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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

(druk nr 1003) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu dostosowanie przepisów Kodeksu karnego 

wykonawczego do wymagań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka wydanych między innymi w sprawach Piechowicz przeciwko Polsce 

(sygn. akt 20071/07), Horych przeciwko Polsce (sygn. akt 13621/08), a także Pawlak 

przeciwko Polsce (sygn. akt 13421/03) oraz Głowacki przeciwko Polsce (sygn. akt 1608/08). 

Trybunał stwierdził, że Polska zbyt często nadaje status więźnia niebezpiecznego i zbyt 

długo stosuje środki ostrożności z nim związane. Trybunał podkreślił, że problemem jest 

stosowanie tych środków w sposób rutynowy, przez wiele lat, przez co osiągnięto wobec 

wszystkich skarżących taki poziom dolegliwości, który można zakwalifikować jako 

„nieludzkie i poniżające traktowanie” w rozumieniu art. 3 Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności.  

Zdaniem Trybunału wynika to z braku jakichkolwiek przepisów, które wiążą status 

skazanego z jego aktualnym zachowaniem w zakładzie. Ramy prawne rygoru osadzenia 

więźniów niebezpiecznych są zbyt sztywne i nie uwzględniają indywidualnych cech 

i zachowań konkretnej osoby (skazanego lub aresztowanego). 

W sprawie Piechowicz przeciwko Polsce stwierdzono, że skarżący był oskarżony, 

a następnie skazany za handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie pożyczek 

oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Nigdy jednak nie był skazany za czyn 

popełniony z użyciem przemocy. 
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Oskarżony przez 2 lata i 9 miesięcy przebywał w izolatce na specjalnym oddziale 

podwyższonego bezpieczeństwa.  

Izolacja taka jest formą „uwięzienia w więzieniu” i powinna być stosowana jedynie 

wyjątkowo – w szczególnych okolicznościach i przez określony czas, na co wskazano 

w art. 53.1 oraz art. 53.4 Europejskich Reguł Więziennych (Rekomendacja Komitetu 

Ministrów Rady Europy z 11 stycznia 2006 r.). Długotrwałe jej stosowanie prowadzi do 

zaburzeń psychicznych oraz pogorszenia zdolności umysłowych i społecznych. 

Izolacja połączona była z zakazem udziału w jakichkolwiek zajęciach sportowych, 

zakazem pracy i znacznie ograniczonymi kontaktami z rodziną. 

Wobec skarżącego przez cały ten okres stosowano pełen wachlarz środków wskazanych 

w art. 88b Kodeksu karnego wykonawczego, co polegało w szczególności na codziennej, 

kilkakrotnej kontroli osobistej (połączonej z rozbieraniem się do naga w obecności 

strażników oraz dokonywanej każdorazowo kontroli odbytu) przy każdym wyjściu i powrocie 

do celi, podczas gdy jego mobilność była ograniczana poprzez skucie kajdankami 

zespolonymi rąk i nóg. 

Trybunał uznał, że takie systematyczne, inwazyjne i wyjątkowo krępujące kontrole 

wykonywane codziennie lub kilka razy dziennie mimo, że skarżący nie przejawiał żadnych 

zakłócających porządek, agresywnych czy w inny sposób niebezpiecznych zachowań 

naruszyły godność ludzką skarżącego, wywołały u niego poczucie niższości, lęku 

i skumulowanego cierpienia wychodzące poza poziom cierpienia i poniżenia nieuchronnie 

związanego z osadzeniem w areszcie lub zakładzie karnym. 

Środki te nie były konieczne dla uzasadnionego prawnie celu realizowanego przez 

władze, w związku z tym miało miejsce naruszenie art. 3 Konwencji. 

W odniesieniu do tego skarżącego Trybunał stwierdził także naruszenie art. 8 

Konwencji, który chroni prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 

Ograniczenia liczby widzeń z rodziną i kontrolowanie tych widzeń są uzasadnione 

charakterem przestępstwa, niemniej jednak powinny być przewidziane przez ustawę 

i uzasadnione jako konieczne w demokratycznym społeczeństwie.  

Odmowy zezwolenia na wizyty w areszcie śledczym nowonarodzonego syna oraz 

konkubiny były uzasadniane „interesem dziecka oraz możliwością uzyskania od skarżącego 

nowych dowodów”. Jak stwierdzono, podstawy odmowy nie mają nic wspólnego z wizytą 
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dziecka i odmową prawa do kontaktu i widzeń z nim przez kolejnych 9 miesięcy, a następnie 

(po jednej wizycie) przez kolejne 2 miesiące.  

