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Wstęp 

W 2018 roku populacja osób pozbawionych wolności na świecie przekro-

czyła 10,6 miliona osadzonych, jednak dane te oparte o oficjalne informacje publi-

kowane przez rządy poszczególnych krajów mogą w znaczący sposób odbiegać od 

rzeczywistości, dobrym przykładem jest Chińska Republika Ludowa, która w swo-

ich statystykach nie uwzględnia osadzonych w obozach pracy (laogai), z niektórych 

państw brak jest w ogóle jakichkolwiek danych np.: z Korei Północnej. Nadal 

utrzymuje się niepokojący wzrostowy trend populacji osadzonych w skali całego 

świata, jedynym z kontynentów, który odnotował na przestrzeni kilku ostatnich lat 

spadek liczby osadzonych jest Europa. Większość państw europejskich odchodzi 

stopniowo od kar izolacyjnych na rzecz innych bardziej skutecznych (w myśl ro-

dzimej doktryny) rozwiązań. Wspomnieć należy również, iż kara pozbawienia wol-

ności jest karą najbardziej obciążającą państwo pod względem finansowym, wy-

starczy przykład Polski, w której zgodnie z oficjalnymi danymi utrzymanie jednego 

osadzonego miesięcznie kosztuje ok 3 150 zł. 

Nadal niekwestionowanym liderem pod względem wielkości populacji osa-

dzonych pozostają Stany Zjednoczone z ponad 2 milionową liczą osób pozbawio-

nych wolności (od kilku lat USA odnotowuje co roku niewielki spadek liczby osa-

dzonych) jednak wskazać należy, iż najprawdopodobniej Chiny w oficjalnych da-

nych zaniżają liczbę osadzonych o ponad 1 milion, dlatego też państwem rzeczy-

wiście posiadającym największą populację osadzonych jest właśnie ten kraj (zgod-

nie z oficjalnymi danymi Chiny posiadają ponad 1,6 miliona osadzonych). Trzecie 

miejsce w niechlubnym rankingu zajmuje Brazylia z ponad 600 tysiącami osadzo-

nych. Dla porównania Polska uplasowała się na 24 miejscu z 73 tysięczną popula-

cją osadzonych, jednak w skali europejskiej daje to trzecie miejsce po Rosji – ponad 

587 tysięcy osadzonych oraz Wielkiej Brytanii – ponad 83 tysiące osadzonych. 
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Jeżeli zaś chodzi o współczynnik prizonizacji, krajem posiadającym najwię-

cej osadzonych na każde 100 tysięcy mieszkańców są Stany Zjednoczone – 655 

osadzonych na 100 tysięcy mieszkańców, które w ostatnich latach zanotowały spa-

dek tej liczby (dla porównania w 2014 roku współczynnik prizonizacji w USA wy-

nosił 693 osadzonych na 100 tysięcy mieszkańców), jest to zmiana w stosunku do 

poprzednich lat, w 2014 roku największy współczynnik prizonizacji posiadały Se-

szele (837 osadzonych na 100 tysięcy mieszkańców). Kolejne miejsca w rankingu 

najwyższych współczynników prizonizacji zajmują Salvador – 605 osadzonych na 

100 tysięcy mieszkańców oraz Turkmenistan – 552 osadzonych na 100 tysięcy 

mieszkańców. W tym zestawieniu Polska wypada o wiele lepiej zajmując 76 miej-

sce z współczynnikiem prizonizacji na poziomie 197 osadzonych na 100 tysięcy 

mieszkańców. 

Różne systemy penitencjarne spotykają się z wieloma problemami od nie-

skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych (nierzadko nawet z ich brakiem), po 

przeludnienie czy też brutalizację życia wewnątrz zakładów karnych. Celem niniej-

szej publikacji jest przybliżenie mniej znanych w polskiej literaturze przedmiotu 

systemów penitencjarnych oraz mniej popularnych zagadnień dotyczących na-

szego rodzimego systemu. W kolejnych rozdziałach skoncentrowano się na syste-

mach penitencjarnych: Brazylii, Norwegii, Rosyjskich koloniach karnych, przed-

stawiona została ewolucja kary o charakterze eliminacyjnym w polskim porządku 

prawnym od czasów zaborczych do uchylenia kodeksu karnego z 1969 r., poru-

szony został problem konieczności utrzymania długoterminowych kar pozbawienia 

wolności jako alternatywy dla kary śmierć, pozycji osadzonych z niepełnospraw-

nością oraz zespołem Aspergera w polskim systemie penitencjarnym, problem pod-

kultury więziennej oraz swoistego języka „grypsujących”, ostatnim zagadnieniem 

jakie zostało poruszone w niniejszej monografii to status innych osób pozbawio-

nych wolności a mianowicie jeńców wojennych na podstawie III konwencji ge-

newskiej.
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Kolonie karne na terenach  

Federacji Rosyjskiej – rys historyczny 

Wstęp 

Rosyjski system penitencjarny jest jednym z największych systemów peni-

tencjarnych świata. Na dzień 1 sierpnia 2018 r. w Federacji Rosyjskiej pozbawio-

nych wolności było 587 111 osób, należy wskazać, iż w ciągu kilku ostatnich lat 

liczba osadzonych w Rosji znacznie się zmniejszyła1. W ciągu ostatnich 18 lat 

liczba ta spadła niemalże o połowę. Wskazać należy również, iż zgodnie z oficjal-

nymi danymi Rosyjski system penitencjarny jest w stanie pomieścić 812 804 osa-

dzonych, co daje obłożenie na poziomie 79%, wynika z tego że przynajmniej ofi-

cjalnie administracja Rosyjska nie zmaga się ze zjawiskiem przeludnienia w za-

kładach karnych2. 

W ramach systemu penitencjarnego w Federacji Rosyjskiej funkcjonuje 

951 jednostek penitencjarnych w tym: 212 aresztów śledczych, 8 zakładów kar-

nych, 23 kolonie dla młodocianych i aż 708 kolonii karnych3. Jak widać po samej 

strukturze jednostek penitencjarnych kolonie karne bądź też inaczej nazywane ob-

ozami pracy stanowią przewarzającą większość wszystkich jednostek peniten-

cjarnych w Rosji. Jednak wskazać należy, iż instytucje na kształt obozów pracy, 

kolonii karnych towarzyszyły ludzkości od zarania dziejów, dobrym przykładem 

jest kara galer stosowana w czasach Imperium Rzymskiego, w której skazani od-

bywali swoistą pracę przymusową. Zjawisko to szczególnie nasiliło się w trakcie 

                                                
1Dane za World Prison Brief data – Russian Federation, http://www.prisonstudies.org/country/russian-

federation [dostęp 20.09.2018r.]. 
2Ibidem.  
3Ibidem. 
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powstawania i funkcjonowania imperiów kolonialnych, przykładami takich dzia-

łań mogą być zsyłki elementu społecznego jakie miały miejsce w Hiszpanii od 

czasów Krzysztofa Kolumba, działania Portugali która zsyłała przestępców do 

Mozambiku, Danii, w której skazani na kolonię karną trafiali na Grenlandię. Na 

dużą skalę zsyłkę do kolonii stosowała również Wielka Brytania (zsyłka na tereny 

Australijskie, czy też stosowane w czasie II wojny burskiej obozy koncentracyjne) 

oraz Francja, która bardzo późno zrezygnowała ze stosowania tego typu kar. Jed-

nakże wskazać należy, iż krajem najbardziej znanym ze stosowania kary zesłania 

do kolonii karnej jest niewątpliwie Federacja Rosyjska, w której to początków 

zesłań należy doszukiwać się w czasach Carskich, od momentu podboju Syberii. 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie historii i funkcjonowania kolonii 

karnych na terytorium dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. 

Tabela 1 

Liczba osadzonych w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-20184 

Rok Liczba osadzonych 

2000 1 060 404 

2002 980 151 

2004 847 004 

2006 823 403 

2008 883 436 

2010 864 197 

2012 755 651 

2014 677 287 

2016 646 085 

2018 587 111 

Rosyjskie kolonie karne w czasach carskich. 

Naturalnym wydaje się, iż kolonie karne w czasach carskich lokowane były 

na terenach syberyjskich pustkowi. Syberia została odkryta dla Europejczyków 

w XVI w., jednak przez bardzo długi okres Carska Rosja miała problem z jej ko-

lonizacją. Często wskazuje się, iż główną przyczyną niepowodzenia w zasiedlaniu 

                                                
4Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Prison Brief. 
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tego niezmiernie bogatego terenu był brak dogodnego połączenia ziem leżących 

na wschód od Uralu z macierzą. Dopiero budowa Traktu Syberyjskiego (zwanego 

też Traktem Moskiewskim) w II połowie XVII w., a potem budowa kolei Trans-

syberyjskiej wpłynęła na rozwój tego regionu. Jednakże część badaczy wskazuje, 

iż czynnikiem wpływającym na niechętne osiedlanie się ludności Rosyjskiej na 

terenach syberyjskich było między innymi wykorzystywanie tych ziem w charak-

terze kolonii karnej5. W tym miejscu warto przytoczyć słowa jednego z XIX 

wiecznych naczelników Głównego Zarządu Więzień, Aleksandra Salomona, 

który nazwał Syberię: „wielkim więzieniem bez dachu”6.  

Prawo karne carskiej Rosji dzieliło karę zsyłki na Syberię na 5 kategorii:  

− w pierwszej skazanych kierowano do pracy przymusowej w warzel-

niach soli, hutach lub też do ciężkich prac budowlanych;  

− w drugiej skazani w myśl zasady, iż kara zsyłki jest karą dożywotnią 

zsyłani byli na Syberię w celach osiedleńczych z założeniem, że ni-

gdy nie powrócą do swoich pierwotnych miejsc zamieszkania;  

− w trzeciej skazani musieli przez pewien okres, przewidziany w orze-

czeniu sądu, zamieszkiwać w wyznaczonym na Syberii miejscu, po 

upływie tego okresu mogli swobodnie powrócić do swoich pierwot-

nych miejsc zamieszkania; 

− w czwartej skazani trafiali do tzw. „rot aresztanckich”, było one in-

stytucjami podobnymi do karnych obozów pracy; 

− piąta kategoria miała charakter przymusowego osadnictwa, skazy-

wani na nią byli najczęściej chłopi, którzy wraz z całymi rodzinami 

osiedlali się na terenach Syberii7. 

                                                
5 E. Kriukelytė, The Creation of Modern Prisons in the Russian Empire, „International Institute of Social 

History Research Paper”, nr 48, s. 5-7. 
6 E. Kaczyńska, Syberia: największe więzienie świata (1815 - 1914), Warszawa 1991, s. 14. 
7 W. Caban, Zsyłka Polaków na Syberię w XIX wieku. Przegląd publikacji polskich i rosyjskich/radziec-

kich, Przegląd Historyczny, tom CV, 2014, Zesz. 4, s. 102 
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W początkowym okresie przynależności Syberii do imperium Carów rosyj-

skich, była ona traktowana, w głównej mierze, jako miejsce przymusowego osad-

nictwa (kolonizacji), sytuacja ta zmieniła się na początku XVIII w., kiedy to coraz 

większą rolę zaczęły pełnić roboty przymusowe tzw. kara katorgi. Początkowo ska-

zanych na katorgę zatrudniano przy budowach (na początku XVIII w. trwała bu-

dowa nowej stolicy Imperium Rosyjskiego – Petersburga), czy też do pracy w por-

tach bałtyckich, jednak z czasem wraz z rozwojem wydobycia złóż naturalnych 

skazani byli coraz częściej wysyłani na ciężkie roboty do kopalni położonych na 

terenach Syberii8. 

Na ciężkie roboty przymusowe skazywano przestępców, którzy popełnili 

najcięższe przestępstwa, skazanie na dożywotnią katorgę groziło za: bunt, zdradę, 

zabójstwo oraz dłużnikom i osobom, które zalegały z podatkami. W przypadku ka-

torgi okresowej groziła ona za lżejsze gatunkowo przestępstwa, dla przykładu w 

czasach Piotra I na okresową katorgę można było zostać skazanym m.in. za nosze-

nie brody (co było zakazane na mocy ukazu cara Piotra I), za wyrąb lasu czy też 

podrabianie monet9. 

Do czasów dzisiejszych zachowały się pewne dane statystyczne dotyczące 

stosowania przez sądy rosyjskie kar katorgi i zesłania, jednak statystyki sporzą-

dzane przed reformami cara Aleksandra II są częściowe i mało wiarygodne. Często 

było one sporządzane przez generał-gubernatorów poszczególnych guberni czy też 

specjalnych rządowych wysłanników, którzy zaniżali liczbę osób skazywanych na 

te dwie kary, z drugiej strony lokalni administratorzy podawali liczby zawyżone po 

to aby otrzymać większe środki z budżetu centralnego. Takie rozbieżności odnoto-

wano w 1865 roku, kiedy to według danych lokalnej administracji do obwodu To-

bolskiego na zesłanie trafiło 11 600 osób, a zgodnie z danymi rządowymi było to 

7300 – 7400 osób. Dlatego też najlepszym źródłem obrazującym skale zjawiska 

                                                
8 E. Kaczyńska, op. cit., s. 19. 
9 Ibidem, s. 19-20. 
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„karnej kolonizacji” Syberii są statystyki sądowe. Przed wprowadzeniem Kodeksu 

Kar Głównych i Poprawczych (1845 rok) wyroki skazujące na katorgę i zesłanie 

zajmowały znaczącą pozycję: w latach 1841 – 1845 przed Izbami Sądowymi roz-

poznającymi sprawy w drugiej instancji oraz w pierwszej o przestępstwa o więk-

szym ciężarze gatunkowym wyroki skazujące na katorgę i zesłanie stanowiły 

27,9% wszystkich wyroków skazujących, w tym wyroków skazujących na katorgę 

było 4,4% ze wszystkich wyroków oraz na zesłanie bezterminowe – 23,4%. Już po 

wejściu w życie Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych w okresie do 1847 do 1851 

Izby Sądowe skazały na katorgę 2,4% skazanych (o prawie połowę mniej niż w 

poprzednim okresie) na zesłanie bezterminowe 2,5%, na zesłanie zaś terminowe 

0,8%, razem odsetek skazanych na wszystkie z wymienionych kary stanowił 5,7% 

wszystkich wyroków. We wspomnianym okresie poza Izbami Sądowymi na kary 

katorgi i zesłania skazywać mogły również sądy karne I instancji, i tak odpowied-

nio wyroki skazujące na karę katorgi stanowiły 2,1% wszystkich wyroków, zesła-

nia bezterminowego – 3,3% wszystkich wyroków, terminowego — 1,7% wszyst-

kich wyroków, łącznie wymienione kary wymierzono wobec 7,1% wszystkich osa-

dzonych. W okresie od 1860 do 1864 roku nieznacznie wzrósł odsetek skazanych 

na zesłanie (zarówno bezterminowe jak i terminowe) wraz z katorgą we wspomi-

nanym okresie kary te wymierzono 8,2% skazanych. W latach 1865 – 1868 odsetek 

skazywanych na katorgę i zesłanie wyraźnie zmalał, wynosił 4,8% wszystkich ska-

zanych. W latach 70 XIX wieku liczba skazywanych na wspominanie kary wahała 

się w przedziale od 3300 do 3500 skazanych rocznie, w tym od 47,7 do 56,6% – 

kara dożywotniego zesłania, do od 40 do 48% – kara katorgi, od 3,4 do 4,3% – kara 

zesłania na zamieszkanie. Pod koniec XIX wieku liczba skazanych na katorgę oraz 

zesłanie systematycznie spadała (osiągnęła ok 3% wszystkich skazanych), jed-

nakże po rewolucji 1905 roku trend ten się odwrócił (odsetek skazanych na katorgę 

i zesłanie w 1908 roku osiągnął poziom 9,5% wszystkich skazanych)10. 

                                                
10 Ibidem, s. 44-45. 
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Kolonie karne w czasach sowieckich 

Pierwsze kolonie karne pod zarządem bolszewickim wraz w wybuchem 

wojny domowej w Rosji, umieszczano w nich przeciwników władzy proletariac-

kiej, a więc: przedstawicieli klasy burżuazyjnej, kapitalistów (właścicieli fabryk, 

kupców) oraz nieprzychylnych komunistom popów i oficerów. Osadzeni w tych 

obozach, zgodnie z dekretem „O czerwonym terrorze”11, traktowani byli jako 

swoistego rodzaju „zakładnicy”, którzy mieli wykonywać przymusową pracę na 

rzecz władzy ludowej12. Warto również wspomnieć, iż obozami tymi (pierwo-

wzorami późniejszych łagrów) zarządzała powołana 7 grudnia 1917 roku Wsze-

chrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem 

(Czeka) pod dowództwem Feliksa Dzierżyńskiego – organizatora komunistycz-

nego aparatu terroru w Rosji13. 

Zdaniem badaczy tego zagadnienia (A. Sołżenicyn) jako początkiem Guła-

gów było wydanie w dniu 23 lipca 1918 roku przez Ludowy Komisariat Sprawie-

dliwości zarządzenia – „Instrukcja o pozbawieniu wolności”. Zgodnie z tym ak-

tem wszyscy skazani na karę pozbawienia wolności, będący zdolni do pracy, ob-

ligatoryjnie mieli być kierowani do wykonywania pracy przymusowej. Zasady 

organizacji obozów pracy w Rosji Radzieckiej sformalizowano w 1919 roku 

wtedy to wydano dwa dekrety dotyczące tworzenia łagrów. Pierwszy (z 15 kwiet-

nia) zakładał tworzenie obozów przy wszystkich komitetach gubernialnych, za 

ich organizację i zażądzanie oczywiście odpowiedzialna była Czeka, na mocy 

tego dokumentu utworzono także Centralny Zarząd Obozów Prac Przymuso-

wych, któremu podlegały wszystkie obozy. Drugi dekret (z 17 maja – Dekret 

o obozach prac przymusowych) wskazywał warunki jakie musiały spełniać two-

rzone obozy, zgodnie z nim miały one powstać we wszystkich miastach 

                                                
11 Dekret Rady Komisarzy Ludowych z 2 września 1918 r. 
12 S. Kalbarczyk, Gułag: niewolnictwo XX wieku, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 4/2009, 

s. 12. 
13 K. Kraj, Szlachcic – rewolucjonista Feliks Dzierżyński, Kraków 2015, s. 76-78. 
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gubernialnych oraz posiadać co najmniej 300 miejsc dla osadzonych. Osadzeni 

najczęściej wykonywali prace budowlane na terenach miast, w których znajdo-

wały się obozy14. 

