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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna. 

Osoba fizyczna.  

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany art. 78 § 3 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez zmianę zasad zastosowania warunkowego 

zwolnienia z odbycia reszty kary 25 lat pozbawienia wolności. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCYCH PETYCJĘ: 

Wnoszący petycję wyraził opinię, że przepisy Kodeksu karnego regulujące 

warunkowe przedterminowe zwolnienie są wewnętrznie sprzeczne. 

Autor petycje podniósł, że art. 78 § 1, umożliwia osobom skazanym na karę 

pozbawienia wolności do 15 lat, ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu co 

najmniej połowy kary. Natomiast zgodne z art. 78 § 3 w wypadku kary 25 lat pozbawienia 

wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności okres minimalny umożliwiający 

stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnienia, określony został jedynie przez 

wskazanie okresu trwania efektywnego wykonywania kary. Wobec skazanego na karę 

25 lat pozbawienia wolności okres ten wynosi 15 lat.  

Zdaniem autora petycji skazani na 25 lat pozbawienia wolności powinni mieć takie 

same prawo ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary 

jak pozostali skazani, czyli po odbyciu co najmniej połowy swojej kary tj. 12,5 roku.  

W opinii wnoszącego petycję, obowiązujące przepisy w zakresie przedterminowego 

zwolnienia naruszają art. 32 Konstytucji RP, stanowiący o równości wszystkich obywateli 

wobec prawa i zakazujący dyskryminacji jednostki. Ponadto, naruszają przepisy prawa 

międzynarodowego tj. Deklarację Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka, Kartę 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

STAN PRAWNY:  

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r.  

(Dz.U.UE.C.2007.303.1) w art. 20 i 21 wprowadza zasadę równego traktowania, która jest  

zasadą ogólną prawa UE, i wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane  

w odmienny sposób, a różnica traktowania jest uzasadniona, jeśli jest ona oparta na 

kryterium obiektywnym i racjonalnym, czyli w sytuacji, gdy pozostaje ona w związku  

z dopuszczalnym prawnie celem realizowanym przez sporne przepisy oraz gdy różnica ta 

jest proporcjonalna do celu realizowanego za pomocą danego traktowania. Korzystanie  
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 M. Domańska, A. Hauser, R. Talaga, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Opublikowano: EPS 2017/11/59-64. 

z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez 

dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, 

przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do 

mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn.
1
 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia z 19 grudnia 

1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) w art. 2 ust. 1 stanowi, że każde z Państw Stron 

Paktu zobowiązuje się przestrzegać i zapewnić wszystkim osobom, które znajdują się na 

jego terytorium i podlegają jego jurysdykcji, prawa uznane w niniejszym Pakcie, bez 

względu na jakiekolwiek różnice, takie jak: rasa, kolor skóry, płeć, język, religia,  

poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, 

urodzenie lub jakiekolwiek inne okoliczności. 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)  

w art. 32 ust. 1 stanowi: wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (ust. 2). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.), 

dalej: k.k., określa podstawy do warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia 

reszty kary pozbawienia wolności. 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że sąd wymierza karę według swojego 

uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość  

nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu  

oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku  

do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej 

społeczeństwa (art. 53 § 1 k.k.). 

Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania 

się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej  

ze względu na wiek lub stan zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, 

rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych 

następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed 

popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie  

o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu 
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sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego (art. 53 § 2 k.k.). 

Zgodnie z art. 77 § 1 k.k. skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może 

warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości  

i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego 

popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu 

będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał 

porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. 

Sąd w szczególnych okolicznościach wymierzając karę pozbawienia wolności może 

wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego 

zwolnienia (art. 77 § 2 k.k.). 

Zgodnie z art. 78 § 1 k.k. skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co 

najmniej połowy kary. Wskazana przesłanka ulega modyfikacji w odniesieniu do sprawców 

określonych w art. 64-65 k.k. W wypadku recydywistów specjalnych zwykłych  

(art. 64 § 1 k.k.) warunkowe przedterminowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu 2/3 kary. 

W przypadku multirecydywistów oraz sprawców określonych w art. 65 k.k. 

przedterminowe zwolnienie możliwe jest po odbyciu 3/4 kary.
2
 

Przy odbywaniu kary 25 lat pozbawienia wolności warunkowe zwolnienie jest 

dopuszczalne po odbyciu 15 lat kary. W wypadku skazanych na dożywotnie pozbawienie 

wolności okres, po którym dopuszczalne jest warunkowe zwolnienie, wynosi 25 lat  

(art. 78 § 3 k.k.). Rozwiązanie takie jest zgodne z wynikającą z art. 4 § 1 k.k.w. i art. 3 k.k. 

zasadą humanitaryzmu.
3
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Do Sejmu 22 marca 2022 r. wpłynęła tożsama petycja, jak petycja prezentowana. 

Petycję (BKSP-144-IX-588/22) w dniu 20 kwietnia 2022 r. skierowano do sejmowej 

Komisji do Spraw Petycji, w której oczekuje na rozpatrzenie. 

Warunkowe zwolnienie jest instrumentem polityki karnej państwa, umożliwiającym 

przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego takich skazanych, co do których niecelowe 

jest wykonanie kary pozbawienia wolności w całości. Celem takiego zabiegu jest 

umożliwienie tym skazanym readaptacji społecznej w warunkach wolności kontrolowanej. 

De lege lata z dobrodziejstwa warunkowego zwolnienia mogą skorzystać – po spełnieniu 

ustawowych przesłanek – wszyscy skazani na kary polegające na pozbawieniu wolności, 
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gdyż ustawodawca nie wyłączył takiej możliwości wobec sprawców żadnego rodzaju 

przestępstw ani też skazanych na karę określonej długości – z warunkowego zwolnienia 

może skorzystać nawet skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

W polskim systemie prawnym zastosowanie warunkowego zwolnienia jest zawsze 

fakultatywne, co oznacza, że skazany nie ma prawa podmiotowego do skorzystania z tego 

dobrodziejstwa. Wynika to z zastosowanych w art. 77 § 1 k.k. zwrotów, że sąd „może” 

warunkowo zwolnić skazanego „tylko wówczas”, gdy zostaną spełnione określone w tym 

przepisie przesłanki. Wszystkie określone w art. 77 § 1 k.k. faktory mają formalnie równą 

moc prognostyczną i dopiero ich kompleksowa oraz kumulatywna ocena powinna 

doprowadzić sąd penitencjarny do ustalenia prognozy kryminologicznej skazanego.
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