Ograniczenia widzeń z konkubiną (zakaz trwał przez 2 lata i 3 miesiące) opierały się na 

tym, że była ona oskarżona wraz ze skarżącym w jednym postępowaniu. 

Trybunał uznał, że na początkowym etapie postępowania, nawet całkowity zakaz 

kontaktów może zostać uznany za niezbędny dla zabezpieczenia jego prawidłowego toku 

i pozyskania dowodów, jednak przedłużający się i całkowity zakaz kontaktów zarówno 

z dzieckiem jak i konkubiną musiał mieć poważny i negatywny wpływ na życie rodzinne 

skarżącego. 

Władze nigdy nie rozważyły zapewnienia alternatywnych sposobów widzeń, tak by nie 

prowadziły one do zawiązania zmowy lub zakłócenia postępowania np. widzenie w obecności 

funkcjonariusza albo „przez telefon”. 

Zdaniem Trybunału dolegliwość i czas trwania ograniczeń wyszły poza ograniczenia, 

które można uznać za konieczne w demokratycznym społeczeństwie. 

Drugi za skarżących – Horych został oskarżony i skazany za przewodzenie zbrojnej 

grupie przestępczej zaangażowanej w przemyt narkotyków, przekupstwa urzędników 

państwowych, wymuszenia, porwania oraz handel bronią i amunicją. 

W jego przypadku środki wskazane w art. 88b Kodeksu karnego wykonawczego, 

(codzienna, często kilkakrotna w ciągu dnia kontrola osobista przy każdym wyjściu 

i powrocie do celi, skucie kajdankami zespolonymi rąk i nóg) stosowane były przez 

7 lat i 9 miesięcy, co skutkowało naruszeniem art. 3 Konwencji.  

Przebywanie w warunkach izolacji oraz limitowanie liczby widzeń (początkowo tj. 

w 2004 r. 12 widzeń rocznie, do 5 widzeń w roku 2008), przy czym były to widzenia 

tzw. „przez telefon”) doprowadziło do znacznego ograniczenia kontaktów skarżącego z żoną 

i małoletnimi córkami. 

Dodatkowo skarżący podniósł, że doprowadzanie córek do miejsca odwiedzin 

wymagało przejścia przez całe więzienie z celami po obu stronach korytarza, co narażało je –

biorąc pod uwagę ich wiek i płeć – na traumatyczne przeżycia. Ostatecznie oskarżony ze 

względu na dobro dzieci zrezygnował z ich odwiedzin. 
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W ocenie Trybunału państwo nie zapewniając odpowiednich warunków odwiedzin 

i uniemożliwiając utrzymywanie kontaktu z najbliższą rodziną, naruszyło obowiązki 

wynikające z art. 8 Konwencji. 

Przedłożona Senatowi ustawa wprowadza kilka zmian, których celem jest 

uelastycznienie przepisów obowiązujących w zakresie kwalifikowania osadzonych jako 

tzw. więźniów niebezpiecznych oraz wprowadzenie zasad dotyczących dostosowywania 

warunków osadzenia do indywidualnych zachowań i cech osobowych osadzonego. 

Istotą zmian są dodawane ustawą w art. 88b Kodeksu karnego wykonawczego (zwanego 

dalej k.k.w.) dwa nowe przepisy w postaci paragrafów 2 i 3, które wprowadzają: 

– możliwość odstąpienia od stosowania niektórych z obostrzeń określających warunki 

osadzenia więźniów stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, określonych w art. 88b § 1 k.k.w., 

– możliwość przywrócenia warunków od których odstąpiono lub ich zmianę, 

– prawo skazanego do składania wniosków w sprawie uzasadnienia kwalifikacji 

skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie oraz stosowania wobec niego 

warunków określonych art. 88b § 1 k.k.w. 

Ustawa w przepisach zmieniających art. 212a i 212b k.k.w. wprowadza odpowiednie 

rozwiązania w zakresie osób tymczasowo aresztowanych. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w oparciu 

o projekt poselski (druk sejmowy nr 2874).  

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która w dniu 24 czerwca 2015 r. przedstawiła swoje sprawozdanie wraz ze 

zmianami. 

Najpoważniejsza zmiana dotyczyła przepisu art. 88a § 1 k.k.w. w którym dodano 

przesłankę „bardzo wysokiego stopnia społecznej szkodliwości” popełnionego czynu oraz 

wskazano, że katalog przestępstw których popełnienie skutkuje zakwalifikowaniem więźnia 

jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu ma charakter otwarty (dodano wyrazy „w szczególności”). 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) Pierwszym zagadnieniem budzącym zastrzeżenia jest zmiana dokonana 

w art. 76 § 1 pkt 7 k.k.w. 

Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu dotyczył kwalifikowania przez komisję 

penitencjarną: 

– skazanych za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub związku 

mającym na celu popełnianie przestępstw, jako wymagającego osadzenia w zakładzie karnym 

typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo 

zakładu, 

– skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu, którzy wymagają osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego 

w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu. 

Po dokonaniu zmian przepis w nowym brzmieniu dotyczy kwalifikowania przez 

komisję penitencjarną: 

– skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, 

– skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub związku 

mającym na celu popełnianie przestępstw, który nie został uznany za stwarzającego poważne 

zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, jako 

wymagającego osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

Efektem zmiany jest wskazanie, że do właściwości komisji penitencjarnej należy ocena 

czy skazany za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub związku mającym na 

celu popełnianie przestępstw, który nie został uznany za stwarzającego poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, wymaga lub nie wymaga 

osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego. 

Zgodnie z art. 62 Kodeksu karnego, sąd orzekając karę pozbawienia wolności, może 

określić zarówno rodzaj jak i typ zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę. 

Zgodnie z art. 74 k.k.w. zmiany tej decyzji może dokonać sąd penitencjarny lub 

w określonych wypadkach tj. ucieczki lub niezgłoszenia się do zakładu typu półotwartego 

decyzję podejmuje komisja penitencjarna. 
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Jeżeli sąd nie określił w wyroku właściwego zakładu karnego właściwa do podjęcia 

decyzji jest we wszystkich przypadkach komisja penitencjarna, zgodnie z brzmieniem 

przepisu art. 76 § 1 pkt 1. 

W świetle powyższego wskazywanie w art. 76 § 1 pkt 7 lit. b, że do komisji 

penitencjarnej należy kwalifikowanie skazanego za przestępstwo popełnione 

w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnianie przestępstw, który nie 

został uznany za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu, jako wymagającego osadzenia w zakładzie karnym typu 

zamkniętego jest: 

– sprzeczne z art. 62 Kodeksu karnego, 

– zbędne ze względu na treść art. 76 § 1 pkt 1, 

– zbędne ze względu na nowe brzmienie art. 88 § 3 pkt 1, który stanowi, że skazanego za 

przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnianie 

przestępstw, który nie został uznany za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo 

poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu osadza się w zakładzie karnym typu 

zamkniętego, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko takiemu osadzeniu. 

Należy też zauważyć, że obecna treść przepisu art. 76 § 1 pkt 7 lit. b powoduje, że 

odesłania do art. 76 § 1 pkt 7 zawarte w niezmienionych ustawą przepisach art. 88b pkt 2 i 8, 

są obciążone błędem, gdyż odesłanie dotyczy odbywania kary przez skazanych 

zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa zakładu. 

Propozycje poprawek (alternatywne): 

1) w art. 1  

a) w pkt 1, pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) kwalifikowanie skazanego – jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne 

albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu oraz dokonywanie, co 

najmniej raz na 3 miesiące weryfikacji tej decyzji,”,  

b) w pkt 8 w lit b, w § 3 wyrazy „Art. 76 § 1 pkt 7 lit. b oraz” zastępuje się wyrazem 

„Przepisy”; 

albo (w przypadku nie przyjęcia poprawki pierwszej) 

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. b po wyrazach „w § 1” dodaje się dwukropek oraz pozostałą treść 

oznacza się jako tiret pierwsze oraz dodaje się tiret drugie i trzecie w brzmieniu: 
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„– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są częściej kontrolowane 

niż te, w których osadzeni są skazani, wobec których nie podjęto decyzji, 

o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7 lit. a,”, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod 

wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń 

w obecności skazanych, wobec których nie podjęto decyzji, o której 

mowa w art. 76 § 1 pkt 7 lit. a,”; 

 

2) W art. 1 w pkt 2 w lit. a, w § 3 w pkt 1 należy rozważyć wprowadzenie poprawki 

redakcyjnej, ze względu na trudności interpretacyjne wynikające z obecnego brzmienia 

przepisu. 

Wyjątek „co nie dotyczy skazanych uznanych za stwarzających poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu” można odczytać jako 

odnoszący się w ogóle do rozważenia potrzeby osadzenia takich skazanych w zakładzie 

karnym typu zamkniętego, podczas gdy wyjątek ten dotyczy możliwości rezygnacji 

z osadzenia w zakładzie typu zamkniętego tych skazanych, którzy pomimo popełnienia 

przestępstwa w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnianie przestępstw 

nie są uznani za stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu. 