Tabela 2. 

Liczba obozów i przetrzymywanych w nich więźniów w latach 1919-192115 

Data Liczba obozów Liczba więźniów 

1919 21 - 

Wiosna 1920 34 8 660 

Lato 1920 49 - 

Listopad 1920 84 49 736 

Styczeń 1921 107 51 158 

Wrzesień 1921 117 60 457 

Często jako pierwowzór późniejszych Gułagów tworzonych na masową 

skalę w latach 30 XX wieku wskazuje się utworzenie sieci obozów w okolicach 

Archangielska, tworzone były one od 1920 roku i nosiły nazwę Północne Obozy 

Specjalnego Przeznaczenia. Obozy te zostały oficjalnie zlikwidowane w 1923 

roku a w ich miejsce utworzono Sołowiecki Obóz Prac Przymusowych Specjal-

nego Przeznaczenia zlokalizowany na Wyspy Sołowieckie (Morze Białe) w oko-

licy Archangielska. Sołowki (potoczna nazwa Sołowiecgo Obozu Prac Przymu-

sowych Specjalnego Przeznaczenia) były miejscem, w którym osadzano szcze-

gólnie groźnych przestępców, zarówno kryminalnych jak i politycznych. Począt-

kowo dysponował on 2,5 tysiąca miejsc dla osadzonych jednak wraz z biegiem 

czasu rozrastał się w pewnym monecie posiadał szereg oddziałów „zamiejsco-

wych” m.in. na Półwyspie Kolskim, w Karelii oraz na Uralu. Zarządzany był 

oczywiście przez policję polityczną a mianowicie przez OGPU powstałe z prze-

kształconej Czeka. Osadzeni w tym obozie głownie pracowali w trzech gałęziach 

radzieckiej gospodarki tj. w rybołówstwie, rolnictwie oraz w przemyśle drewnia-

nym (przy pozyskiwaniu drzewa)16. 

                                                
14 T. Targański, U źródeł GUŁagu, „Nowa Europa Wschodnia” nr 3-4 (5-6) 2009, s. 109-110. 
15 Źródło: T. Targański, U źródeł GUŁagu, „Nowa Europa Wschodnia” nr 3-4 (5-6) 2009, s. 111. 
16 S. Kalbarczyk, op. cit., s. 12-13. 
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Przedstawiając dzieje kolonii karnych w Związku Radzieckim nie sposób nie 

wspomnieć o przełomowym momencie ich rozwoju przyjęciu nowej regulacji do-

tyczącej tworzenia i administrowania obozami – dekret pt. „Regulacja o popraw-

czych obozach pracy”, zgodnie z tym dokumentem wszyscy osadzeni, skazani na 

karę pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, mieli być kierowani do powsta-

łych w miejsce istniejących już obozów „Poprawczych Obozy Pracy”. Co więcej 

na podstawie decyzji administracyjnych OGPU osadzić można było w nich rów-

nież inne osoby. Wszystkie te zmiany miały na celu osadzenie w obozach jak naj-

większej liczby osób i wykorzystanie ich jako darmowej siły roboczej, wykorzy-

stywanej w celu eksploatacji złóż mineralnych, czy przy budowaniu wielkich pro-

jektów architektonicznych np.: budowa kanału łączącego Morze Białe z Morzem 

Bałtyckim. Aby sprawnie zarządzać obozami w 1930 roku powołano do życia 

nowy organ - Zarząd Obozów przekształcony następnie w Główny Zarząd Obozów 

(z ros. Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний)17. 

Badacze spierają się co do krańcowego momentu funkcjonowania systemu 

Gułagów w Związku Radzieckim. Najczęściej wskazywana jest data 25 lutego 

1956 roku wtedy to Nikita Chruszczow wygłosił referat: „O kulcie jednostki i jego 

następstwach” jednym z jego skutków było zwolnienie z obozów większości osa-

dzonych. Na początku lat 50 XX wieku ich liczba wyniosła ok 2,5 miliona osób, 

po wystąpieniu I Sekretarza Komitetu Centralnego ich liczba spadła poniżej 1 mi-

liona. Często jako koniec obozów pracy w ZSRR podawany jest rok 1960, a kon-

kretniej rozwiązanie Głównego Zarządu Miejsc Uwięzienia (organu powstałego w 

miejsce Głównego Zarządu Obozów). Najpóźniejszą datą wskazywaną jako koniec 

radzieckiego systemu obozów jest rok 1988, kiedy ówczesny przywódca Związku 

Radzieckiego – Michaił Gorbaczow zwolnił więźniów politycznych przetrzymy-

wanych w jednym z najsłynniejszych obozów: Perm-3618. 

                                                
17 Ibidem, s. 13-14. 
18 K. Pierzchała, Rosyjski system penitencjarny w ujęciu wybranych polskich i rosyjskich opracowań, 

„Nowa Polityka Wschodnia 2017”, nr 4 (15), s. 65. 
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Kolonie karne w Federacji Rosyjskiej. 

Federacja Rosyjska po rozpadzie Związku Radzieckiego przejęła radziecki 

system penitencjarny wraz z jego koloniami karnymi, wskazać należy iż nadal 

instytucje te są miejscem, w którym swoje kary odbywa większość z osób skaza-

nych na karę pozbawienia wolności, zgodnie z danymi Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka w 2008 roku ze wszystkich 892,3 tys. osadzonych, aż 721, 9 tys. od-

bywało swoje kary w koloniach karnych19. Taka sytuacja ciągle się utrzymuje, 

zgodnie z danymi Federalnego Urzędu Więziennictwa w 2016 roku z 637 tysięcy 

osób pozbawionych wolności, w koloniach osadzonych było 526 tysięcy więź-

niów20. Najwięcej z 708 rosyjskich kolonii karnych zlokalizowanych jest w poło-

żonym na Uralu Kraju Permskim gdzie często temperatury sięgają nawet do – 50 

stopni oraz w Republice Mordowii gdzie dodatkową dolegliwością dla osadzo-

nych są plagi komarów (bliskość wielu zbiorników wodnych)21. 

Poza niewolniczą pracą jaką wykonują osadzeni w koloniach karnych (nie 

pracują tylko najniebezpieczniejsi przestępcy), znaczną dolegliwością są nieludz-

kie warunki w jakich przebywają, często pojawiają się różnego rodzaju doniesie-

nia mówiące o trudnych warunkach higieniczno-sanitarnych, warto przytoczyć 

relacje kobiet osadzonych w kolonii karnej nr 14, w której 100 kobiet było osa-

dzonych w jednym baraku, bez dostępu do bieżącej wody (poza przewidzianym 

przepisami prawa 1 prysznicem w tygodniu) aby wykonać codzienną toaletę zmu-

szone były do spuszczania wody z instalacji grzewczej22. Kolejnym przykładem 

złych warunków bytowych w koloniach karnych jest brak jakiejkolwiek opieki 

medycznej (budżet na lekarstwa wystarcza jedynie na 20% wszystkich potrzeb), 

często też administracja zakładowa odmawia osadzonym dostępu do lekarza23. 

                                                
19 A. Wuwer, Naruszenia praw więźniów w Rosji (2004-2009), Warszawa 2014 , s. 10.  
20 K. Pierzchała, op.cit., s. 65. 
21 Ibidem. 
22 Gułagi Putina. Szokujące warunki w rosyjskich koloniach karnych, https://www.dw.com/pl/gu%C5 

%82agi-putina-szokuj%C4%85ce-warunki-w-rosyjskich-koloniach-karnych/a-17134330 [dostęp 

20.09.2018r.]. 
23 A. Wuwer, op. cit., s. 34.  
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Jednakże chyba najgorszą z dolegliwości jakich doświadczają osadzeni w rosyj-

skich koloniach karnych są tortury oraz nieludzkie i poniżające traktowanie. Znę-

canie się fizyczne i psychiczne nad osobami pozbawionymi wolności jest na po-

rządku dziennym, warto wspomnieć o ostatnich wydarzeniach jakie miały miejsce 

22 lipca 2018 roku w kolonii karnej położonej w obwodzie briańskim, zmarł osa-

dzony poddany wcześniej torturom przez jednego z funkcjonariuszy24. Zgodnie 

z oficjalnymi statystykami w koloniach karnych w Rosji co roku umiera ok. 5 

tysięcy osadzonych, administracja informuje również, iż jedynie kilkanaście 

z tych zgonów następuje w wyniku zabójstw25. 

Zakończenie 

Kolonie karne są częścią Rosyjskiego systemu penitencjarnego od czasów 

przyłączenia do caratu terenów syberyjskich. Jednakże skala samego zjawiska jak 

i funkcje w jakich wykorzystywano osoby zsyłane do obozów ulegały zmianom. 

Początkowo ich głównym zadaniem była przymusowa kolonizacja syberyjskich 

pustkowi oraz później eksploatacja złóż mineralnych. W czasach carskich prace 

przymusowe oraz zsyłka była stosowano w dużej mierze jako narzędzie mające 

ograniczyć dążenia niepodległościowe poszczególnych narodów oraz frakcji wy-

wrotowych funkcjonujących w Imperium Rosyjskim. Przykładami takich zsyłek 

stricte uwarunkowanych politycznie mogą być: zsyłki będące następstwami po-

wstań (chociażby po powstaniu Styczniowym), czy też kolejnych niepokoi spo-

łecznych/rewolucji np. represje po rewolucji 1905 roku. Apogeum stosowania ob-

ozów pracy miało miejsce w czasach radzieckich, kiedy to obozy funkcjonowały 

pod zarządem bolszewickich organów bezpieczeństwa państwowego (Czeka 

i OGPU). Więźniów osadzonych w Gułagach wykorzystywano jako niewolniczą 

siłę roboczą budującą „cud” gospodarczy Związku Radzieckiego, można wręcz 

                                                
24 Media opisują przypadki tortur w koloniach karnych w Rosji, https://kresy.pl/wydarzenia/media-opi-

suja-przypadki-tortur-w-koloniach-karnych-w-rosji/ [dostęp 20.092018r.]. 
25 Archipelag Gułag współczesnej Rosji, https://www.rp.pl/Polityka/308269784-Archipelag-Gulag-

wspolczesnej-Rosji.html [dostęp 20.092018r.]. 
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stwierdzić, iż to osadzeni w obozach byli siłą napędową całego przemysłu ra-

dzieckiego w czasach Stalinowskich. To właśnie pod rządami Józefa Stalina sys-

tem Gułagów osiągnął największy rozmiar, w obozach przetrzymywano, na 

krótko przed śmiercią Stalina, ponad 2,5 miliona osób. Tak duża skala była wy-

nikiem wielu czystek jakie w obawie przed utratą władzy przeprowadził Genera-

lissimus Stalin, warto nadmienić, iż gdyby nie nagła śmierć historia zapewne była 

by świadkiem kolejnej wielkiej czystki przeprowadzonej przez Stalina w obawie 

przed utratą władzy w wyniki spisku jego współpracowników. Czasy obozów sta-

linowskich skończyły się wraz z wygłoszeniem przez Nikitę Chruszczowa refe-

ratu o kulcie jednostki, jednak należy mieć na uwadze to iż tak naprawdę skutkiem 

zmiany władzy w Związku Radzieckim było jedynie zmniejszenie skali zjawiska. 

Nadal funkcjonowały obozy, w których osadzano zarówno pospolitych przestęp-

ców jak i przeciwników politycznych panującego reżimu taka sytuacja ma miej-

sce do dziś – dobrym przykładem może być chociażby osadzenie Michaiła Cho-

dorkowskiego w kolonii karnej. Przez lata zmieniały się formy stosowania kary 

zesłania do kolonii karnej jednak nie zmienne pozostały niehumanitarne warunki 

w jakich przetrzymywani są osadzeni. 

Penal colonies in the Russian Federation - a historical background 

The aim of this article is to present the establishment and functioning of penal colonies 

in the Russian Federation. The authors present the precursors of penal colonies - namely the punishment 

of katorga [penal servitude] and exile to Siberia, also called "a large prison without a roof". The authors 
also present the scale of the application of these punishments in the nineteenth and early twentieth cen-

tury. Another described issue is the establishment and development of the gulags in Soviet times, from 

the creation of the first camps in 1917, through the establishment of the Main Board of Camps, the mass 
formation of the gulags in the 1930s, to the apogee of its application at the end of Joseph Stalin's rule. 

Another issue presented by the authors is the issue of penal colonies in the modern Russian Federation, 

their position within the penitentiary system of that state and conditions in these units. 

Key words: custodial sentence, penal colonies, forced labor, inmate. 
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System penitencjarny w Norwegii 

Wstęp 

System penitencjarny Norwegii zalicza się do najbardziej humanitarnych 

na świecie. Warunki odbywania kary odbiegają od warunków w innych pań-

stwach. Nie tylko cele więźniów posiadają wysoki standard wyposażenia, ale też 

inne pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania. Na uwagę zasłu-

gują też dobre praktyki norweskiego systemu penitencjarnego, m.in. zakłady typu 

otwartego lub półotwartego, niestawianie więźnia na podrzędnej pozycji czy 

prawo do stałego kontaktu z rodziną. Norweski system wyróżniają też relacje 

strażników z więźniami oparte na szacunku i tolerancji. Jest to zasadniczo inne 

podejście niż np. w USA. Chociaż system ten budzi kontrowersje przemawiają za 

nim poniższe zestawienia statystyczne i opinie. 

Statystyka więzienna krajów skandynawskich i Norwegii 

Statystyczny system więziennictwa krajów skandynawskich jest zintegro-

wany w zakresie bieżącego informowania społeczeństwa o ilości osadzonych. 

Państwa skandynawskie w zakresie wskaźnika prizonizacji wypadają imponu-

jąco. W danych statystycznych z roku 2014 w krajach skandynawskich w 208 in-

stytucjach więziennych znajdowało się 168 671 osadzonych26. Największą liczbę 

populacji utrzymywanej w izolacji penitencjarnym posiada Szwecja, było to 

5 797 więźniów w 2014r. z kolei najmniejszą liczbę populacji w izolacji peniten-

cjarnej w 2014r. odnotowano w Islandii i było to 152 skazanych.  

 

                                                
26 T. Ugelvik, Prisons as Welfare Institutions? [w:] Handbook on Prisons, Y. Jewkes, B. Crewe, J.Ben-

net (red.), Routledge, Nowy Jork 2016, Routledge, Nowy Jork 2016, s 390. 
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Tabela 3. 

Norweski system więziennictwa – dane statystyczne27 

Dostępne dane statystyczne wskazują, że Norwegia na tle państw skandy-

nawskich zalicza się do kraju o rosnącym współczynniku prionizacji a suma po-

pulacji zakładów wciąż rośnie. Jedynie Szwecja i Finlandia w ciągu 10 lat (dane 

za lata: 2004 – 2014) odnotowały spadaek współczynnika prizonizacji oraz samej 

populacji osadzonych. Dania z kolei zalicza się do państw w których współczyn-

nik prionizacji spada, ale niestety liczba osadzonych w jednostkach penitencjar-

nych w tym kraju wzrasta28. 

Tabela 4. 

Współczynnik prizonizacji i suma populacji więzień w roku 2004 i 201429 

Kraj 
Współczynnik prizonizacji Suma populacji więzień 

2004 2014 Zmiana % 2004 2014 Zmiana  % 

Dania 70 67 -4,3 3 767 3 784 +0,5 

Islandia 39 47 +20,5 115 154 +33,9 

Norwegia 66 72 +9,1 3 028 3 717 +22,8 

Szwecja 78 61 -21,8 7 020 5 869 -16,4 

Finlandia 68 57 -16,2 3 577 3 097 -13,4 

                                                
27 Źródło: T. Ugelvik, Prisons as Welfare Institutions? [w:] Handbook on Prisons, Y. Jewkes, B. Crewe, 

J.Bennet (red.), Routledge, Nowy Jork 2016, Routledge, Nowy Jork 2016, s 390. 
28 Dane za World Prison Brief http://prisonstudies.org/ [dostęp 10.09.2018r.]. 
29 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych – World Prison Brief http://prisonstudies.org/ [do-

stęp 10.09.2018r.]. 
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Dania 4,091 73 52 33,8 4,6 26,8 

Finlandia 3,134 58 30 19,3 7,2 14,5 

Islandia 152 47 5 8,4 3,2 15,8 

Norwegia 3,649 72 42 28,7 5,1 34,0 

Szwecja 5,797 60 79 24,5 5,8 31,6 
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W Norwegii jest 55 jednostek penitencjarnych o łącznej pojemności 3838 

miejsc. Obecnie przebywa w nich 3622 osadzonych, w tym 950 tymczasowo 

aresztowanych. Pod względem liczby więźniów kraj ten zajmuje 167 miejsce na 

świecie30. Liczba zatrudnionych w więzieniach pracowników, jest zbliżona do 

liczby skazanych. 

Większość norweskich zakładów może pomieścić od 50 do 100 więźniów. 

Opierając się na populacji krajowej wynoszącej 5,1 miliona, daje to Norwegii 

liczbę 72 pozbawiony wolności na każde 100 000 mieszkańców 31. Największą 

instytucją w Norwegii jest jednostka w Oslo, o pojemności zaledwie 392 miejsc32. 

System karny Norwegii i krajów Skandynawii 

System prawny oparty jest na prawie ustawowym i prawie precedensowym, 

typowym dla systemów anglosaskich. Dużą role odgrywa również Norweski Sąd 

Najwyższy, którego orzeczenia są wiążące i mają wpływ na system prawny. Język 

prawniczy jest u Norwegów bardziej potoczny aniżeli wyspecjalizowany, jak ma 

to miejsce w kontynentalnych systemach prawnych. W Norwegii tak jak w kra-

jach anglosaskich brak jest Trybunału Konstytucyjnego, a badaniem zgodności 

ustaw z „formalną” Konstytucją zajmuje się Sąd Najwyższy, rozpatrując kon-

kretną sprawę33. 

