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Wydanie w jednym tomie bibliografi i dokumentującej dorobek nauki i praktyki w zakresie 
wykonywania kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo lub czyn zabronio-
ny jest owocem systematycznej, trwającej ponad 20 lat pracy. Gertruda i Józef Koreccy podjęli 
tę pracę w 1991 r., a jej wyniki opublikowano w 22 rocznikach, z których każdy nosi tytuł „Pol-
ska bibliografi a penitencjarna (pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publicystyce)” 
i liczy od ponad 200 do ponad 300, a nawet 400 stron druku, a w sumie około 6000 stron. Wie-
lotysięczną objętość stron druku bibliografi i, o której mowa, tłumaczy podział każdego z wyda-
nych roczników na dwie części. W części pierwszej (”Kara pozbawienia wolności i środki karne 
wiążące się z pozbawieniem wolności”) zamieszczono informacje odnoszące się do:

– kary pozbawienia wolności,
– kary aresztu za wykroczenia,
– tymczasowego aresztowania,
– umieszczenia w zakładzie poprawczym,
–  stosowania leczniczych i nieleczniczych środków zabezpieczających, w tym także kiero-

wania do ośrodków przystosowania społecznego i nadzoru ochronnego, przewidzianych 
w KKW z 1969 r.,

–  środków probacyjnych, stosowanych przed lub po  odbyciu przez skazanego określonej 
części kary pozbawienia wolności,

– pomocy postpenitencjarnej,
– kary śmierci.
W  części drugiej („Pozbawienie wolności przeciwników politycznych”) znalazły się nato-

miast publikacje dotyczące głównie:
– umieszczenia osób w ośrodkach internowania,
–  więzienia Polaków w  hitlerowskich obozach koncentracyjnych oraz obozach pracy, 

zwłaszcza w łagrach na terenie byłego Związku Radzieckiego,
– pobytu w niewoli jeńców wojennych.
Nie może więc ulegać wątpliwości, że tytuł „Polska bibliografi a penitencjarna” traktować trze-

ba jako w znacznym stopniu umowny, gdyż zakres przedmiotowy bibliografi i nie odpowiada ani 
zakresowi „prawa penitencjarnego” ani „prawa karnego wykonawczego”. Zwracaliśmy na to uwa-
gę w recenzjach, postulując aby zakres tematyczny bibliografi i ograniczyć do części I oraz przyjąć 
zasadę, iż powinien on być zbliżony do zakresu regulacji przyjętej w KKW (por. S. Lelental, G. i J. 
Koreccy, Polska bibliografi a penitencjarna (Pozbawienie wolności w literaturze naukowej i publi-
cystyce), Warszawa 1998, s. 285; Warszawa 1997, s. 357; Kalisz 1993, s. 228; Kalisz 1994, s. 222; 
Warszawa 1995, s. 261; Warszawa 1996, s. 255, 321; Warszawa 1997, s. 365; Warszawa 1998, 
s. 307; PiP 1999, Nr 4, s. 102–103 oraz recenzja rocznika 2006 (2007), Warszawa 2008, s. 409; 
PWP 2009, Nr 62–63, s. 227–230). Postulaty te zostały przyjęte i zrealizowane w możliwie real-
nym stopniu, a co więcej udało się przekonać Autorów bibliografi i do kontynuowania prac nad 
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nią i objąć jej zakresem lata 2007, 2008 i 2009, a po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych 
podjąć starania o jej opublikowanie w jednym tomie dostępnym dla szerokiego kręgu odbiorców. 
Dodajmy, że rocznik 2006 (2007) bibliografi i jest jej rocznikiem ostatnim, a stwierdzić trzeba, 
iż zgromadzenie wszystkich z nich jest praktycznie niemożliwe.