 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w § 3 w pkt 1 wyrazy „chyba że szczególne okoliczności 

przemawiają przeciwko takiemu osadzeniu, co nie dotyczy skazanych uznanych za 

stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu” zastępuje się wyrazami „który nie został uznany za 

stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko 

takiemu osadzeniu”; 
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3) Przepisy art. 88a § 1 i 2 określają przesłanki uznania (zakwalifikowania) skazanego 

jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu. 

W § 1 ustawa prezentuje katalog przestępstw, których popełnienie przesądza o takim 

zakwalifikowaniu skazanego. Katalog ten odnosi się do typów przestępstw, ich znamion, 

form popełnienia przestępstw np: „ze szczególnym okrucieństwem” albo „z użyciem broni 

palnej” albo „ze względu na jego kierowniczą rolę”. 

Tymczasem w przypadku przestępstw popełnionych w zorganizowanej grupie  (w pkt 3) 

dodano „fakt, że inni członkowie grupy lub związku przebywają na wolności”. Okoliczność 

ta nie ma związku z popełnionym przez skazanego czynem ani nie jest od niego zależna. 

Oczywiście ma ona istotne znaczenie i powinna być brana pod uwagę jako jedna 

z okoliczności przesądzających o umieszczeniu skazanego w odpowiednim zakładzie karnym 

i właściwym dla niego oddziale.  

Wydaje się jednak wskazane przeniesienie treści tej normy do kolejnej jednostki 

redakcyjnej (art. 88a § 2 pkt 5), która wskazuje jakie inne okoliczności uwzględnia komisja 

penitencjarna w trakcie kwalifikowania skazanego za przestępstwo popełnione 

w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnianie przestępstw. 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 88a: 

a) w § 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „lub fakt, że inni członkowie grupy lub związku 

przebywają na wolności”, 

b) w § 2 w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy „oraz fakt, że inni członkowie grupy lub 

związku przebywają na wolności„; 

 

4) W art. 1 w pkt 3 zmieniającym treść art. 88a w § 2 w pkt 5 ustawa nakazuje oceniać 

stopień społecznego zagrożenia i zagrożenia dla zakładu karnego płynącego z „bezprawnych 

kontaktów” skazanego z innymi członkami grupy. 

Wskazanie na niebezpieczeństwo płynące wyłącznie z kontaktów bezprawnych nie 

wydaje się właściwe. Komisja penitencjarna ocenia przecież ryzyka płynące zarówno 

z bezprawnych  jak i zgodnych z prawem kontaktów osób należących do grupy przestępczej. 
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Propozycja poprawki 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 88a w § 2 w pkt 5 skreśla się wyraz „bezprawnych”; 

 

5) Wymaga wyjaśnienia nakładanie się przepisów dotyczących kontroli decyzji komisji 

penitencjarnej w zakresie kwalifikowania skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. 

Nakaz kontrolowania takiej decyzji spoczywa na komisji penitencjarnej i winna ona 

dokonywać takiej kontroli z urzędu co najmniej raz na 3 miesiące, stanowi o tym przepis 

art. 76 § 1 pkt 7 k.k.w. 

Tymczasem dodany w art. 88b przepis zawarty w § 3 stanowi, że na wniosek skazanego, 

nie częściej niż raz na 3 miesiące komisja wskazuje przyczyny uzasadniające kwalifikację 

skazanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zakładu.  

W przypadku tak zapisanego obowiązku komisji penitencjarnej należy wnioskować, że 

w wyniku wniesienia przez skazanego wniosku komisja penitencjarna wyda decyzję, która 

będzie zaskarżalna na mocy art. 7 § 1 k.k.w. 

Wyjaśnienia wymaga wzajemna relacja pomiędzy art. 76 § 1 pkt 7 oraz art. 88b § 3 

k.k.w., w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

6) Ostatnia z uwag ma charakter redakcyjny, wynika z faktu, że zawarte w przepisie 

odesłanie nakazuje nam stosowanie przepisów (norm prawnych), tymczasem wyraz „art.” jest 

jedynie oznaczeniem odpowiedniej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, która daną normę 

zawiera. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w § 3 wyraz „Art.” Zastępuje się wyrazami „Przepisy art.”. 

To samo zastrzeżenie dotyczy również treści art. 88b § 2 oraz 212a § 3 k.k.w. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