Prawo Karne w aspekcie Norwegii ma wyraźne dwa cele. Pierwsze jest za-

pobieganie i rozwiązywanie konfliktów, drugim kontrola nad sprawującymi wła-

dzę. Utworzono zbiory praw jeden nich uchwalono 1687 kolejny w 1842 który na 

bieżąco jest nowelizowany oraz kodeks karny uchwalony 1902 roku. W kodeksie 

                                                
30 Pismo Służby Więziennej - Forum Penitencjarne - nr 190 Marzec 2014 - artykuł "Terapeuci w Nor-

wegii".  
31 T. Ugelvik, Prisons as Welfare Institutions? [w:] Handbook on Prisons, Y. Jewkes, B. Crewe, J.Ben-

net (red.), Routledge, Nowy Jork 2016, Routledge, Nowy Jork 2016.  
32 T. Ugelvik, Prisons as Welfare Institutions? [w:] Handbook on Prisons, Y. Jewkes, B. Crewe, J.Ben-

net (red.), Routledge, Nowy Jork 2016, Routledge, Nowy Jork 2016.. 
33 M. Płatek, System penitencjarny państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i peniten-

cjarnej  
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przestępstwo uznano za produkt warunków życia społecznego, nędzy i upośle-

dzenia szerokich grup społecznych, który był podstawą obecnego wymiaru prawa 

karnego. Nowelizacja oparta była również na "Białej Księdze" raport przedłożony 

w 1998, który zawierał szczegółową analizę obowiązujących sankcji i metod po-

stępowania ze skazanymi34.  

W norweskim system kar zasadniczych znajdują się kary: pozbawienia 

wolności, aresztu, praca na cele społeczne, grzywna. Występują również kary do-

datkowe w postaci; utraty praw cywilnych takich jak prawo do głosowania oraz 

zakaz przebywania w określonych miejscach. Odpowiedzialności karnej podle-

gają osoby w wieku które ukończyły 15 lat. Osadzonych poniżej 18 roku życia 

w Norwegii odnotowano zaledwie 28 osób35. W planach norweskiego rządu jest 

utworzenie dwóch odrębnych zakładów karnych przeznaczonych tylko dla mło-

docianych skazanych36. 

W stwierdzonym w fińskim orzecznictwie z 2002 roku: kara to zwykła 

utrata wolności. Egzekucja kary musi być zorganizowana w taki sposób, aby wy-

rok był tylko pozbawieniem wolności. Inne ograniczenia mogą być stosowane 

w zakresie, w jakim wymaga tego bezpieczeństwo opieki i porządek w zakładzie. 

Norwegia jako pierwszy kraj wprowadziła zasadę zawieszenia kary pozbawienia 

wolności na pewien okres lub nałożenie innych środków np. obowiązków czy 

grzywny wobec skazanego. Przyczyny zawieszenia są indywidualnie rozpatry-

wane mogą np. dotyczyć sytuacji losowych czy zdrowotnych. 37. 

Kara pozbawienia wolności to maksymalnie 21 lat jednakże od tej reguły 

są wyjątki. Sąd ma prawo orzec 30 lat pozbawienia wolności za ludobójstwo, 

zbrodnię przeciwko ludności oraz zbrodnie wojenne. Kara ta jest orzekana 

                                                
34 M. Płatek, System penitencjarny państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i peniten-

cjarnej.  
35 Ibidem 
36 Ibidem 
37 J. Pratt, Scandinavian exceptionalism in an era of penal exces,”The British Journal of Criminology”nr 

48. 
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w przypadku sprawców poczytalnych w pełni odpowiedzialnych za czyn oraz 

uważanych za niebezpiecznych38. W norweskim systemie karalności nie ma kary 

pozbawienia wolności ani kary śmierci39.  

Ważną rolę w resocjalizacji odgrywa instytucja kuratora. W Norwegii 

funkcjonuje 17 biur kuratorskich. Do których zadań zalicza się m.in. sprawowane 

nadzoru nad więźniami warunkowo zwolnionymi z kary pozbawienia wolności 

czy też biorą udział w wykonywaniu wyroków skazujących na prace społeczne40. 

W 2013r. norweskim kuratorom sądowym podlegało 2541 skazanych na prace 

społeczne oraz 1877 osób odbywających swoje wyroki w ramach dozoru elektro-

nicznego. 41 

Aspekty karne w Norwegii i krajach Skandynawii oparte są również na pra-

wie moralnym. Poszukiwanie równowagi między czynami uznanymi za niedo-

puszczalne ze względu na ich ocenę moralną, a tymi których eliminacja jest wska-

zana, choć są moralnie objęte, dla dobra funkcjonalności państwa, prowadzi nie-

ustannie do gorących debat i sporów. Jaki typ zachowań powinien podlegać kry-

minalizacji oraz jaki typ sankcji karnych jest stosowany i efektywny w społeczeń-

stwie. W Norwegii w kodeksie z 1687 roku dopuszczenie się przemocy fizycznej 

wobec rodzica zagrożone było dożywociem, a rodzic, który dopuścił się prze-

mocy fizycznej na dziecku zwolniony był z wszelkiej odpowiedzialności. W usta-

wie karnej z 1687 (księga 6, rozdz. 13 „O niemoralności”) był zapis, który mówił, 

że stosunki seksualne z zamężną kobietą za jej przyzwoleniem karane były śmier-

cią sprawcy i mężatki. Jednak ta ustawa została zniesiona w 1927r42. 

                                                
38 Kriminalomsorgen, About the Norwegian Correctional Service, Online: http://www.kriminalom-

sorgen.no/ -information-in-english.265199.no.html, [Dostęp 26.05.2016]. 
39 C. Sterbenz, Why Norway's prison system is so successful, Online: https://www.busi-

nessinsider.com/why-norways-prison-system-is-so-successful-2014-12?IR=T, [Dostęp 21.07.2016]. 
40 D. Michalski, Wybrane aspekty systemów penitencjarnych państw skandynawskich, s 48 
41 T. Ugelvik, op.cit.,s 392 
42 M. Płatek, System penitencjarny państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i peniten-

cjarnej s 131 

http://www.kriminalomsorgen.no/information-in-english.265199.no.html
http://www.kriminalomsorgen.no/
http://www.kriminalomsorgen.no/
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Prowadzone są procesy dekryminalizacji, czyli uznanie, iż czyn nie jest już 

przestępstwem. Zniesiono kryminalizacje homoseksualizmu, alkoholizm uznano 

za chorobę, wyeliminowano przymusową izolację alkoholików oraz aborcja 

uznana została za legalną43. 

Norwegia w całym kraju wprowadziła program antynarkotykowy (narko-

tika programmet). Sądy skazują narkomanów na programy leczenia, zamiast wy-

mierzania im bezwzględniej kary pozbawienia wolności. Główny cel programu to 

zmniejszenie recydywy poprzez terapię uzależnienia narkotykowego. Założenia 

przewidują jednak, karę więzienia w przypadku naruszenia zasad programu44. 

Szczegółowe zasady kary pozbawienia wolności w Norwegii przedsta-

wione są w ustawie karno-wychowawczej nr 21 z 18 maja 2001 roku. „Ustawa 

składa się z 60 paragrafów w pięciu rozdziałach. Rozdział I - ogólne zasady. Roz-

dział II - administracyjna struktura służby penitencjarnej. Rozdział III - reguluje 

wykonanie kary więzienia i innych sankcji izolacyjnych. Rozdział IV - dotyczy 

aresztu i innych form izolacji. Rozdział V - dotyczy wykonania kary na cele spo-

łeczne45. 

Norweski system penitencjarny 

Norweski system penitencjarny uważa się za najbardziej optymalny dla 

człowieka, a więzienia uznawane są za bardzo humanitarne, gdyż respektują 

wszystkie prawa człowieka. Warunki w nich panujące są bardzo dobre w porów-

naniu do innych krajów. System penitencjarny jest bardzo dobrze zorganizowany. 

Szczyci się dobrym przygotowaniem funkcjonariuszy do pracy z więźniami i wy-

sokim poziomem etyki zawodowej. Zakłady w większości są na kilkadziesiąt 

                                                
43 M. Płatek, System penitencjarny państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i peniten-

cjarnej s 133 
44 M. Broomfield, Norway to sentence some drug addicts to treatment rather than prison Online: 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-now-able-to-sentence-drug-addicts-to-

treatment-rather-than-prison-a6873251.html, [Dostęp 14.02.2016 ] 
45 M. Płatek, op.cit. s. 384. 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-now-able-to-sentence-drug-addicts-to-treatment-rather-than-prison-a6873251.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-now-able-to-sentence-drug-addicts-to-treatment-rather-than-prison-a6873251.html
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miejsc. Małe zakłady są zazwyczaj typu półotwartego lub otwartego, kara izola-

cyjna jest ostatecznością i zakładów zamkniętych jest stosunkowo najmniej.  

Zadania norweskiej służby penitencjarnej zostały ustanowione w ustawie 

karno-wykonawczej. Główne z nich to: wykonywanie orzeczonych decyzji pro-

kuratury i wyroków sądów oraz umożliwienie, aby skazany wykazując własną 

inicjatywę, zmienił swoje kryminalne zachowanie, przeciwdziałanie recydywie, 

po to, aby przywrócić społeczne zaufanie i spokój.  

Osadzony nie jest stawiany na podrzędnej pozycji, służba więzienna nie 

zmusza go do poprawy, ale nie zwalnia to skazanego z obowiązku uczestniczenia 

w różnego typu programach. Służba więzienna ma obowiązek wspierać więźnia, 

ale to sam osadzony musi się wykazać aktywnością. Zasada ta płynie z poszano-

wania praw człowieka. W systemie zauważany jest model przebywania skaza-

nych pozbawionych wolności razem w ciągu dnia, a izolowania w nocy. Układ 

ten pozwala na stopniowe przejście od uwięzienia do wolności. Nie wyklucza też 

osadzonego ze społeczeństwa, gwarantując prawo do uczestniczenia w czasie 

wolnym w zajęciach sportowych, rozrywkowych lub rozwijających zaintereso-

wania i hobby. 

Skazani mają prawo do głosowania w wyborach powszechnych, prawo do 

pomocy społecznej oraz zasiłków oferowanych przez norweski system społeczny, 

w tym darmową opiekę zdrowotną i możliwość uzyskania wykształcenia46.  

Więźniowie mają prawo do kontaktu z rodziną. Stosunki małżeńskie są 

wspierane i ułatwione w Skandynawii. Większość zakładów (szczególnie w przy-

padku szczególnie wysokiego bezpieczeństwa) zapewnia zakwaterowanie, w któ-

rym partnerzy i dzieci mogą przebywać bezpłatnie w weekendy - zazwyczaj w od-

stępach miesięcznych - z bliskimi osadzonymi bez nadzoru47. 

                                                
46 Ibidem. 
47 J. Pratt, Scandinavian exceptionalism in an era of penal exces,”The British Journal of Criminology”, 

nr 48. 
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Norweskie przepisy regulują też sprawę dostępu skazanego do komputera 

czy też systemu informatycznego, potrzeby kontaktu z przyrodą, prawa kultywo-

wania wyznawanej religii.  

Więźniowie zorganizowani w systemie penitencjarnym, są zaangażowani 

w swoje zadania, uczą się odpowiedzialności, co pomaga wrócić do normalnego 

życia w społeczeństwie. Ograniczenia w systemie napotykają opór zarówno śro-

dowisk służby więziennej jak i samych więźniów48. 

Zakłady karne w Norwegii 

W Norwegii przez całe lata odmawiano budowy nowych zakładów karnych 

wychodząc z założenia, że nie polepszy to warunków odbywania kary, a zwiększy 

liczbę uwięzionych. Zamiast budowy więzień położono nacisk na system środków 

probacyjnych wykonywanych w warunkach wolnościowych. Więzienia są przepeł-

nione, a brak miejsc powoduje skracanie okresu odbywania kary lub wydłużony 

okres oczekiwania. „Rząd Norweski rozważa możliwość wynajmowania więzień. 

Więzienia w Norwegii osiągają rekordowy poziom obłożenia. Według danych 

z Dyrekcji Norweskiej Służby Karnej warunki w norweskich więzieniach pogar-

szają się w ciągu ostatnich kilku lat. Jedynym rozwiązaniem jest budowa nowych 

więzień, wskazuje raport dyrekcji. Wcześniej rząd osiągnął porozumienie w spra-

wie wynajęcia 242 komór więziennych w holenderskim więzieniu za pięć lat49. 

Norweska Służba Więziennictwa i Probacji podlega Ministrowi Sprawiedli-

wości. Administracja więziennictwa zbudowana jest trójstopniowo. Na szczeblu 

centralnym jest Centralna Administracja Penitencjarna, na szczeblu średnim jest 6 

regionalnych centrali, a na szczeblu lokalnym sieć lokalnych zakładów karnych 

i biur. 

                                                
48 International Business Times, Norway: Prisoners Heartbreak Over Jail Farm Closure Online: 

https://ibtimes.co.uk/norway-prisoners-heartbreak-over-jail-farm-closure-1459368 [Dostęp 1.08.2104]. 
49 The Nordic Page Norway, Prisons in Norway Reaches a Record-level Occupancy Level Online: 

https://www.tnp.no/norway/panorama/5020-prisons-in-norway-reaches-a-record-level-occupancy-

level,[Dostęp 23.07.2015]. 

https://www.tnp.no/norway/panorama/5020-prisons-in-norway-reaches-a-record-level-occupancy-level
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Wykonywanie kary odbywa się w: 

− zakładach o wysokim stopniu zabezpieczenia (zakłady zamknięte), 

− zakładach o niskim stopniu zabezpieczenia (zakłady otwarte). 

Ponadto poza jednostką, po odbyciu co najmniej połowy kary, jeśli prze-

mawia za tym cel wykonania kary, np. w celu odbycia terapii lub uczestnictwa 

w programie. 

Funkcjonariuszem służby więziennej może zostać obywatel norweski, 

który ukończył 21 lat, jego stan zdrowia pozwala na tego typu służbę, nie nadu-

żywa alkoholu i prowadzi nienaganny tryb życia. Przepisy nakazują, aby w każ-

dym zakładzie zatrudniony byli: duchowny, instruktorzy pracy i nauczyciele. 

Norweski system wyróżnia przede wszystkim zachowanie funkcjonariuszy i wza-

jemne relacje z więźniami. Stosunki są bezpośrednie, podobne do tych jakie wy-

stępują na wolności. Wyrażają wzajemny szacunek, tolerancję i ścisłe przestrze-

ganie norm. Zasada zaufania np. w Zakładzie Bostov ma następujący wymiar: 

„...na wyspie, więźniowie pracują z nożami, piłami i toporami. Potrzebują ich, 

jeśli mają wykonywać swoją pracę. A jeśli więzień zwiększa odpowiedzialność, 

musisz mu ufać"50. 

W każdym zakładzie norweskim zagwarantowana jest opieka medyczna, 

osadzeni mają dostęp do lekarzy różnych specjalizacji. Istnieją mocne dowody na 

to, że uwięzieni mają wyższe wskaźniki chorób psychicznych i fizycznych, wyż-

sze ryzyko popełnienia samobójstwa, wyższy poziom lęku, problemy ze snem 

i depresją niż populacja ogólna. Ponadto powszechne jest współwystępowanie za-

burzeń zdrowia psychicznego i zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji. 

Co więcej, choroby zakaźne, takie jak HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu B, 

                                                
50 J. Pratt, op.cit., nr 48. 
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są szczególnie powszechne. Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc należą 

do najczęstszych zaburzeń fizycznych51. 

W dużych zakładach karnych typu zamkniętego, istnieje kilka oddziałów 

o zróżnicowanym reżimie, w tym odziały izolacyjne dla kilku osób, zwykle dla 

więźniów zakłócających dyscyplinę i regulamin więzienny. Typowy zakład karny 

zamknięty składa się oddziałów, w których jest kilkanaście jednoosobowych cel. 

Jeśli warunki lokalowe pozwalają, każdy z więźniów może urządzić celę według 

własnego gustu. Odziały posiadają świetlice, sale telewizyjne, sale bilardowe, sale 

ćwiczeń. W kuchniach więźniowie mogą przygotowywać sobie posiłki. Skazany 

sam musi zadbać o swoje sprawy. Administracja więzienna nie dostarcza skaza-

nym całodziennych posiłków. Skazani zobowiązani są do samodzielnego ich za-

kupu. Więźniowie, którzy nie posiadają środków pieniężnych, otrzymują je w ra-

mach pomocy społecznej. Skazani odbywający karę w warunkach otwartych, sa-

modzielnie dokonują opłat za pokój, w którym zamieszkują. Warunki panujące 

w norweskich więzieniach zaliczane są do najbardziej luksusowych na całym 

świecie. Wnętrza są przytulne i niczym nie przypominają miejsca do izolacji prze-

stępców. W wyposażenie więzień zalicza się siłownie, biblioteki, własne łazienki 

czy też dostęp do własnej kuchni. Resocjalizacja ma na celu, aby skazany po od-

siedzeniu swojego wyroku, mógł odnaleźć się w społeczeństwie. Więźniowie 

w ramach resocjalizacji mogą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach zawo-

dowych, aby móc podnieść swoje kwalifikacje52. 

Największy zakład karny jest w Oslo, w którym może odbyć karę ok. 390 

osadzonych, a najmniejsza jednostka liczy jedynie 13 miejsc53. Wychodząc na 

przeciw więźniom, za przestępstwa związane z narkotykami, tworzy się oddziały 

                                                
51 BMC Health Services Research, Health care help seeking behavior among prisoners in Norway, 

Online: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-301, [Dostęp 

04.11.2011]. 
52 M. Płatek, op.cit, s 209 
53 Kriminalomsorgen, About the Norwegian Correctional Service, Online: http://www.kriminalom-

sorgen.no/-information-in-english.265199.no.html, [Dostęp 10.09.2018]. 

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-11-301
http://www.kriminalomsorgen.no/information-in-english.265199.no.html
http://www.kriminalomsorgen.no/
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zwane "kontraktowymi. Przebywający w nich więźniowie podpisują kontrakt zo-

bowiązujący ich do powstrzymywania się od używania narkotyków, poddawania 

się terapii, powstrzymywania się od ucieczek. Wyrażają również zgodę na pobie-

ranie moczu w celu sprawdzenie w nim obecności narkotyków. W zamian otrzy-

mują lepsze warunki odbywania kary, większą swobodę, częstsze kontakty ze 

światem zewnętrznym. Oddziały kontraktowe stały się naturalnym elementem 

norweskiego więziennictwa54.  