Pierwsza kwestia natury redakcyjnej, którą należało rozstrzygnąć w toku prac nad przygoto-
waniem jednotomowego wydania bibliografi i, dotyczyła jej tytułu. Precyzyjnie określony przez 
KKW z 1969 r. i 1997 r. przedmiot prawa karnego wykonawczego jako samodzielnej gałęzi pra-
wa, wykreowany przez pierwszy z tych Kodeksów i pozostający w ścisłych relacjach z prawem 
karnym materialnym i  prawem postępowania karnego (prawo karne w  szerokim tego słowa 
znaczeniu) przemawiał za tytułem: „Prawo karne wykonawcze. Bibliografi a (1970–2009)”. 
Uznano, że wprawdzie z formalnego punktu widzenia tytuł ten byłby bardziej odpowiedni niż 
„Polska bibliografi a penitencjarna”, to jednak zdecydowano o zachowaniu tego ostatniego ty-
tułu. Przemawiało za tym kilka argumentów, różnej zresztą natury, którym należało przyznać 
pierwszeństwo przed argumentem o charakterze formalnym.

W  okresie „przedkodeksowym” Wydawnictwo Prawnicze wydało dwie części „Pol-
skiej bibliografi i penitencjarnej”, z  których pierwsza obejmowała lata 1795–1962 (War-
szawa 1963, s.  106), a  druga – lata 1963–1969 (Warszawa 1972, s.  141). Ten argument 
ma walor tak bardzo istotny, iż  pozwala stwierdzić, że  żadna z  innych nauk penalnych 
nie dysponuje bibliografi ą obejmującą publikacje z  okresu ponad 200 lat. Pozytywnym, 
aczkolwiek nie jedynym wyjątkiem jest tutaj „Polska bibliografi a kryminologiczna”, 
t. I  1970–1975 (Warszawa 1978, s.  222) opracowana przez Teresę Dukiet-Nagórską, Michała 
Kalitowskiego, Marka Jana Lubelskiego i Leona Tyszkiewicza, pod którego redakcją została przy-
gotowana. Spośród 1433 publikacji opisanych w tej bibliografi i, dość znaczna ich liczba dotyczy 
problematyki z  zakresu penitencjarystyki. Uznano bowiem, że  kryminologia rozumiana jako 
nauka, która w sposób możliwie wszechstronny bada jako zjawiska patologiczne i społeczne: 
przestępstwo, przestępczość, przestępcę oraz dobór i  funkcjonowanie środków walki z  prze-
stępczością, ze  względu na  ostatni z  wymienionych przedmiotów badań kryminologicznych, 
wymaga również uwzględnienia problematyki penitencjarnej. Kryminologia jako nauka em-
piryczna, podobnie jak nauki penitencjarne, które charakteryzuje pragmatyzm, konkretność 
sytuacji, liczenie się z realiami, tendencja do opierania się na faktach rzeczywistych, swoista 
empiria (por. J. Śliwowski, Kodeks karny wykonawczy. Wykonywanie kary pozbawienia wol-
ności, Warszawa 1970, s. 41) pozostaje w ścisłych związkach z  tymi naukami, przy czym jej 
wpływ na kształtowanie się i rozwój ustroju penitencjarnego znacznie wyprzedzał pojawienie 
się takich z tych nauk jak: psychologia penitencjarna, pedagogika penitencjarna, socjologia pe-
nitencjarna, psychiatria penitencjarna, resocjalizacja penitencjarna oraz więzienioznawstwo 
(nauka o więziennictwie).

