ruling when 

applying extraordinary mitigation of punishment. The chapter also investigates the motives 

for justifying the application of the community service penalty in relation to individual cases. 

 The studies relating to cases received between 1 July 2015 and 31 August 2016 which 

validly ended until 31 August 2016 put special emphasis on whether Art. 4 § 1 under Polish 

Penal Code was applied in the sentencing of community service. The above-mentioned 

regulation contains intertemporal rules that relate to a situation when a different law is in 

force at the time of sentencing to the one in force at the time of the offense being committed. 

The rule is the application of the law which is binding at the time of the verdict. The previous 

law applies only if it is more relative to the perpetrator. 

 Chapter V presents the profiles of those sentenced to the community service in various 

stages of the development of this penalty, i.e. before the amendment to the Penal Code of 20 

July 2015, during the period of validity of this amendment, and under ruling of the 

amendment to the Penal Code of 11 March 2016. 



 The characteristic of the convicted is based on the following criteria: age, sex, place of 

residence, education, marital status, number of children, profession, employment, the source 

of income, the level of income and criminal record. Taken into consideration was the 

information from the case files which in turn comes mainly from the statements provided by 

the convicts.  When the case files contained the documents that included the information in 

question its verification was possible. 

 

 