Więzienie w Halden to zakład o zaostrzonym rygorze, przeznaczony jest 

dla 252 osadzonych, przebywają w nim również tymczasowo aresztowani. Jeden 

z najnowocześniejszych ośrodków nie przypomina więzienia. Więźniowie prze-

bywają w jednoosobowych celach. Dzięki specjalnemu programowi osadzeni pra-

cują, uczą się, podnoszą kwalifikacje zawodowe, a nawet rozwijają swoje zainte-

resowania55. 

Więzienie w Bastov położone jest na wyspie, przebywa w nim 115 więź-

niów. Zakład ma opinię zakładu "ekologicznego". Zasilany jest niezależną ener-

gią słoneczną, ogrzewany jest drzewem, więźniowie sami produkują żywność.  

Osadzeni mieszkają w domkach drewnianych i wykonują prace na roli. Więzienie 

nie jest monitorowane to znaczy, że obowiązuje zasada zaufania pomiędzy ska-

zanymi i strażnikami56. Resocjalizacja w Bastoy ma na celu budowanie postaw 

społecznych sprawców, rozwijanie ich kompetencji zawodowych, a także pomóc 

w wzbudzaniu w nich poczucia odpowiedzialności za wyrządzone czyny57. 

Zakład w Ringerike przeznaczony jest dla 165 skazanych. Przybywają 

w nim osadzeni, u których występuje duże prawdopodobieństwo powrotu do 

przestępczości. Zakład karny otoczony jest murem z wieżami strażniczymi. 

                                                
54 M. Płatek, op.cit., s 395 
55 Więzienia w Norwegii, Online: https://pol-nor.com/wiezienia-w-norwegii/, [Dostęp 10.09.2018]. 
56 Więzienia w Norwegii, Online: https://pol-nor.com/wiezienia-w-norwegii/, [Dostęp 26.05.2016]. 
57 J. Pratt, Scandinavian exceptionalism in an era of penal exces,”The British Journal of Criminology”nr 

48. 
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Posiada rozbudowany system monitoringu i najwyższy poziom bezpieczeństwa 

wewnętrznego. Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa na terenie zakładu 

znajduje się szkoła, biblioteka, małe zakłady usługowe i sklepy58. 

Podsumowanie 

Pomimo różnicy zdań i przytaczanych powyżej statystyk, można stwier-

dzić, że norweski system penitencjarny jest najbardziej idealny dla człowieka, za-

równo w sferze warunków odbywania kary i form resocjalizacji. Niezaprzeczalnie 

system jako całość odnosi sukcesy. Natomiast izolacja jako sposób walki z prze-

stępczością jest postrzegana bardzo negatywnie i stosowana z dużą ostrożnością. 

Norweski system resocjalizacji skazanych opiera się na potrzebie pomocy, a nie 

ukarania i odbycia kary. To dzięki temu w znaczący sposób zmniejsza się wskaź-

nik przestępczości, a społeczeństwo angażuje w proces przywracania przestęp-

ców do życia w społeczeństwie. 

The penitentiary system in Norway 

Norway in terms of the number of prisoners occupies 167th place in the world, and Norwegian 

prisons are classified as the most luxurious prisons in the world. Equipping a prisoner in Norway is noth-
ing like a place to isolate criminals. Prisoners have the right to contact family, develop a hobby or access 

to a computer. Every prisoner is treated humanely with respect for human rights. The imprisonment 

is based on the support of the prisoner, without compulsory and degrading treatment. The highest pen-
alty of deprivation of liberty is 20 years and it depends on moral judgment. Although the system is con-

troversial, statistical statements and opinions support it. 

Key words: Norway, prion system, prisoner, resocialization, penitentiary system, incarceration 

rate. 

                                                
58 Więzienia w Norwegii, Online: https://pol-nor.com/wiezienia-w-norwegii/, [Dostęp 26.05.2016]. 

https://pol-nor.com/wiezienia-w-norwegii/
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System penitencjarny w Brazylii – wybrane zagadnienia 

Wprowadzenie 

Brazylia jest jednym z najludniejszych państw świata, posiada ponad 200 

milionową populację (dane na 14 września 2018 roku – 211 192 404 mieszkań-

ców59) co daje jej 5 miejsce na świecie pod względem liczby populacji60. Posiada 

również jedną z największych populacji osadzonych na świecie, zgodnie z ofi-

cjalnymi danymi w Brazylii na wrzesień 2018 r. osadzonych było 688 759 osób 

w 1 449 jednostkach penitencjarnych, wskazać należy, iż aż 36,5% wszystkich 

osadzonych to osoby tymczasowo aresztowane61.  

Tabela 5. 

Największe populacje osadzonych na świecie w 2018 r.62 

L.p. Państwo Liczba osadzonych 

1. Stany Zjednoczone 2 121 600 

2. Chiny 1 649 804 

3. Brazylia 688 759 

4. Rosja 587 111 

5. Indie 419 623 

6. Tajlandia 359 508 

7. Indonezja 248 765 

8. Turcja 232 179 

9. Iran 230 000 

10. Meksyk 204 422 

                                                
59 Brazil Population 2018, World Population Review, http://worldpopulationreview.com/countries/bra-

zil-population/ [dostęp 14.09.2018r.]. 
60 Najludniejsze państwa to: Chiny – 1 416 182 557 mieszkańców, Indie – 1 357 114 147 mieszkańców, 

Stany Zjednoczone – 327 241 734 mieszkańców, Indonezja – 267 375 705 mieszkańców, Brazylia - 211 
192 404 mieszkańców, dane: World Population Review, http://worldpopulationreview.com/ [dostęp 

14.09.2018r.]. 
61 World Prison Brief data – Brazil, http://www.prisonstudies.org/country/brazil [dostep 14.09.2018r.]. 
62 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Prison Brief. 
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Brazylia charakteryzuje się również stosunkowo dużym odsetkiem osadzo-

nych kobiet, jest to ok. 6,9% całej populacji osadzonych63 (dla porównania w Pol-

sce populacja osadzonych kobiet stanowi 4,1% wszystkich osadzonych64). 

Współczynnik prizonizacji w brazylijskim systemie wynosi 323 osadzonych na 

100 tys. mieszkańców65 (w Polsce współczynnik prizonizacji wynosi 194 osadzo-

nych na 100 tys. mieszkańców66). Na przestrzeni ostatnich 18 lat liczba osadzo-

nych w Brazylii zwiększała się, jednak w roku 2018 udało się zatrzymać ten trend 

i w stosunku do roku 2016 liczba ta spadła o ok. 38 tys. osadzonych, skutkiem 

tego spadku była również zmiana wysokości współczynnika prizonizacji. 

Tabela 6. 

Populacja osadzonych w Brazylii w latach 2000-201867 

Rok Liczba osadzonych 

Współczynnik prizonizacji (liczba 

osadzonych na 100 tys. 

mieszkańców) 

2000 232,755 132 

2002 239,345 132 

2004 336,358 180 

2006 401,236 209 

2008 451,429 231 

2010 496,251 249 

2012 548,003 270 

2014 622,202 301 

2016 726,712 347 

2018 688 759 323 

System penitencjarny Brazylii zmaga się z różnymi problemami: od dość 

dużego przeludnienia (w 2018 roku obłożenie zakładów karnych wynosiło 

165.4%68) poprzez niski poziom warunków mieszalnych, higieniczno-sanitar-

nych, aż do istotnego problemu jakim są walki wewnątrz zakładów pomiędzy 

zwalczającymi się grupami przestępczymi oraz częste w Brazylii bunty 

                                                
63 World Prison Brief data – Brazil, http://www.prisonstudies.org/country/brazil [dostep 14.09.2018r.]. 
64 World Prison Brief data – Poland, http://www.prisonstudies.org/country/poland [dostęp 14.09.2018r.] 
65 World Prison Brief data – Brazil, http://www.prisonstudies.org/country/brazil [dostep 14.09.2018r.]. 
66 World Prison Brief data – Poland, http://www.prisonstudies.org/country/poland [dostęp 14.09.2018r.] 
67 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Prison Brief. 
68 Ibidem. 



S y s t e m y  p e n i t e n c j a r n e  ś w i a t a  S t r o n a  | 35 

 

 

osadzonych. Istotnym problemem nie tylko brazylijskiego systemu penitencjar-

nego, ale również całego państwa jest liczba popełnianych przestępstw narkoty-

kowych, wskazuje się, iż nawet ¼ całej populacji osadzonych to właśnie osoby 

skazane za szeroko pojęte przestępstwa narkotykowe69. Celem niniejszego arty-

kułu jest przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących systemu penitencjar-

nego Brazylii. 

Kara pozbawienia wolności w brazylijskim systemie prawnym. 

Kara pozbawienia wolności jest w brazylijskim systemie prawnym najsu-

rowszą z kar, kodeks karny Brazylii oraz inne akty prawne nie przewidują kary 

śmierci za przestępstwa pospolite, jednakże dopuszczalne jest zastosowanie kary 

głównej w przypadku przestępstw popełnionych w czasie wojny, jednak wyłącz-

nie wobec wojskowych70. Ostatni wykonany wyrok śmierci wobec cywila miał 

miejsce w 1876 roku, wskazać należy, iż później dość długo kara śmierci utrzy-

mywała się w katalogu kar, jakie mogły stosować brazylijskie sądy. Wymierzyć 

ją można było za m.in.: przestępstwa popełniane z motywacji policzonej, gwałt 

czy morderstwo71. Jednak wraz w wejściem w życie nowej konstytucji Federacyj-

nej Republiki Brazylii została ona usunięta z katalogu kar. Co więcej wspomniana 

konstytucja zakazała stosowania kar o wiecznym charakterze, kar skazujących na 

prace przymusowe, kary wygnania oraz kar uznawanych za okrutne72. 

Poza karą pozbawienia wolności brazylijski system prawny zna również 

szereg innych kar, są to kary: grzywny czy też deportacji, jednak większość prze-

stępstw karana jest pozbawieniem wolności. W związku z konstytucyjnym zaka-

zem stosowania kar o charakterze wiecznym, brazylijskie przepisy prawa nie 

przewidują kary dożywotniego pozbawienia wolności, a jej maksymalny wymiar 

                                                
69 A. Coyle, C. Heard, H. Fair, Current trends and practices in the use of imprisonment, „International 

Review of the Red Cross” (2016), 98 (3), s. 768. 
70 Art. 5, §47, Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014, s. 10. 
71 R. Hood, C. Hoyle, The Death Penalty: A Worldwide Perspectives, Oxford 2015, s. 70-71. 
72 Art. 5, §47, Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2014, s. 10. 
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to 30 lat. Na najwyższy wymiar kary pozbawienia wolności skazana może zostać 

osoba która dopuściła się zabójstwa kwalifikowanego tj. zabójstwa na zlecenie, 

tzw. zabójstwa bez powody, z użyciem trucizny, materiałów wybuchowych, udu-

szenia, tortur lub innych okrutnych środków, zabójstwa mającego na celu ukrycie 

innej zbrodni (np. zabójstwa świadków), w tym przypadku Kodeks Karny Brazy-

lii przewiduję kare pozbawienia wolności w wymiarze od 12 do 30 lat73.  

Przykładowe wymiary kary pozbawienia wolności za poszczególne prze-

stępstwa przewidziane przez prawodawstwo brazylijskie: 

− gwałt – od 6 do 10 lat, w przypadku, gdy skutkuje poważnym uszko-

dzeniem ciała lub ofiara ma mniej niż 18 lat – od 8 do 10 lat, w przy-

padku śmierci ofiary 0 od 12 do 30 lat74; 

− kradzież – od 4 do 10 lat75; 

− rozbój – od 7 do 15 lat, a w przypadku śmierci ofiary do 3076; 

− handel ludźmi – od 4 lat do 8, a w przypadku, gdy przestępstwa do-

puszcza się urzędnik państwowy, ofiarą jest osoba poniżej 18 roku 

życia albo osoba w podeszłym wieku, sprawca wykorzystuje położe-

nie przymusowe lub zależność, ofiara handlu zostanie wywieziona 

poza granice państwa, kara może zostać wymierzona od 1/3 zagro-

żenia przewidzianego przepisami prawa do górnej granicy zwiększo-

nej o połowę77; 

− podpalenie – od 3 do 6 lat78;  

− fałszowanie artykułów spożywczych zagrażające zdrowiu – od 4 do 

8 lat79; 

                                                
73 Art. 121, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
74 Art. 213, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
75 Art. 147, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
76 Ibidem. 
77 Art. 149, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
78 Art. 251, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
79 Art. 272, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
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− fałszowanie dokumentów urzędowych – od 2 do 6 lat80; 

− naruszenie praw autorskich i pokrewnych – od 3 miesięcy do roku 

lub kara grzywny81; 

− stręczycielstwo – od roku do 3 lat, w przypadku gdy ofiara ma więcej 

niż 14 lat i mniej niż 18 lub gdy sprawcą jest osoba najbliższa (wstęp-

nym, zstępnym, małżonkiem lub partnerem, bratem, opiekunem lub 

osobą, której powierzono ją w celach edukacyjnych, leczenie lub 

opieki) – od 2 do 5 lat, a w przypadku popełnienia przestępstwa 

z użyciem przemocy – od 2 do 8 lat82; 

− bigamia – od 2 do 6 lat (karalność tego przestępstwa zgodnie z Ko-

deksem Karnym Brazylii nie ustaje po rozwiązaniu z różnych powo-

dów wcześniej zawartego małżeństwa)83. 

Bardzo surowo w systemie prawnym Brazylii karane są przestępstwa nar-

kotykowe. Zgodnie z prawem antynarkotykowym, które weszło w życie w 2006 

roku przywóz, wywóz narkotyków z terenu kraju, produkcja, nabywanie, sprze-

daż, a nawet oferowanie narkotyków jak i trzymanie w magazynie, transportowa-

nie, czy samo noszenie przy sobie jest zagrożone karą od 5 do 15 lat pozbawienia 

wolności84. 

Na podstawie Kodeksu Karnego Brazylii mogą być karane jedynie osoby, 

które ukończyły 18 rok życia, odpowiedzialność nieletnich przestępców w wieku 

od 12 do 17 lat podlega odrębnym regulacjom85. Ta kategoria sprawców zamiast 

trafiać do zakładów karych wysyłani są do instytucji mających na celu ich 

                                                
80 Art. 297, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
81 Art. 184, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
82 Art. 227, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
83 Art. 235, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
84 L. Boiteux, Drugs and Prisons: The repression of drugs and the increase of the Brazilian penitentiary 

population, [w:] P. Metaal, C. Youngers (red.), Systems Overload - Drug laws and prisons in Latin 

America, Amsterdam/Waszyngton 2011, s. 34-36. 
85 Art. 27, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
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wychowanie. Dzieci poniżej 12 roku życia w Brazylii nie ponoszą odpowiedzial-

ności karnej. 

W brazylijskim systemie prawa karnego funkcjonuje również instytucja 

warunkowego przedterminowego zwolnienia z części orzeczonej kary. Jednak jej 

konstrukcja jest nieco odmienna od instytucji znanej z polskiego systemu prawa. 

W Brazylii sędzia może zwolnić osobę skazaną na karę pozbawienia wolności 

w wymiarze 2 lat lub więcej w przypadku, gdy: 

1. odbędzie on co najmniej 1/3 kary w przypadku, gdy skazany nie jest 

recydywistą; 

2. odbędzie co najmniej połowę kary, w przypadku recydywisty; 

3. w sposób poprawny zachowywał się w zakładzie karnym, wywiązy-

wał się z przekazywanej mu pracy; 

4. w miarę możliwości naprawił szkodę wyrządzoną popełnionym 

przestępstwem86. 

Natomiast osoby skazane za przestępstwa popełnione ze szczególnym 

okrucieństwem (stosowanie tortur), nielegalny handel środkami odurzającymi, 

inne przestępstwa powiązane z narkotykami, handel ludźmi i terroryzm mogą 

ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 2/3 kary, jed-

nakże pod warunkiem, że uprzednio nie dopuścili się podobnego przestępstwa87. 

Tradycyjnie w brazylijskich zakładach karnych przebywało najwięcej osób 

skazanych za przestępstwa majątkowe, jednakże ten trend uległ zmianie. W ostat-

nim czasie, zwiększa się odsetek osób osadzonych za handel ludźmi oraz osób 

osadzanych za szeroko pojęte przestępstwa narkotykowe (obecnie stanowią oni 

ok 30% wszystkich osadzonych)88. 

                                                
86 Art. 83, Código Penal, Edição atualizada até abril de 2017. 
87 Ibidem. 
88 L. Boiteux, op. cit., s. 37. 
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Warunki odbywania kary pozbawienia wolności w brazylijskich 

zakładach karnych. 

Warunki w jaki przebywają skazani na karę pozbawienia wolności w bra-

zylijskich zakładach karnych były wielokrotnie tematem raportów różnych orga-

nizacji międzynarodowych. W 2007 roku zakłady karne w Brazylii odwiedził 

Specjalny sprawozdawca ds. Pozasądowych ONZ, w swoim raporcie wskazał na 

wiele problemów z jakimi zmaga się system penitencjarny Brazylii. Wskazał 

w nim m.in. że jednym z największych problemów jest przemoc stosowana w za-

kładach, zabójstwa więźniów i często wybuchające zamieszki. Wynika to między 

innymi ze skrajnego przeludnienia instytucji penitencjarnych oraz niedostatków, 

jeżeli chodzi o funkcjonariuszy służby więziennych i to pod każdym względem, 

zarówno kadrowym, szkoleniowym jak i sprzętowym. Strażnicy nie są w stanie 

zapobiec wnoszeniu przez skazanych broni, innych niebezpiecznych przedmio-

tów czy też telefonów komórkowych na teren zakładów karnych. Kolejnym czyn-

nikiem wpływający na przestępczość wewnątrz zakładów jest brak pracy, brak 

jakichkolwiek odziaływań penitencjarnych, osadzeni nie mają również możliwo-

ści zdobycia wykształcenia. Wszystko to wpływa na formowanie się gangów we-

wnątrz jednostek penitencjarnych, co prowadzi do eskalacji przemocy pomiędzy 

konkurującymi grupami oraz nierzadko pomiędzy osadzonymi a funkcjonariu-

szami służby więziennej89. 