W bibliografi i poświęconej prawu karnemu wykonawczemu brak byłoby miejsca dla publi-
kacji z zakresu pozanormatywnych nauk penitencjarnych oraz nauk kryminologicznych, obej-
mujących: fenomenologię kryminalną, etiologie kryminalną, profi laktykę kryminologiczną, 
penologię i politykę kryminalną, a w  jej ramach politykę penitencjarną lub politykę wykony-
wania kar. Jak już wcześniej wspomniano, po uchwaleniu KKW z 1969 r., czego skutkiem było 
przecięcie sporów doktrynalnych na temat samodzielności gałęzi prawa, której przedmiotem 
jest wykonywanie ogółu kar i innych środków prawnokarnej reakcji na przestępstwo lub czyn 
zabroniony, jeszcze przez długi czas utrzymywało się i sporadycznie utrzymuje się nadal pojęcie 
prawa penitencjarnego (jako części prawa karnego wykonawczego), o bardzo zróżnicowanym 
ujmowaniu przedmiotu tej dyscypliny (por. S. Lelental, Wykład prawa karnego wykonawczego 
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z elementami polityki kryminalnej według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1995 r. oraz 
projektu kodeksu karnego wykonawczego z 1995 r., Łódź 1996, s. 16–18). Tylko względami 
natury dydaktycznej można tłumaczyć fakt, że jeszcze przez kilkanaście lat po wejściu w życie 
KKW z 1969 r. wydawane były podręczniki i skrypty z prawa penitencjarnego, nie zaś z prawa 
karnego wykonawczego (por. J. Bafi a, Zasady prawa i polityki penitencjarnej, Warszawa 1988; 
H. Popławski, Prawo penitencjarne, Gdańsk 1984; J. Śliwiński, Prawo i polityka penitencjarna, 
Warszawa 1982; A. Tobis, Prawo penitencjarne i polityka penitencjarna, Poznań 1978; S. Wal-
czak, Prawo penitencjarne. Zarys systemu, Warszawa 1972). Podział materii normatywnej 
na prawo penitencjarne i prawo karne wykonawcze nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. 
Ograniczanie przedmiotu prawa penitencjarnego do problematyki wykonawczej prawa karne-
go, wyrażające się eksponowaniem wykonywania kary pozbawienia wolności i poprzedzających 
jej orzeczenie (tymczasowe aresztowanie) albo stosowanych po jej wykonaniu środków o cha-
rakterze izolacyjnym (środki zabezpieczające) sprzyja kształtowaniu w społeczeństwie przeko-
nania, że w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości środki te są bardziej skuteczne niż kary 
i środki penalne nie związane z pozbawieniem wolności. Jest to doniosły problem teoretycz-
nej i praktycznie realizowanej polityki kryminalnej, zwłaszcza brak jej stabilności wynikającej 
z przesłanek pozaracjonalnych, a opartych przede wszystkim na podstawach emocjonalnych 
i oportunistycznej kalkulacji politycznej. 

W  prezentowanej bibliografi i znalazło się około 600 pozycji publikacji, których treść do-
tyczy właśnie polityki kryminalnej (por. indeks przedmiotowy – hasła: sądowy wymiar kary, 
polityka karna, polityka kryminalna i polityka penitencjarna), które bez względu na to w jaki 
sposób określany jest jej przedmiot i zakres nie należy do nauk normatywnych, a więc nie mie-
ści się w ramach prawa penitencjarnego lub prawa karnego wykonawczego (por. A. Krukowski, 
Wybrane zagadnienia nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1991; S. Lelental, Podstawy nauki 
polityki kryminalnej. Studia z  zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i  kary, Warszawa 
1967). W zakresie przedmiotu prawa penitencjarnego nie mieszczą się również bardzo liczne 
opracowania o  charakterze historycznym, prawnoporównawczym, dotyczące przestępczości, 
jej struktury w tym przestępczości zorganizowanej, wykonywania kary grzywny i kary pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, środków karnych 
oraz postępowania w sprawach nieletnich.

Z redakcyjnego punktu widzenia, tytuł każdej publikacji powinien być sformułowany zwięź-
le, a jednocześnie informować o treści tej publikacji w sposób możliwie najbardziej adekwatny. 
Nawiązując do wcześniejszych uwag uznano, że „Polska bibliografi a penitencjarna” (dalej: bi-
bliografi a) odpowiada tym zasadom najlepiej.