W zakładach karnych w Brazylii norma mieszkaniowa przypadająca na jed-

nego osadzonego zgodnie z krajowymi normami prawnymi wynosi 6 m2 (jest to 

norma dwukrotnie większa od obowiązujących w Polskim systemie 3m2 po-

wierzchni celi przypadającej na jednego osadzonego) w celi jednoosobowej, jed-

nakże wskazać należy, iż ze względu na przeludnienie brazylijskich zakładów je-

dynie w części zakładów przestrzega się tych norm, najczęściej ma to miejsce w 

                                                
89 P. Alston, Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic and Cultural 

Rights, Including The Right to Development Report by the Special Rapporteur on extrajudicial, sum-

mary or arbitrary executions, mission to Brazil (4-14 November 2007), s. 2-6. 
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zakładach o najwyższym stopniu zabezpieczenia takich jak: Charqueadas High 

Security Prison in Rio Grande do Sul czy Nelson Hungria Penitentiary in Minas 

Gerais90. Przeludnienie jednostek penitencjarnych powoduje znaczne obniżenie 

warunków higieniczno-sanitarnych. Osadzeniu muszą spać tam gdzie znajdą 

miejsce, zdarza się ze sypiają w hamakach przywiązywanych do okien czy w to-

aletach, które tak naprawdę są jedynie dziurami w podłodze. Za sprzątanie w ce-

lach odpowiedzialni są sami więźniowe, jednak im więcej osób tym ciężej jest 

utrzymać porządek, dlatego też warunki bytowe osadzonych są złe. Poza brudem 

i nieprzyjemnymi zapachami w brazylijskich zakładach, pojawiają się również 

szkodniki od myszy, szczurów po małe robaki zwane po portugalsku muquirana, 

które zagnieżdżają się w ubraniach osób przebywających w zakładach. Owady te 

powodują tak dotkliwe swędzenie, iż niemożliwe jest w ogóle zaśnięcie. W cie-

kawy sposób administracja zakładowa próbuje rozwiązać ten problem: co piątek 

wszyscy osadzeni przebywający w danym zakładzie muszą nago pojawić się na 

zakładowym dziedzińcu (zdarza się czasem, iż stoją w mrozie), są wtedy polewani 

wodą, ma to na celu zmycie wszystkich insektów, jednak, jak nie trudno się do-

myślić, metoda ta jest nieskuteczna91. Dobrym przykładem stanu brazylijskich 

jednostek penitencjarnych jest zakład w Porto Alegre, posiada on 600 miejsc dla 

osadzonych, jednak przebywa w nim trzy razy więcej osób. Od lat nie przechodził 

on gruntownego remontu, ściany są spękane, odpada z nich farba, uszkodzeniu 

uległy instalacje hydrauliczne i elektryczne. Osadzeni sami konstruują specjalne 

instalacje pomagające w wyłapywaniu wody ściekającej z sufitu. Nieszczelności 

w instalacji hydraulicznej w połączeniu z uszkodzonymi przewodami elektrycz-

nymi powodują bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia osadzonych w tym 

zakładzie karnym osób92.  

                                                
90 Behind Bars in Brazil, Human Rights Watch, New York 1998, s. 49. 
91 Ibidem, s. 50. 
92 Ibidem s. 51. 
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Osadzeni w brazylijskich zakładach muszą sami zadbać o swoją odzież, 

a nawet posłanie. Administracja jednostek penitencjarnych nie ma obowiązku za-

pewnienia osobom przebywającym w ich zakładach odpowiedniej odzieży, dla-

tego też najczęściej osadzeni korzystają z odzieży w której zostali aresztowani, 

którą kupili lub którą otrzymali od rodziny z zewnątrz. Podobnie ma się sytuacja 

z posłaniem i pościelą, administracja nie ma obowiązku ich zapewnienia, najczę-

ściej osadzeni śpią na piankowych materacach dostarczonych przez rodzinę lub 

odkupionych od innych osób przebywających w zakładzie. Jeśli zaś chodzi o wy-

żywienie to osadzeni w Brazylii otrzymują niewielkie, ale wystarczające racje 

żywnościowe. Pojawią się oczywiście problemy, jeżeli chodzi o dystrybucję żyw-

ności, ze względu na wszechobecną korupcję, niektórzy osadzeni o wyższej po-

zycji w hierarchii więziennej otrzymują więcej jedzenia. Zdarza się nawet, że dla 

przywódców gangów działających w zakładach, przygotowywane są specjalne 

posiłki. Taka sytuacja zmusiła niektóre zakłady (ze względu na niepokoje wśród 

osadzonych) do korzystania z usług firm zewnętrznych w zakresie przygotowy-

wania posiłków93.  

Bunty osadzonych w Brazylijskich zakładach karnych. 

Jednym z wielu aspektów brazylijskiego systemu penitencjarnego są dość 

często występujące w tym kraju bunty osadzonych. Najsłynniejszym z buntów 

jakie zostały nagłośnione przez społeczność międzynarodową są wydarzenia jakie 

miał miejsce 2 października 1992 roku w zakładzie Carandiru (por. Casa de De-

tenção de São Paulo) znajdującym się w największym mieście na terenie Brazylii 

– São Paulo, wtedy to policja zastrzeliła 111 osadzonych i raniła 92 innych94. 

W dniu, w którym wybuchły zamieszki we wspomnianym zakładzie przebywało 

2 069 osadzonych, pod nadzorem jedynie 15 funkcjonariuszy służby więziennej. 

W wyniku istniejących napięć doszło do niegroźnej bójki między dwoma 

                                                
93 Ibidem s. 53-55. 
94 Massacre at Carandiru Prison, Report From the Commission to Observe the Carandiru Trials, São 

Paulo 2001, s. 2. 
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osadzonymi, która przerodziła się w masowe zamieszki. W obliczu masowego 

buntu osadzonych i braku sił do powstrzymania zamieszek, funkcjonariusze bę-

dący na służbie wezwali na pomoc policję. Do tłumienia zamieszek w Carandiru 

wezwano 350 policjantów, w tym specjalną grupę szturmową, która 11 godzin po 

wybuchu zamieszek stłumiła bunt95. Oczywistym wydaje się, iż użycie siły na tak 

dużą skalę przeciwko protestującym osadzonym było niewłaściwe, wywołało to 

ogromy sprzeciw nie tylko społeczności międzynarodowej, ale także samych oby-

wateli Brazylii. Proces osób odpowiedzialnych za tą masakrę ruszył dopiero po 

ponad 20 latach, bo w roku 2013, jednak wcześniej, w roku 2001, skazany został 

ówczesny dowódca policji w São Paulo – Ubiratan Guimaraes, którego następnie 

w 2006 roku uniewinnił Sąd Najwyższy96. We wspominanym procesie z 300 

oskarżonych policjantów biorących udział w pacyfikacji zakładu skazanych zo-

stało łącznie 73 osoby97. Warto również wspomnieć, iż zakład Carandiru już nie 

istnieje, został on w 2002 roku zamknięty a niedługo potem jego budynki wybu-

rzono98.  

Przypadek Carandiru to nie jedyny przykład buntów wybuchających w bra-

zylijskich więzieniach, dochodzi do nich regularnie. Podobne sytuacje miały 

miejsce w 2001 roku wtedy to w całym stanie São Paulo doszło do jednoczesnych 

buntów w 30 zakładach karnych. Łącznie zbuntowało się około 28 tys. osadza-

nych, w trakcie tych zamieszek zginęło 20 osób. Jeszcze większe incydenty miały 

miejsce od maja do sierpnia roku 2006, kiedy to w 70 brazylijskich zakładach 

doszło do masowych zamieszek, które później przerodziły się w 

                                                
95 Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 34/00; Case 11.291, Carandiru v. Brasil, 

s. 3. 
96 Brazil: Carandiru massacre trial must end long legacy of impunity, Amnesty International, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/04/brazil-carandiru-massacre-trial-must-end-long-leg-

acy-impunity/ [dostęp 14.09.2018r.]. 
97 Brazylia: finał procesu w sprawie masakry w Carandirú, http://www.psz.pl/132-ameryka-polud-

niowa/brazylia-final-procesu-w-sprawie-masakry-w-carandiru [dostęp 14.09.2018r.]. 
98 Brazil trial over Carandiru jail 'massacre' adjourned, https://www.bbc.com/news/world-latin-amer-

ica-22063649 [dostęp 14.09.2018r.]. 
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ogólnopaństwowy kryzys, podczas którego śmierć poniosły łącznie 172 osoby99. 

Ostatnia seria zamieszek jaka nawiedziła brazylijski system penitencjarny miała 

miejsce na początku 2017 roku, wtedy to w ciągu 16 dni (od 1 do 16 stycznia) 

zginęło 120 osadzonych w zakładach w trzech stanach: Amazonas, Roraima i Rio 

Grande do Norte. Amnesty International twierdzi, iż w trakcie tego kryzysu do-

chodziło do zabójstw z wykorzystaniem przerażających metod, 26 osadzonych w 

zakładzie w Alcaçuz (stan Rio Grande do Norte) miało zostać ściętych. Są też 

doniesienia, że niektóre ofiary zostały poćwiartowane, a inne spalone. Co więcej 

podczas tych zamieszek część infrastruktury zakładów została doszczętnie znisz-

czona100. 

Podsumowanie 

Brazylia posiada jedną z największych na świecie populacji osadzonych, wy-

nika to między innymi z polityki karnej stosowanej przez ten kraj. Szerokie stoso-

wanie przez sądy brazylijskie kary pozbawienia wolności, brak odpowiednich do 

niej alternatyw i ciągłe zaostrzanie odpowiedzialności karnej (tak jak w przypadku 

przestępstw narkotykowych) skutkuje ciągłym wzrostem liczby osadzonych. Pa-

miętać należy również o tym, że Brazylia jest krajem rozwijającym się, stale zwięk-

szającym swoją populację, co oczywiście przekłada się na wzrost populacji osa-

dzonych. System penitencjarny Brazylii zmaga się z wieloma problemami. Dwoma 

największymi z nich są: przemoc obecna w zakładach karnych i złe warunki odby-

wania kary. Osadzeni, aby czuć się bezpiecznie w jednostkach penitencjarnych czę-

sto wstępują do funkcjonujących w nich gangów, które nie rzadko (w obliczu nie-

wystarczającej ilości funkcjonariuszy służby więziennej oraz przy wszechobecnej 

korupcji) same niejako „administrują” zakładami karnymi. Brak większego 

                                                
99 C. Nunes Dias, F. Salla, Organized Crime in Brazilian Prisons: The Example of the PCC, „Interna-

tional Journal of Criminology and Sociology”, 2013, 2, s. 397. 
100 Brazil: More than 120 killings in 16 days signals national prison crisis, Amnesty International, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/brazil-more-than-120-killings-in-16-days-signals-na-

tional-prison-crisis/ [dostęp 14.09.2018r.]. 



44 | S t r o n a  m g r  D a m i a n  M i c h a l s k i  

 

nadzoru ze strony państwowej administracji zakładów skutkuje rozwojem takich 

zbrojnych zwalczających się grup zorganizowanych wśród społeczności zakłado-

wej. Warunki w jakich przebywają osadzeni, również są dużym problemem brazy-

lijskich zakładów karnych. Cały system jest przepełniony, w jednostkach przebywa 

o ponad połowę więcej osadzonych niż powinno, dlatego też warunki higieniczno-

sanitarne nie są dobre. Biorąc pod uwagę, iż większość brazylijskich zakładów to 

jednostki, stare, zaniedbane i zdewastowane daje to obraz instytucji w których roz-

wijają się plagi insektów oraz chorób.  

Czynniki te mają negatywny wpływ na sytuację wewnątrz zakładów, dlatego 

też w brazylijskich zakładach dochodzi do częstych zamieszek. Osadzeni niezado-

woleni z warunków w jakich przebywają mogą się im sprzeciwiać w sposób siłowy. 

Jednak chyba największym problem brazylijskiego systemu są walki między kon-

kurującymi ze sobą gangami więziennymi. Toczą one wojnę o lepszą pozycję 

w hierarchii zakładowej, o lepszy dostęp do skorumpowanych funkcjonariuszy 

służby więziennej i administracji zakładowej, po to, aby polepszyć chociaż trochę 

swój byt w instytucji totalnej, jaką są zakłady karne. Rozwiązanie problemów do-

tykających brazylijskie jednostki penitencjarne nie jest łatwe. Należy odejść od tak 

szerokiego stosowania kary pozbawienia wolności, przy jednoczesnym wyelimi-

nowaniu wszechobecnej korupcji (co ze względu na stan brazylijskiej państwowo-

ści może okazać się nie do wykonania w obecnej sytuacji). Konieczne jest też zad-

banie o godziwe warunki egzystencji osadzonych w zakładach karnych.  

The penitentiary system in Brazil – selected issues 

The aim of this article is to present selected issues concerning the Brazilian penitentiary system, 

which is not well known in the Polish literature. Brazil has one of the largest populations of inmates 
in the world (it ranks 3rd just after the USA and China in this respect). The author of the article presents 

statistical data on the population of inmates in Brazil while also taking into account its changes in recent 

years. The custodial sentence and its position in the Brazilian legal system is also presented. Another 

issue on which the author focused is the conditions in which convicts and detainees serve their sentences 
and or await trial, respectively. The final issue discussed by the author of the article is the frequent riots 

- or even mutinies - of prisoners in Brazil. 

Key words: Brazil, custodial sentence, penitentiary system, prison. 
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Wydział Prawa i Administracji 

Katedra Prawa Administracyjnego 

Status prawny jeńców wojennych w świetle III Konwencji 

Genewskiej - zagadnienia wybrane 

Poniższa praca ma na celu przytoczenie sytuacji prawnej jeńców wojen-

nych w oparciu o wybrane zagadnienia Konwencji101 o traktowaniu jeńców wo-

jennych z 12 sierpnia 1949 r. Dokument nazywany jest III Konwencją Genewską 

(dalej III KG) z racji na miejsce, gdzie została podpisana. Regulacje prawne do-

tyczące jeńców wojennych wchodzą w zakres międzynarodowego prawa huma-

nitarnego (dalej MPH). Genezy tego prawa należy doszukiwać się w prawie wo-

jennym.  

Prawo w czasie wojny (łac. ius in bello), które w dzisiejszych czasach nosi 

miano międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, swój za-

lążek ma w czasach starożytności. Definiuje się je jako zbiór norm zaakceptowa-

nych przez społeczność międzynarodową dotyczących sposobów prowadzenia 

konfliktów zbrojnych, ochrony ich ofiar oraz uczestników. Prawo to było kształ-

towane głównie przez zwyczaj, który odmienny był w różnych kręgach kulturo-

wych. Stąd też jednym ze źródeł prawa humanitarnego po dzień dzisiejszy jest 

prawo zwyczajowe, z racji na długotrwałą praktyczną działalność państw będą-

cych w przekonaniu, iż praktyka ta jest zgodna z prawem. Aby pozostać przy 

opisie przedmiotu pracy, pominięte zostaną akty prawne, które na przestrzeni lat 

wpłynęły na obecny kształt standardów obchodzenia się z jeńcami wojennymi. 

W celu przybliżenia przedmiotu pracy, należy na wstępie przytoczyć ustawową 

definicję jeńca wojennego. Najobszerniejsze objaśnienie tego terminu znajdu-

jemy w art. 4A III KG, która wskazuje, że jeńcami wojennymi są osoby, które 

                                                
101 Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych (III konwencja genewska), Genewa, 12 sierpnia 1949 

r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 175). 
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znalazły się we władzy nieprzyjaciela oraz należą do jednej z kategorii osób102. 

Katalog definiujący grono osób traktowanych jako jeńców wojennych podany 

w omawianym artykule jest bardzo szczegółowy. Należy jednak wymienić te naj-

powszechniej występujące podmioty, które korzystają z praw nadanych przez 

Konwencję. Są nimi członkowie sił zbrojnych strony w konflikcie, czyli odpo-

wiednio oznaczonych członków milicji lub innych oddziałów. Osoby te muszą 

spełniać pewnego rodzaju przymioty, dające scharakteryzować je jako osoby pod-

dające swój dotychczasowy udział w walce. Tłumaczenie znaczenia jeńca wojen-

nego podjęte jest również w Protokole dodatkowym103 do konwencji genewskich 

z 12 sierpnia 1949r. W myśl zawartej w nim definicji: „jeńcem wojennym jest 

każdy kombatant znajdujący się we władzy strony przeciwnej, nawet w wypadku 

naruszenia norm prawa międzynarodowego mających zastosowanie w konflik-

tach zbrojnych, jeżeli odróżnia się od ludności cywilnej w czasie ataku”104 Biorąc 

pod uwagę, iż często występują sytuacje w których kombatant ze względu na spe-

cyfikę prowadzenia działań nierzadko musi być zakamuflowany, zachowuje on 

swój status z zastrzeżeniem jawnego noszenia broni zarówno przed jak i w czasie 

starcia105. Ustawodawca w protokole dodatkowym posiłkował się bogatym baga-

żem doświadczeń i wyszedł naprzeciw wszystkim sytuacjom mogącym wpłynąć 

na dowolność interpretacji jego zapisów. Kolejny ustęp wspomnianego wyżej ar-

tykułu poświęconemu kombatantom i jeńcom wojennym stanowi, że pomimo nie-

uczestniczenia w ataku lub operacji przygotowawczej w przypadku schwytania, 

kombatantowi nadal przysługuje status jeńca wojennego. Odnosząc się do huma-

nitarnego traktowania wszystkich uczestników działań zbrojnych pomimo tego, 

że kombatant nie zachowa warunku opisanego w ustępach 1-3, a dokładniej jaw-

nego noszenia broni podczas akcji zbrojnej, traci prawo, by być uważanym za 

                                                
102 Art. 4a, Ibidem. 
103 Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar mię-

dzynarodowych konfliktów zbrojnych, Genewa, 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r., nr 41 poz. 175). 
104 Art. 44, Ibidem. 
105 Art. 45, Ibidem. 
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jeńca wojennego. Jednakże mimo to korzysta z ochrony równoważnej pod każ-

dym względem z tą, jaka przyznana jest jeńcom wojenny przez Konwencję oraz 

Protokół106. 

Warto podkreślić, że III KG w postanowieniach ogólnych przyznaje dodat-

kową ochronę w przypadku, gdy występują wątpliwości co do przynależności 

osób biorących udział w konflikcie, poprzez gwarancję ochrony idącej ze statusu 

jeńca, aż do ustalenia sytuacji przez właściwy sąd107 Jeńcami wojennymi zostają 

m.in. członkowie sił zbrojnych strony konfliktu, jednakże w myśl art. 3 PD człon-

kowie sił zbrojnych dzielą się na kombatantów i niekombatantów, czyli osoby 

odpowiedzialne za logistykę czy administrację armii. Podział ten jednak nie został 

przyjęty przez Konwencje genewskie. Można by wziąć pod wątpliwość sformu-

łowanie członków zorganizowanych ruchów oporu. „Wojna partyzancka" jest 

formą wojny prowadzonej przez niezależne, quasi-wojskowe grupy, w związku 

z wojną regularną, głównie na tyłach i flankach nieprzyjaciela108 Ochrona party-

zantów stała się ważnym punktem rozważań w Genewie, gdyż po wydarzeniach 

zaistniałych podczas II wojny światowej strona niemiecka często odmawiała ja-

kichkolwiek praw zniewolonym wojownikom, często ich rozstrzeliwując bez 

osądu. Biorąc pod uwagę wymienione w omawianej części warunki można już 

ostrzej określić ten rodzaj formacji zbrojnych. III KG, uznając partyzantów za 

kombatantów legalnych, rozpoczęła prawną ochronę zbrojnego ruchu oporu 

o charakterze międzynarodowym. Toteż w ten sposób tzw. wojna partyzancka zo-

stała zaaprobowana jako charakter walki zbrojnej zarówno w konflikcie między-

narodowym, jak i nie międzynarodowym109. Jak trafnie wskazuje Marian Flem-

ming zasadne jest twierdzenie, iż przyznanie na mocy III KG, pod pewnymi 

                                                
106 M. Pietras-Eichberger, Ochrona osób pozbawionych wolności podczas konfliktów zbrojnych w świe-

tle prawa międzynarodowego, Rzeszów 2010r, str. 92. 
107 Art. 5 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
108 The New Encyclopaedia Britannica, 1993, vol. 5, s. 544. 
109 M. Gąska, Zbrojny ruch oporu w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbroj-

nych, Warszawa 1999, s.38 
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warunkami, ujętym partyzantom praw jeńców wojennych jest efektem skodyfi-

kowania i podniesiona do rangi prawa pisanego normy prawa zwyczajowego110. 

Biorąc pod rozważanie trzeci ustęp omawianego artykułu można przytoczyć przy-

kład francuskich sił zbrojnych pod przywództwem gen. Charlesa de Gaulle'a, 

które były opozycją uznanego przez Niemców rządu Vichy. Analogicznie w ustę-

pie czwartym mowa o osobach towarzyszących siłom zbrojnym. Wszędzie, gdzie 

pojawiają się działania wojenne tam potrzebny jest personel zajmujący się cho-

ciażby naprawą transportów opancerzonych, dostarczeniem żywności czy toale-

tami. By osoby te mogły uzyskać status jeńca wojennego, obligatoryjne jest otrzy-

manie przez nie upoważnienia sił zbrojnych do przebywanie na terytorium działań 

wojennych. Jeżeli zaś chodzi o ustęp 5 stanowiący o członkach załóg statków 

handlowych to warto przypomnieć, że osoby takie tak samo jak wcześniej wspo-

mniani osoby towarzyszące siłom zbrojnym, nie mają statusu kombatanta, lecz 

w sytuacji zniewolenia zaczyna im przysługiwać. Kończąc analizę art. 4A III KG 

należy wskazać, iż ostatni ustęp mówi o tzw. Levée en masse (fr.), czyli pospolite 

ruszenie, które zostało przytoczone przy opisywaniu statusu kombatanta. Koń-

cząc wywód dotyczący statusu jeńca wojennego należy podkreślić, że zgodnie 

z art. 7 III KG jeńcy wojenni nie mogą w żadnym razie zrzec się całkowicie, bądź 

częściowo praw zagwarantowanych przez konwencję i ewentualnie przez układy 

specjalne o których wspomina artykuł poprzedni, jednakże nie będący w polu za-

interesowania niniejszego tematu111. 

Ogólna ochrona jeńców wojennych. Jest to tytuł III KG określający pod-

stawowe zasady jakie winno się stosować przy obchodzeniu się z jeńcami wojen-

nymi. Należy wskazać na wstępie, iż MPH zapewnia protekcję jeńców wojennych 

w drodze obarczenia odpowiedzialnością za ich traktowanie mocarstwo zatrzy-

mujące ich. Zatem oprócz odpowiedzialności spoczywającej po stronie 

                                                
110 M. Flemming, Kilka uwag do statusu prawnego partyzantów i ludności cywilnej terytorium okupo-

wanego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1971, nr 4, s. 470. 
111 Art. 7 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
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indywidualnych osób lub oddziałów wojska, które wzięły jeńców rodzi się także 

odpowiedzialność międzynarodowa112. W opisywanym tytule, a dokładniej w ar-

tykule 12 poruszona została także kwestia przekazywania jeńców wojennych. 

Państwo zatrzymujące może przekazać jeńców tylko i wyłącznie wtedy, gdy się 

upewniło, że zainteresowane państwo jest stroną III KG oraz pragnie i jest w sta-

nie realizować jej postanowienia113. W dalszej części tytułu wspomniana jest bar-

dzo istotna zasada, w myśl której mocarstwo zatrzymujące jeńców obowiązane 

jest do bezpłatnego ich utrzymania i dostarczania im na tych samych zasadach 

opieki lekarskiej stosownie do stanu zdrowia114. Artykuł 13 i 14 jasno podkreśla, 

a zarazem przypomina o humanitarnym sposobie traktowania jeńców oraz ich po-

szanowaniu swej godności i czci, niemniej zagadnienie to będzie przedmiotem 

następnego rozdziału. 

Kwestia niewoli jeńców wojennych została opisana w tytule III Konwencji. 

Dział I tytułu III statuuje zakres czynności jakie są podejmowane na początku 

przyjęcia jeńców w niewoli uwzględniając w to także ich ewakuację. Art. 17 Kon-

wencji stanowi o obowiązkach jeńców wojennych związanych z określeniem toż-

samości osoby wziętej do niewoli. Ma ona obowiązek udzielić przesłuchującemu 

podstawowych danych osobowych, tj. nazwisko, imiona, datę urodzenia, stopień 

wojskowy oraz numer książeczki wojskowej lub równorzędne dane. W sytuacji 

nieniedostosowania się do wyżej określonych wymagań jeńcowi mogą zostać 

odebrane przywileje związane z jego stopniem wojskowym, bądź nawet mogą 

wystąpić problemy ograniczające korzyści płynące ze statusu jeńca. Na tej pod-

stawie strona przesłuchująca obowiązana jest wydać jeńcowi dokument potwier-

dzający jego tożsamość zawierający dane podane przez niego oraz odcisk palca 

albo podpis, który to jeniec zobowiązany jest trzymać przy sobie i okazywać na 

                                                
112 B. Janusz-Pawletta, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa, 2013 r., 

s. 59 
113 Art. 12 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
114 Art. 15 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 



50 | S t r o n a  m g r  J a k u b  G o e r i c k  

 

żądanie. Artykuł ten określa również zakazy skierowane do strony przesłuchują-

cej określające zakaz stosowania tortur czy jakiegokolwiek przymusu podczas 

przesłuchiwania jeńca. Od strony przesłuchującej wymaga się poszanowania god-

ności ludzkiej jeńców oraz respektowania ich praw, a w szczególności przesłu-

chiwania ich w zrozumiałym dla nich języku. W sytuacji, gdy stan zdrowia fi-

zycznego lub psychicznego nie pozwala ustalić tożsamości jeńca przekazywany 

jest on służbie zdrowia i kontynuować proces rozstrzygnięcia jego tożsamości115. 

Innym aspektem wchodzącym w zakres regulacji zawartych w Konwencji są za-

sady postępowania z przedmiotami należącymi do jeńca. Przedmioty osobiste 

znajdujące się w posiadaniu osoby wziętej do niewoli powinny zostać pozosta-

wione do jej użytku włącznie z przedmiotami do ubrania i wyżywienia, nawet 

jeśli należą one do ich oficjalnego ekwipunku wojskowego. Przedmioty mające 

wartość uczuciową czy osobistą, takie jak dystynkcje wojskowe, oznaki przyna-

leżności państwowej, odznaczenia, itd. również winny być pozostawione jeńcowi. 

Mocarstwo zatrzymujące może odebrać jeńcowi broń, konie, sprzęt i dokumenty 

wojskowe oraz pieniądze po uprzednim rozkazie wydanym przez oficera, wpisa-

niu sum i danych do odpowiedniego rejestru oraz wydania ich właścicielowi od-

powiedniego pokwitowania z oznaczeniem nazwiska, stopnia wojskowego oraz 

oznaczenia jednostki wojskowej osoby wydającej pokwitowanie. Przedmioty 

wartościowe znajdujące się w posiadaniu jeńca mogą zostać odebrane mu tylko 

z ważnych względów bezpieczeństwa stosując procedurę jak przy odbiorze pie-

niędzy. Wszystkie przedmioty odebrane jeńcowi powinny zostać przetrzymane 

i w stanie pierwotnym oddane jeńcowi po zwolnieniu go z niewoli116. Kolejnym 

ważnym ujęciem poszanowania praw jeńców jest ich niezwłoczna ewakuacja 

z pola walki oraz pomoc rannym jeńcom tak by znaleźli się w rejonie poza strefą 

niebezpieczeństwa. Wyjątkiem są osoby, których transport spowodowałby więk-

sze zagrożenie życia na skutek poniesionych ran lub chorób. Podczas 

                                                
115 Art. 17 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
116 Art. 18 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
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ewakuowania jeńców wojennych strona zatrzymująca zobowiązana jest stosować 

się do zasad szeroko pojętego humanitaryzmu, w tym zapewnienia jeńcom dosta-

tecznej ilości wody pitnej oraz pożywienia, pomocy lekarskiej, bezpieczeństwa 

oraz niezwłocznie sporządzić listę ewakuowanych. Pobyt jeńców w obozach 

przejściowych podczas ewakuacji powinien być możliwie najkrótszy117.  

Kwestię internowania jeńców wojennych utrzymano w tym samym maksy-

malnie liberalnym brzmieniu, jak kwestię niewoli. Zgodnie z omawianym aktem, 

państwo zatrzymujące może internować jeńców zakreślając granice obozu poza 

które nie mogą się oddalać. Istnieje także możliwość odosobnienia zniewolonych 

żołnierzy, ale tylko w sytuacji by chronić ich zdrowie. Jak zostało wspomniane 

w rozdziale I, istnieje możliwość zwolnienia jeńców na słowo lub na podstawie 

zobowiązania, jeżeli ustawy na to zezwalają. Od tej pory zwolnieni muszą wyko-

nywać zobowiązania przyjęte na siebie względem mocarstwa zatrzymującego 

oraz tego do którego należą.118 Ponadto złamaniem postanowień konwencji by-

łoby wysłanie lub zatrzymanie jakiegokolwiek jeńca, który mógłby być narażony 

na ostrzeliwanie z obszaru bojowego. Ważne jest, aby jeńcy już internowani zgod-

nie z przepisami konwencji mieli kontakt ze światem zewnętrznym. Temu zagad-

nieniu został poświęcony odrębny dział, w którym już na wstępie podkreślono 

możliwość wysłania do rodziny oraz Centralnego Biura Informacji listu z infor-

macją o dostaniu się do niewoli, adresie i stanie zdrowia w formie załączonej do 

konwencji119. Nadto dział ten wskazuje na swobodność wymiany listów i kart 

pocztowych jednak z zastrzeżeniem możności mocarstwa zatrzymującego ogra-

niczenia tego uprawnienia. Korespondencja powinna być przesyłana możliwie 

najszybszymi środkami jakimi dysponuje dane mocarstwo przetrzymujące jeń-

ców120. Oprócz korespondencji, prawo korzystania z poczty dotyczy również 

                                                
117 Art. 20 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
118 Art. 21 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
119 Art. 70 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
120 Art. 71 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
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artykułów spożywczych, ubrań, lekarstw, przedmiotów przeznaczonych do za-

spokojenia ich potrzeb w dziedzinie religii, studiów czy wypoczynku włącznie 

z książkami. Co do tych kwestii, moc ograniczenia tej swobody posiada Między-

narodowy Komitet Czerwonego Krzyża, organizacja niosąca pomoc jeńcom wo-

jennym lub mocarstwo opiekuńcze w interesie jeńców. Wyżej wspomniane prze-

syłki zwolnione są od opłat importowych, celnych i innych. Jeżeli którekolwiek 

z postanowień konwencji zostaje złamane, jeńcom przysługuje prawo do składa-

nia władzo, którym podlegają, wniosków odnośnie warunków ich życia w nie-

woli121. Następnym tytułem po wyżej omawianym jest stosunek jeńców wojen-

nych z władzami. Niemniej zdaniem autora, z racji na wymogi edytorskie warunki 

bytowe jeńców wojennych zasługują pilniej na uwzględnienie. Odnoszą się bo-

wiem do elementarnych warunków życiowych, w jakich mogą znaleźć się nasi 

najbliżsi.  

III Konwencja Genewska w swoich regulacjach starannie zadbała o to, aby 

jeńcy wojenni odczuwali swoją przynależność wojskową oraz mieli gwarancję 

stosowania sprawnych i logistycznie spójnych rozwiązań w tym i tak trudnym dla 

nich czasie. Dlatego warto omówić kilka przykładów dotyczących podstawowych 

i bardzo istotnych gwarancji wobec jeńców wojennych. Jak wskazuje pierwszy 

człon tego podrozdziału pomieszczenia dla jeńców wojennych zarówno te do 

użytku zbiorowego jak i indywidualnego powinni być zabezpieczone przed wil-

gocią, ogrzewane i oświetlania. Jeńcy wojenni mają zagwarantowane, iż warunki, 

w których się znajdą będą odpowiadać tym w jakie mocarstwo zatrzymujące ofe-

ruję swoim wojskom. Muszą one uwzględniać obyczaje i zwyczaje jeńców i bez-

względnie nie mogą być dla ich zdrowia niebezpieczne122. O istotniejsze z punktu 

widzenia przetrwania, racja żywnościowa musi być dostarczona wszystkim jeń-

com w sposób odpowiadający ich zapotrzebowaniu. Uwzględnia się tu zarówno 

zapotrzebowanie z racji na wykonywaną pracą oraz urozmaicenie posiłków, tak 

                                                
121 Art. 78 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
122 Art. 35 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
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aby zachować sprawność fizyczną i przeciwdziałać efektom następującym ze 

względu na niedożywienie. Ponadto III KG zezwala na używanie tytoniu. Ergo-

nomicznym zastosowaniem pracy jeńców jest możliwość ich zatrudnienia 

w kuchniach przy przygotowywaniu posiłków swym braciom123. 

Kolejną podstawową kwestią zachowującą minimum przyzwoitości przy 

przetrzymywaniu jeńców wojennych jest okrycie wierzchnie. Mocarstwo po-

winno dostarczyć odzież, obuwie i bieliznę w adekwatnej ilości do zapotrzebo-

wania z uwzględnieniem warunków atmosferycznych panujących na terenie ob-

ozu oraz wykonywanej pracy124. Ponadto by usprawnić proces wymiany produk-

tów zorganizowano kantyny w których jeńcy mogliby nabywać produkty żywno-

ściowe oraz przedmiotu codziennego użytku takie jak mydło czy tytoń, których 

wartość rynkowa nie przekroczyłaby lokalnych cen125. Wiadomo, że higiena jest 

tak kluczową kwestią aby zapobiec rozwojowi chorób, że poświęcony został temu 

osobny rozdział w konwencji. Jego przepisy normują zapewnienie wszelkich 

środków czystości i zdrowotności by zapobiec rozwojowi epidemii w obozie. 

Uwzględnia się w tym wszelkie środki odpowiadające wymaganiom higieny jeń-

ców jak i niezbędne urządzenia126. W razie chorób, jeńcy wojenni przenoszeni 

zostaną na izbę chorych, gdzie czeka ich odpowiednia dieta i opieka lekarska 

w specjalnie wyodrębnionych pomieszczeniach. Leczeni będą oni w razie możli-

wości przez swój własny personel lekarski mocarstwa, do którego przynależą. 

Wszystko uzależnione jest od ilości sanitariuszy, lekarzy wziętych do niewoli, od 

których mocarstwo zatrzymujące może żądać wykonywania swych funkcji w ob-

ozach. Koszty wszelakich zabiegów i leczenia obciążają mocarstwo zatrzymujące 

co jest wielce humanitarnym rozwiązaniem. Po zakończeniu kuracji, pacjent 

może otrzymać kartę zaświadczającą stan jego zdrowia oraz odbyty cykl badań 

                                                
123 Art. 26 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
124 Art. 44 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
125 Art. 28 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
126 Art. 29 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
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i zabiegów, którego duplikat zostanie wysłany do Centralnego Biura jeńców wo-

jennych127. Badania lekarskie odbywają się profilaktycznie raz na miesiąc, obej-

mując weryfikację wagi, czystość i odżywienie każdego jeńca. Wykrywane będą 

także choroby zakaźne, zwłaszcza gruźlica, malaria czy choroby weneryczne. 

III KG zapewnia wykonywanie tych badań przez możliwie najskuteczniejsze me-

tody, chociażby metodą periodycznego seryjnego zdjęcia rentgenowskiego na mi-

krofilmie pomagającego wykryć gruźlicę w samych zaczątkach. Jakkolwiek dal-

sze części opisane w III KG w rozumieniu tej pracy stanowią wartości zaspoka-

jane w drugiej kolejności, o czym świadczyć może także kolejność ustanawiania 

zapisów w Konwencji. Tymi aspektami są, religia, aktywność fizyczna czy moż-

liwość przeniesienia do innego obozu.  