Bibliografi a obejmuje łącznie 12114 pozycji, w tym 1611 książek i 10503 innych opraco-
wań w postaci studiów, artykułów naukowych i publicystycznych, dokumentów i wypowiedzi 
Rzecznika Praw Obywatelskich, orzecznictwa Sądu Najwyższego i  sądów apelacyjnych pub-
likowanych w czasopismach i pracach zbiorowych, księgach pamiątkowych i  jubileuszowych 
poświęconych wybitnym przedstawicielom nauki szeroko rozumianego prawa karnego, ma-
teriałach z  konferencji naukowych, a  także w  tygodnikach społeczno-politycznych (np. „Po-
lityka”) i  dziennikach o  zasięgu ogólnopolskim (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”). 
Te  ostatnie opracowania, zaliczane do  publicystyki prawniczej, przynoszą informacje o  bie-
żących problemach funkcjonowania organów stosujących i wykonujących kary i środki karne, 
co może odzwierciedlać społeczne zainteresowanie problematyką penitencjarną. Wśród tych 
tekstów nie brak opracowań problemowych, co  znajduje swój wyraz w  tym, że  opracowania 
te cytowane są w publikacjach naukowych.
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Zakwalifi kowanie do bibliografi i ponad 12 tysięcy różnego typu opracowań i dokumentów 
oznacza, że przeciętnie kwalifi kacji takiej podlegało rocznie nieco ponad 300 pozycji. Wynika 
to z ilorazu liczby opracowań do liczby lat, w których opracowania te zostały opublikowane. Na-
leży jednak zauważyć, że owa przeciętna liczba pozycji piśmiennictwa, kwalifi kowanego do bi-
bliografi i ma ograniczoną wartość informacyjną, gdyż nie w pełni odzwierciedla dorobek nauki 
i stan praktyki w kolejnych, począwszy od roku 1970, a kończąc na roku 2009, następujących 
po sobie czterdziestu latach. Niewątpliwie natomiast wartość taką ma ogólna liczba publika-
cji wykazanych w bibliografi i. Wszystkie te publikacje odzwierciedlają dorobek polskiej nauki 
i praktyki penitencjarnej w okresie „pokodeksowym”.

Podejmując inicjatywę wydania bibliografi i i uczynienia z niej dzieła ogólnie dostępnego, to-
warzyszyła nam między innymi myśl „ożywienia” licznych opracowań w niej uwzględnionych, 
które z różnych powodów nie trafi ły do obiegu naukowego. Dotyczy to w mniejszym stopniu 
książek i tzw. druków zwartych, a w zakresie nieporównanie szerszym, artykułów – publikowa-
nych przez wydawnictwa lub czasopisma regionalne o niewielkim nakładzie. Często też, tytu-
ły obu rodzajów tych publikacji, aczkolwiek usprawiedliwione (np. Acta..., Zeszyty Naukowe, 
Studia...), nie wskazują na opracowania, których treść uzasadnia ich kwalifi kowanie do biblio-
grafi i. Wykonanie tego zadania wymagało nie tylko odnalezienia tych publikacji, ale również 
ustalenia treści zawartych w nich opracowań. Z tego względu, począwszy od 1985 r. zarówno 
opracowania, o których mowa, a także wszystkie pozostałe były czytane przez autorów biblio-
grafi i. Było to konieczne do sporządzenia indeksu przedmiotowego, który ma ułatwić odnale-
zienie określonego hasła lub tematyki. Opracowanie haseł przedmiotowych w oparciu o analizę 
poszczególnych pozycji bibliografi cznych powoduje, iż ten sam numer pozycji odnotowany jest 
często w kilku hasłach. Dodatkowym ułatwieniem w korzystaniu z bibliografi i, obejmującej po-
nad 12 tysięcy pozycji, jest uzupełnienie haseł podstawowych hasłami pomocniczymi – przed-
stawionymi w porządku alfabetycznym.

Bibliografi a adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Najpewniej sięgać do niej będą 
przedstawiciele nauki prawa karnego, a  wśród nich przygotowujący rozprawy habilitacyjne 
i doktorskie, a także seminarzyści przygotowujący prace magisterskie i licencjackie. Odbiorcami 
bibliografi i będą też z pewnością funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy więzienni-
ctwa oraz kuratorzy sądowi.