Poprzez przekrój wszystkich epok w dziejach ludzkości historia pisze bo-

gate scenariusze. Pokazuje nam zarówno pozytywne wydarzenia, poczynione 

kroki milowe w rozwoju cywilizacji jak i największe porażki ludzkości. Czy mo-

żemy nazywać porażkami wielkie konflikty zbrojne na łamach epok? Odpowie-

dzieć na to pytanie można dwojako. Z jednej strony nasz obecny świat byłby dia-

metralnie inny, gdyby nie miały miejsca konflikty zbrojne o ogromnym zasięgu. 

Z drugiej natomiast strony pokazuje nam to poniekąd odczłowieczenie ludzi. 

Ażeby przypominać stronom konfliktów zbrojnych o sumieniu i należytym sza-

cunku wobec drugiego człowieka istnieje właśnie prawo humanitarne. O ile 

można w ogóle powiedzieć o szacunku podczas wojny, tak prawo humanitarne 

konfliktów zbrojnych stara się zabezpieczyć podstawowe prawa do ochrony jed-

nostki i do zachowania jej godności ludzkiej. Czas konfliktów zbrojnych to mo-

ment bolesnego zderzenia rzeczywistości z prawem stanowionym, które powinno 

być bezwzględnie przestrzegane na wszystkich płaszczyznach, jednak dobrze jest 

wiadomo, że wojna rządzi się swoimi prawami. Najważniejszym ogniwem prawa 

humanitarnego konfliktów zbrojnych jesteśmy my sami - ludzie wszelkiego 

                                                
127 Art. 30 III Konwencji Genewskiej, op.cit. 
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pochodzenia. Żadne przepisy, nawet najlepiej zabezpieczające gwarancje udzie-

lane w aktach prawnych nie znajdą pełnego zastosowania, jeżeli ludzkość jako 

budowniczy historii tego świata nie będzie potrafiła znaleźć ich poparcia w swoim 

własnym sumieniu.  

The legal status of prisoners of war in the light of the Third Geneva Convention 

– selected issues 

This work is related to the conditions for the treatment of prisoners of war, which were devel-

oped under the Third Geneva Convention. The standards of captured soldiers on the battlefield over the 

years have been improving, which is presented through the analysis of the Third Geneva Convention as 
an act of international rank. The emphasis of the work was put on the analysis of individual sections of 

the provisions of the Convention, in order to be able to illustratively portray the legal status of prisoners 

of war in contemporary armed conflicts. 

Key words: Third Geneva Convention, prisoners of war, international conflict. 
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Geneza systemu penitencjarnego i instytucji kary 

pozbawienia wolności o charakterze eliminacyjnym 

w polskim systemie prawnym od czasów zaborczych 

do II wojny światowej 

 

Wprowadzenie 

W polskim systemie prawnym po raz pierwszy prawne regulacje dotyczące 

kary pozbawienia wolności (carcere) zamieszczono w Statutach Kazimierza Ja-

giellończyka z 1447 r. w paragrafie De violentia in iudicio commissa. Kara mogła 

trwać do 12 tygodni w związku z bezprawnym wpływaniem na czynności sądu 

(z wykorzystaniem bezprawnej przemocy)128. Do XVIII w. stan więzień w Polsce 

nie odbiegał od przeciętnej w Europie Zachodniej129. Charakterystyczna dla Pol-

ski do XVIII wieku była występująca w prawie ziemskim kara wieży (turmy), 

którą dzielono na dwa rodzaje. Pierwszym z nich była kara wieży górnej, posia-

dająca niehańbiący charakter, stosowana głównie wobec szlachciców130. Skazany 

sam stawiał się do odbycia kary, nie ciążyły na nim żadne rygory, miał prawo do 

nieograniczonych odwiedzin, nieograniczonego dostarczania materiałów pi-

śmiennych, książek, pożywienia. Nierzadko również odbywanie kary przez 

szlachcica nie było nadzorowane przez strażnika131. Drugą formę stanowiła kara 

                                                
128 J. Matuszewski, Najstarszy zwód prawa polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 

1959; J. Wąsik, Kara dożywotniego więzienia w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1963, 

s. 12. 
129 Zob. J. Niemcewicz, O więzieniach publicznych czyli domach pokuty rzecz krótka, N. Glücksberg, 

Warszawa, Krzemieniec 1818, s. 7 i nast. 
130 J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 524. 
131 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, T. IV, Wieża, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996. 
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wieży dolnej, posiadająca hańbiący charakter132. Orzekana była głównie wobec 

chłopstwa133. Warunki panujące w wieży dolnej, a właściwie w lochu, godziły 

w dobre imię i cześć. Mieściła się ona 12 łokci134 pod ziemią, nie było w niej 

pieca, a z uwagi na brak okien panowała w niej ciemność. Skazany do lochu, 

dodatkowo zamykanego masywnym wrzeciądzem, spuszczany był na linie lub 

schodził do niego po drabinie, zaś pożywienie osadzonemu spuszczane było na 

sznurze135. Najczęściej osoby skazane na karę wieży dolnej nie dożywały jej 

końca. Kosztami związanymi z wykonywaniem kary wieży obciążano skazanego, 

natomiast sama kara miała charakter czasowy i mogła ona trwać od tygodnia do 

jednego roku i 6 tygodni, natomiast w przypadku zabójstwa w zwadzie 4 lata i 24 

tygodnie136. 

W prawie miejskim stosowano natomiast karę więzienia, której charakter 

niewątpliwie określić należy jako hańbiący. Osadzeni byli transportowani do wię-

zień pod strażą, okuwani w łańcuchy oraz wykorzystywani pod przymusem do 

ciężkich robót137. 

Schyłek I Rzeczpospolitej 

W drugiej połowie XVIII-go w. na ziemiach polskich powstały dwa, jak na 

ówczesne uwarunkowania bardziej nowoczesne, więzienia. Wskazać tutaj należy 

na więzienie marszałkowskie oraz więzienie w Kamieńcu Podolskim. Pierwsze 

z nich zlokalizowane było w Warszawie, a jego utworzenie datowane jest na rok 

1767. Inicjatorem tej jednostki penitencjarnej był marszałek koronny Stanisław 

Lubomirski, który wydał zindywidualizowaną dla tego więzienia ordynację, 

                                                
132 J. Warylewski, Prawo… op.cit., s. 524. 
133 Na karę wieży dolnej skazywano również osoby ze stanu szlacheckiego, gdy dopuściły się zabójstwa 

w zwadzie, jednak najczęściej król stosował wobec tych osób prawo łaski, zamieniając ich karę na karę 

wieży górnej. 
134 Około 9 metrów. 
135 J. Warylewski, Prawo… op.cit., s. 525. 
136 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Wolters Kluwer, War-

szawa 2009, s. 296. 
137 Ibidem. 
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będącą jednocześnie pierwszą polską ordynacją więzienną oraz stanowiącą punkt 

wyjścia dla przyszłych regulaminów więziennych138. Więzienie w Kamieńcu Po-

dolskim przeznaczone było co do zasady dla skazanych na długoterminowe kary 

pozbawienia wolności. Osadzeni z tej jednostki penitencjarnej, w ramach realiza-

cji obowiązku pracy, zatrudnieni byli przy pracach remontowych twierdzy kamie-

nieckiej. Jak zauważa J. Górny, w tym więzieniu reżim wykonywania kary był 

wyjątkowo łagodny. Więźniowie przebywali wspólnie w obszernych celach, na-

tomiast dozór wewnętrzny praktycznie nie funkcjonował. Osadzeni nierzadko 

spożywali alkohol oraz organizowali gry hazardowe. Pod względem warunków 

higieniczno-sanitarnych, opieki lekarskiej, wyżywienia jednostka ta negatywnie 

prezentowała się w porównaniu do więzienia marszałkowskiego139. 

W oświeceniowej Polsce zaobserwować można recepcję poglądów myśli-

cieli zachodniej Europy, m.in. Cesarego Beccarii, który to w pracy O przestęp-

stwach i karach140 krytykował feudalny system prawa karnego, postulował znie-

sienie lub co najmniej znaczne ograniczenie stosowania kary śmierci, a także pro-

ponował w jej miejsce nową instytucję kary dożywotniego więzienia, mającą być 

najmocniejszym hamulcem powstrzymującym od popełniania przestępstw. 

Pierwsza, unowocześniająca reforma prawa karnego zapoczątkowana została 

w 1776 r. przy poparciu mas mieszczańskich oraz postępowej szlachty. Wówczas 

w sejmie uchwalona została ustawa „Zbiór praw sądowych”, powierzająca An-

drzejowi Zamoyskiemu prace kodyfikacyjne w duchu szczytnych idei oświece-

niowego humanizmu141. W praktyce, efekt prac legislacyjnych nie wypełnił 

w pełni tych koncepcji, bowiem pomimo wprowadzenia, obok terminowej, rów-

nież dożywotniej izolacji w domu poprawy, to jednak utrzymane zostały m.in. 

kara śmierci, kara wieży dolnej, kara prac publicznych w kajdanach, piętnowanie, 

                                                
138 J. Górny, Prawo penitencjarne. Historia doktryn penitencjarnych i więziennictwa, Centralny Zarząd 

Zakładów Karnych, Warszawa 1978, s. 53-55. 
139 Ibidem. 
140 C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764. 
141 J. Wąsik, op.cit., s. 21. 



60 | S t r o n a  m g r  K a m i l  D o m i n i k  R y ś  

 

pręgierz i chłosta142. Ponadto, wbrew ideom oświeceniowym, posługiwał się kwa-

lifikowanymi, okrutnymi formami kary śmierci oraz nacechowany był wysokim 

poziomem represyjności. „Zbiór praw sądowych” wraz z projektem Zamoyskiego 

został odrzucony przez sejm w 1780 r.  

Kolejną próbą kodyfikacyjną, przewidującą karę dożywotniego więzienia, 

był opracowany na Walnym Sejmie Warszawskim w 1782 r. „Projekt do formy 

rządu”, w którym poza określeniem kategorii143 czynów właściwych dla sądów 

karnych, przedstawiony został także katalog kar. Projekt posługiwał się termino-

logią zaczerpniętą z prawa kościelnego. Karą wiecznego więzienia zagrożone 

były, m. in. pomocnictwo przy występkach gwałtu publicznego, jak również 

zbrojny rabunek mienia państwowego czy występki zdrady publicznej144.  

Mimo braku formalnych uregulowań dotyczących kary dożywotniego wię-

zienia w obiegu prawnym, kara ta funkcjonowała w praktyce. Wynikało to bo-

wiem z istnienia w systemie prawa karnego sankcji nieoznaczonych, co w konse-

kwencji oznaczało dużą swobodę sędziego145. Jak zauważa J. Rafacz, w więzieniu 

marszałkowskim w latach 1777-1778 izolowani byli osadzeni, odbywający kary 

dożywotniego więzienia, natomiast w 1788 r. przetransportowano tej jednostki 

penitencjarnej do więzienia w Kamieńcu Podolskim jednego osadzonego, skaza-

nego na taką karę146. 

Okres zaborów 

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. kontynuowane były reformy 

prawa karnego. Do polskiego ustawodawstwa, kara dożywotniego więzienia zo-

stała wprowadzona po raz pierwszy przez konstytucje sejmowe z 28 i 31 maja 

                                                
142 Ibidem, s. 22. 
143 Były to: występki gwałtu publicznego, występki zdrady publicznej oraz występki przeciwko Rze-

czypospolitej. 
144 J. Wąsik, op.cit., s. 24. 
145 Ibidem, s. 25. 
146 J. Rafacz, Więzienie marszałkowskie w latach 1767-1795, Towarzystwo Naukowe, Lwów 1932, s. 

26. 
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1791 r.147 Pierwsza z nich, Sądy sejmowe, regulowała zagrożenie m.in. karą do-

żywotniego więzienia w sposób zbliżony do Projektu do formy rządów. Druga 

z konstytucji, Ius agratiandi na śmierć wskazanych, przewidywała prawo łaski 

króla wobec skazanych na karę śmierci148. Prawo to jednak podlegało ogranicze-

niom i nie miało zastosowania w przypadku przestępstw in criminibus status149. 

Skorzystanie przez króla z prawa łaski w praktyce oznaczało zamianę kary 

śmierci na karę dożywotniego więzienia150.  

Na początku XIX w. kwestia organizacji kary pozbawienia wolności nie 

stanowiła przedmiotu zbyt wielu dociekań aż do czasów Księstwa Warszaw-

skiego, kiedy powstał projekt Niemcewicza oraz Królestwa Kongresowego151. 

Wprawdzie rozpoczęto w Królestwie Polskim w XIX w. niezbędne reformy152, 

                                                
147 J. Wąsik, op.cit., s. 24. 
148 W. Uruszczak, Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku, „Krakowskie Studia 

z Historii Państwa i Prawa” 2013, t. 6, z. 3, s. 253-254. 
149 Łac.: w stanie oskarżenia. 
150 J. Wąsik, op.cit., s. 25. 
151 M. Czerwiec, Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa, Centralny Zarząd Więziennictwa, 

Warszawa 1958, s. 26. 
152 W 1819 r. został opracowany „Projekt ogólnego i szczegółowego polepszenia stanu i administracji 

więzień w Królestwie Polskim”, którego głównym autorem był Ksawery Potocki. Z. Bugajski i in. (red.), 

Tradycje więziennictwa polskiego, [w:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego (1918-1928), 

Związek Pracowników Więziennych RP, Warszawa 1929, s. 21. Wyróżnić należy również Kodeks Ka-
rzący Królestwa Polskiego z 1819 r., projekt ordynacji więziennej Księstwa Warszawskiego „Urządze-

nie więzień krajowych” oraz Instrukcję Więzienną T. Mostowskiego z dnia 17 września 1823 r., w któ-

rych dokonano klasyfikacji więzień istniejących na ziemiach polskich, usystematyzowano katalog sto-
sowanych kar oraz określono zasady wykonywania kary pozbawienia wolności. Mimo iż projekt autor-

stwa K. Potockiego oraz „Urządzenie więzień krajowych” nie weszły w życie, stanowią one istotne 

źródło obrazujące rozwój ówczesnej myśli penitencjarnej. Kodeks Karzący Królestwa Polskiego defi-
niował kilka rodzajów izolacji: kara więzienia warownego (jako kara główna, wymierzana w granicach 

od 10 do 20 lat lub na całe życie), kara więzienia ciężkiego, osadzenie w domu poprawy, osadzenie w 

domu aresztu publicznego, areszt policyjny oraz areszt domowy. W kodeksie karzącym kara dożywot-

niego więzienia przewidziana była za podpalenie (art. 144), niektóre formy rabunku (art. 180) oraz za 
przestępstwo oszustwa i fałszu, jeśli w związku z nim niewinny poniósł śmierć lub skazany został na 

karę więzienia warownego albo ciężkiego (art. 184). Instrukcja Więzienna z 1823 r. regulowała nato-

miast m.in. wewnętrzną organizację i administrację więzień, normy zachowania się więźniów, zasady 
żywienia, ewidencjonowania, utrzymania czystości oraz wymierzania kar dyscyplinarnych. W Instruk-

cji nie unormowano żadnych kwestii związanych z readaptacją społeczną osadzonych. Na podstawie 

tego dokumentu możliwe było wykorzystywanie osadzonych do posług domowych oraz komercyjne ich 

wynajmowanie, co niewątpliwie godziło w ich dobra osobiste, cześć ludzką, a w konsekwencji sprowa-
dzało osobę osadzonego do roli niewolnika. Tym samym Instrukcję Więzienną z 1823 r. (jak również 

następną – z 1859 r. – o tych samych założeniach) należy uznać za prymitywną, recesywną oraz regre-

sywną względem projektu K. Potockiego. Zob. J. Górny, Prawo… op.cit., s. 61-64. 
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zwłaszcza z inicjatywy Ferdynanda Skarbka (wieloletniego inspektora więzień, 

był on nie tylko teoretykiem, ale i praktykiem, postulował m.in. potrzebę wpro-

wadzenie kodeksu więziennego, segregacji więźniów i organizowania pomocy 

postpenitencjarnej)153, jednakże po upadku powstania listopadowego na ziemiach 

polskich pod zaborem rosyjskim zapanował bezwzględny system represji kar-

nych. Analogicznie rzecz przedstawiała się także w pozostałych dwóch zaborach. 

Jak podkreśla M. Czerwiec, na ziemiach polskich pod zaborami powstawały nowe 

jednostki penitencjarne i koszary, które jako element terroru miały sprawiać, aby 

Polacy byli ulegli wobec zarządzeń monarchii zaborczych154.  

W okresie bezpośrednio przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę 

po I wojnie światowej na ziemiach polskich pod zaborami obowiązywały nastę-

pujące akty prawne dotyczące problematyki pozbawienia wolności: na terenie za-

boru rosyjskiego był to kodeks karny z 1903 r., zwany kodeksem Tagancewa oraz 

rosyjska ustawa o więzieniach z 1890 r.155 Więzienia w zaborze rosyjskim były 

związane z administracją państwową156. Na ziemiach zaboru pruskiego obowią-

zywał Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r.157 oraz Ordynacja więzienna 

zarządu sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1898 r. (ze zmianami z dnia 15 lipca 

                                                
153 Ibidem, s. 55. 
154 J. Górny, Prawo… op.cit., s. 53-55. M. Czerwiec, op.cit., s. 207. 
155 Wskazane akty prawne stanowią efekt reformy penitencjarnej, zapoczątkowanej w 1975 r. na tere-

nach zaboru rosyjskiego. Ustanowiono wówczas dziewięć rodzajów więzień: domy badań, areszty po-

licyjne, areszty dłużników cywilnych, areszty dla skazanych wyrokami sędziów pokoju, przytułki po-

prawcze, domy poprawy, więzienia poprawcze, więzienia ciężkie oraz więzienia dla transportowanych. 
W każdej guberni zlokalizowany był co najmniej jeden dom poprawy oraz jedno więzienie poprawcze. 

W obrębie domów badań oraz domów poprawy tworzono odrębne oddziały dla kobiet. Zorganizowano 

sustem opieki i pomocy postpenitencjarnej.  
156 K. Pawlak, Organizacja polskiego więziennictwa, [w:] Księga jubileuszowa więziennictwa polskiego 
1918-1988, A. Marek (red), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1990, s. 54. W skutek reform z końca 

XIX w. więziennictwo zostało podporządkowane Ministrowi Sprawiedliwości, ustanowiony został Cen-

tralny Zarząd Więzienny, sprawujący nadzór nad jednostkami penitencjarnymi na terenie Rosji oraz 

terenów zaboru rosyjskiego. 
157 Kodeks ten wprowadził cztery rodzaje zakładów karnych: Zuchthaus (dom poprawy) – orzekany na 

okres od 1 roku do lat 15 lub dożywotnio, karze w nim odbywanej obligatoryjnie towarzyszyły przymu-

sowe roboty oraz dożywotni zakaz służby wojskowej oraz zajmowania stanowisk urzędniczych; Gefän-
gniss (więzienie) – orzekane na okres od 1 dnia do lat 5; Festungshaft (twierdza) – orzekana na okres 

od 1 dnia do lat 15 lub dożywotnio; Haft (areszt) – orzekany na okres do sześciu tygodni. Zob. J. Górny, 

Prawo… op.cit., s. 66-67. 
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1920 r.)158. Więzienia podlegały władzom prokuratorskim159. W zaborze austriac-

kim obowiązywała ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekro-

czeniach z dnia 27 maja 1852 r.160 i ustawa o postępowaniu karnym z 1873 r.161, 

regulaminy więzienne: „porządek dla więzień sądowych” oraz „porządek dla do-

mów więziennych przy trybunałach”, zaś więzienia podlegały sądom162. Od 1925 

r. obowiązywały tam też przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie przekazania kierownictwa w I instancji nad więzieniami przy sądach 

okręgowych w apelacjach lwowskiej i krakowskiej naczelnikom więzień163. Na 

krótko przed odzyskaniem niepodległości rozpoczęto przygotowania do przejęcia 

i organizacji wymiaru sprawiedliwości, m.in. prowadzono szkolenia przyszłej ka-

dry polskiego więziennictwa, kilkanaście osób skierowano na praktyki do pru-

skich jednostek penitencjarnych. W tym okresie niejednokrotnie państwa zabor-

cze składały deklaracje przekazania administracji więziennej, jednak później 

z nich się wycofywały. Administracja więzienna pozostała pod nadzorem tych 

państw do końca okresu zaborczego.  

W pierwszej kolejności władztwo nad jednostkami penitencjarnymi oraz 

administracją więzienną Polska uzyskała na obszarach byłych zaborów, następnie 

Wileńszczyzny oraz Kresów Wschodnich, a po powstaniach śląskich – jednostki 

zlokalizowane na Śląsku. Z terenów byłego Królestwa Polskiego przejętych zo-

stało 68 jednostek penitencjarnych, z terenów byłego zaboru austriackiego 4 za-

kłady karne, 18 domów więziennych przy sądach okręgowych oraz 195 areszty 

przy sądach powiatowych, pruskiego 5 domów karnych, więzienie centralne we 

                                                
158 Ordynacja przewidywała odbywanie kary w systemie celkowym oraz wspólności. Zob. Ibidem. 
159 S. Car, Stan więziennictwa polskiego, „Wiedza i życie” 1929, z.2, s.74. 
160 Ustawa dokonała podziału zakładów karnych na: dożywotnie ciężkie więzienie, ciężkie więzienie 
oraz więzienie zwykłe, przy czym zauważyć należy, iż obok nich funkcjonowały kary dodatkowe: 

twarde łoże, post, izolacja celkowa, ciemnica oraz chłosta. Dz.U. P Nr 117. Zob. J. Reinhold (opr.), 

Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 r., Księgar-

nia Leona Frommera, Kraków 1914; J. Górny, Prawo… op.cit., s. 65. 
161 Przytaczam za: G. B. Szczygieł, Praca więźniów w okresie międzywojennym – dolegliwość czy śro-

dek celowego oddziaływania?, „Miscellanea Historico – Iuridica” 2015, t. XIV, z. 2, s. 298. 
162 S. Car, op.cit., s. 74. 
163 Dz.U. R.P. 1925, Nr 41, poz. 286. 
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Wronkach, 9 więzień przy sądach okręgowych i 67 aresztów przy sądach powia-

towych, z Kresów Wschodnich przejęto 18 więzień, natomiast z terenów Śląska 

12. 

XX-lecie międzywojenne 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego wyróżnia się zazwyczaj dwa 

podokresy: pierwszy począwszy od odzyskania niepodległości do wejścia w życie 

rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie organizacji więziennictwa (1928) oraz 

drugi do czasu wybuchu II wojny światowej164. Z tym pierwszym związane jest 

tworzenie podwalin pod przyszłą kodyfikację, mającą na celu unifikację systemu 

penitencjarnego w Polsce. Do wejścia w życie Kodeksu karnego z 1932 r. na zie-

miach polskich obowiązywały, analogicznie do obszarów zaborczych, trzy zróż-

nicowane porządki prawne: na terenach byłego zaboru austriackiego – Ustawa 

karna o zbrodniach, występkach i przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 r., zaboru 

pruskiego – Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r., zaboru 

rosyjskiego – Kodeks karny Tagancewa z 1903 r. Problematyczna sytuacja 

prawna uzasadniała podejmowanie dążeń unifikacyjnych, w związku z czym 

ujednolicenie systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, utworzenie jed-

nolitej struktury organizacyjnej więziennictwa oraz wydanie wytycznych w za-

kresie wykonywania kar izolacyjnych oraz tymczasowego aresztowania stano-

wiły zadania pierwszoplanowe w kontekście legislacyjnym165. 

Stosowanie zróżnicowanego terytorialnie prawa wiązało się, w przypadku 

przeniesienia więźnia między jednostkami na różnych, byłych obszarach zabor-

czych, ze stosowaniem przez administrację więzienną wobec niego odmiennych 

uregulowań niż panujące w przyjmującej jednostce penitencjarnej, bowiem nie 

obowiązywała zasada terytorialności, zaś dla danego więźnia właściwe było 

                                                
164 P. Pałaszewski, Wykonywanie tymczasowego aresztowania w ustawodawstwie i polityce penitencjar-

nej Polski okresu międzywojennego, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2012, t. XXVIII, s. 215. 
165 J. Górny, Prawo… op.cit., s. 67. 
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prawo penitencjarne obowiązujące w chwili jego skazania. W 1919 r. Naczelnik 

Państwa Józef Piłsudski wydał Dekret w sprawie tymczasowych przepisów wię-

ziennych166, który zawierał kilkanaście, najbardziej kluczowych przepisów doty-

czących zarządzania jednostką penitencjarną oraz organizacji zatrudnienia i nau-

czania, a także tolerancji wyznaniowej167. Wzorowany był on na prawodawstwie 

rosyjskim, co przejawiało się organizacją więzienia, gdzie osobą decyzyjną był 

naczelnik jednostki, a także systemem kar dyscyplinarnych.  

Okres ten niewątpliwie należy uznać za postępowy, nawiązujący do najlep-

szych, reformatorskich idei z I połowy XIX-go w. Podstawowym celem kary po-

zbawienia wolności stała się poprawa więźniów i ich umoralnienie, tak aby stali 

się pożytecznymi członkami społeczeństwa168. Środkiem prowadzącym do tego 

celu, zgodnie z założeniami sięgającymi XIX w., miała stać się praca osadzonych, 

wzorowana na organizacji pracy robotników w fabrykach, a następnie ich eduka-

cja, także religijna. Osadzeni z obszarów wiejskich bez zawodu mieli zajmować 

się pracami agrarnymi w ramach więziennych gospodarstw rolnych. Pomoc post-

penitencjarną świadczyły osadzonym opuszczającym jednostki penitencjarne or-

ganizacje społeczne, tzw. patronaty, które niosły pomoc członkom rodzin więź-

niów, zaś samym więźniom ułatwiały podjęcie zatrudnienia, a także świadczyły 

pomoc materialną i wparcie psychologiczne169.  

Drugi z okresów powiązany jest z upatrywaniem wzorców we włoskim 

i niemieckim prawie penitencjarnym oraz wykonywaniem w zakładach karnych 

wyroków politycznych, wymierzanych głownie komunistom. Charakterystycz-

nym dla tego okresu było stosowanie terroru, rozbieżności między prawem 

                                                
166 Dz.U. 1919, Nr 15, poz. 202. 
167 Równolegle wydany został również Dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więzien-

nych. Dz.U. 1919, Nr 14, poz. 173. 
168 J. Górny, Prawo… op.cit., s. 68. 
169 Szczególnie znaną organizacją tego typu był ówcześnie Patronat działający w Warszawie, którego 
założycielami byli: Leon Supiński oraz Jerzy Skokowski: J. Zakrzewski, Przemówienie, [w:] Księga 

Jubileuszowa Więziennictwa Polskiego (1918-1928), Związek Pracowników Więziennych Rzeczypo-

spolitej Polskiej, Warszawa 1929, s. 54. 
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a praktyką penitencjarną, przy jednoczesnej kontynuacji reform systemu peniten-

cjarnego, wzorowanej na ustawodawstwie faszystowskim.  

W tym czasie do obiegu prawnego weszły akty normatywne, o znacznie 

większym znaczeniu: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa170, Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego171 

oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa172. Pierwsze roz-

porządzenie regulowało kwestie organizacyjne i nadzorcze nad więzieniami, 

określało rodzaje jednostek penitencjarnych i zakładów wychowawczo-popraw-

czych, zasady wykonywania kary izolacyjnej (m.in. zasady zatrudniania, roz-

mieszczenie, edukację, wyżywienie, przydział odzieży, warunki w celach, widze-

nia, kary dyscyplinarne stosowane wobec osadzonych), zasady użycia broni173. 

W myśl Rozporządzenia zakłady karne podzielone zostały na trzy klasy: 

1. przeznaczone dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wol-

ności powyżej trzech lat (33 zakłady) – w jednostkach penitencjar-

nych pierwszej klasy osadzeni odbywali karę w systemie progresyw-

nym; 

2. przeznaczone dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wol-

ności od jednego roku do trzech lat (47 zakładów); 

3. przeznaczone dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wol-

ności do jednego roku (32 zakłady) oraz areszty przy sądach grodz-

kich (221)174. 

                                                
170 Dz.U. 1928, Nr 29, poz. 272. 
171 Dz.U. 1931, Nr 71, poz. 577. 
172 Dz.U. 1939, Nr 68, poz. 457. 
173 Rozporządzenie w zakresie m.in. rygoru oraz porządku więziennego odsyłało do regulaminu wię-

ziennego. 
174 J. Górny, Prawo… op.cit., s. 70. 
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Regulamin więzienny z 1931 r. był nowoczesnym aktem prawnym, kom-

pleksowo (wraz z Kodeksem karnym z 1932 r.175, którego przepisy charakter wy-

konawczy miały jedynie w ograniczonej części) regulującym warunki wykony-

wania kary izolacyjnej. Określał on skład osobowy więzień, obowiązki pracow-

ników (funkcjonariuszy i administracji), regulował funkcjonowanie komitetów 

więziennych176, przyjmowanie i zwalnianie osadzonych, segregację więźniów177, 

przepisy porządkowe178, wyżywienie179, przydział i korzystanie z odzieży, zasady 

odwiedzin i prowadzenia korespondencji, zapobieganie ucieczkom i zakłóceniom 

porządku więziennego, kary dyscyplinarne, organizację pracy wychowawczej, 

opiekę duchowną, działalność kulturalno-oświatową, wychowanie fizyczne osa-

dzonych, organizację pracy, opiekę medyczną i zasady higieny, a także w sposób 

szczegółowy określał warunki wykonywania kary w zależności od jej wymiaru 

oraz osoby osadzonego180, a także tymczasowego aresztowania. 

Ustawa o organizacji więziennictwa z 1939 r. była pierwszym aktem nor-

matywnym o tak wysokiej randze w sposób ramowy i kompleksowy regulującym 

                                                
175 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1932, 

Nr 60, poz. 571. 
176 Komitety więzienne tworzone były w celu zorganizowania współpracy przedstawicieli społeczeń-
stwa z administracją więzienną. W ich skład wchodził Prokurator Okręgowy, Naczelnik Więzienia oraz 

3 osoby mianowane (i odwoływane) przez Ministra Sprawiedliwości. Do zadań komitetów należało 

umoralnianie osadzonych i dostarczanie im wsparcia duchowego, organizowanie działalności edukacyj-
nej, bibliotecznej, sportowej oraz zatrudniania z możliwością wyuczenia zawodu. Komitet, na żądanie 

władz, składał również opinię w sprawach przedterminowego zwolnienia oraz ułaskawienia osadzo-

nego. W więzieniach III-ej klasy oraz w więzieniach izolacyjnych komitety nie funkcjonowały. 
177 W myśl Regulaminu należało zapewnić wykonywanie kary w odrębnych więzieniach lub co naj-
mniej osobnych oddziałach dla kobiet, nieletnich do lat 17 oraz recydywistów, a także oddzielić w ten 

sposób więźniów śledczych. W poszczególnych jednostkach penitencjarnych należało wyodrębnić od-

działy dla osadzonych, skazanych na kary ciężkiego więzienia, więzienia zastępującego dom poprawy 
oraz więzienia. W celach wspólnych więźniowie powinni być umieszczani z uwzględnieniem ich wieku, 

rodzaju przestępstwa oraz kary, poziomu moralnego oraz stanowiska społecznego. W przypadku więź-

niów recydywistów oraz sprawców przestępstw popełnionych ze szczególnie niskich pobudek obowią-

zywał zakaz umieszczania ich z innymi osadzonymi.  
178 M. in.: zachowanie się osadzonych wobec władz, porządek dzienny, prawo do spaceru, zasady 

współżycia więźniów, gry i palenie tytoniu, przestrzeganie porządku więziennego, składanie próśb, 

skarg i zażaleń, korzystanie z przedmiotów codziennego użytku. 
179 W tygodniowym rozrachunku zapotrzebowania kalorycznego osadzonego ponad 65% stanowiły 

chleb oraz ziemniaki, zaś mięso mniej niż 1%.  
180 Szczególne uregulowania stosowane były wobec duchownych, zakonników oraz nieletnich do lat 

17. 
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organizacyjne zagadnienia funkcjonowania systemu penitencjarnego, jak również 

wykonywania kary izolacyjnej. Nie znalazła jednak praktycznego zastosowania 

z uwagi na wybuch II wojny światowej, a następnie zmiany ustroju społeczno-

gospodarczego oraz koncepcji polityki penitencjarnej towarzyszących okresowi 

PRL. Ustawa została formalnie uchylona przez Kodeks karny wykonawczy 

z 1969 r.181. 

Kodeks karny z 1932 r. 

Kodeks karny z 1932 r., zwany Kodeksem Makarewicza182, zastąpił zabor-

cze ustawy karnomaterialne obowiązujące na ziemiach polskich. Pierwsze kroki 

zmierzające do ujednolicenia krajowego porządku prawnego podjęto w 1919 r. 

powołując komisję kodyfikacyjną. W praktyce, w pierwszych latach istnienia 

państwa polskiego doszło do stagnacji zapędów ustawodawczych w tym zakresie. 

Jak zauważa I. Andrejew, istniejące wówczas zróżnicowanie prawa karnego nie 

stanowiło bariery dla praktyki, natomiast katalog sankcji karnych, poprzez uzu-

pełnienie go ustawami szczególnymi, zaspakajał, w kontekście prawnym, po-

trzebę ochrony własności prywatnej (z uwagi na wzrastający poziom przestępczo-

ści w tej sferze) oraz gwarantował skuteczność represji wobec zyskującego na sile 

ruchu rewolucyjnego.  

Wśród zasadniczych kar uregulowane w Kodeksie zostały: kara śmierci, 

kara więzienia, kara aresztu oraz grzywna. Kara więzienia mogła być orzekana na 

okres od sześciu miesięcy do lat 15, o ile ustawa nie przewidywała więzienia do-

żywotniego, natomiast kara aresztu na okres od jednego tygodnia do lat 5. Na 

podstawie przepisów tego Kodeksu skazanego na karę pozbawienia wolności 

można było zwolnić z odbycia części kary183, jeżeli jego zachowanie się w czasie 

                                                
181 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy. Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 98. 
182 Juliusz Makarewicz był głównym członkiem sekcji prawa karnego materialnego Komisji Kodyfika-

cyjnej. 
183 Pierwszym aktem prawnym traktującym o warunkowym przedterminowym zwolnieniu, po odzy-

skaniu przez Polskę niepodległości, było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 
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odbywania kary i osobiste warunki pozwalały przypuszczać, że nie popełni on 

nowego przestępstwa. Skazany powinien odbyć co najmniej dwie trzecie orze-

czonej wyrokiem kary, nie mniej jednak niż osiem miesięcy, zaś w przypadku 

skazanego na karę dożywotniego więzienia – nie mniej niż 15 lat. 

Przyjęciu tego Kodeksu towarzyszył sprzeciw ze strony praktyków i teore-

tyków prawa, zarzucających ustawie zaprzeczenie liberalno-demokratycznej tra-

dycji poszanowania praw obywatelskich i zasad sprawiedliwościowych. Najwięk-

sze wątpliwości budził m.in. przepis art. 84 § 2, dający podstawę do nieoznaczo-

nej czasowo izolacji skazanego, jeśli w ocenie sędziego sprawca ten z popełniania 

przestępstw uczynił sobie stałe źródło dochodu. W ocenie I. Andrejewa, Kodeks 

„wkładał syntetyczne dyspozycje i szerokie sankcje w ręce sędziego, który nie był 

do swej nowej roli przygotowany”184.  

Zakończenie 

System penitencjarny, ukształtowany w Polsce w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego niewątpliwie stanowił pod względem teoretyczno-prawnej 

struktury jeden z najlepszych na skalę europejską. W praktyce jednak, na pozy-

tywną ocenę nie zasługuje, z uwagi m.in. na izolację, głównie więźniów politycz-

nych, poza zakładami karnymi, przy jednoczesnym braku poszanowania jakich-

kolwiek norm prawnych, a w konsekwencji stosowaniu tortur fizycznych oraz 

poddawaniu osadzonych represjom, czego trafnym przykładem jest obóz odoso-

bnienia w Berezie Kartuskiej185, przeznaczony przede wszystkim dla komunistów 

i lewicowych działaczy186. Niemniej jednak, prawodawstwo międzywojenne, z 

uwagi na ujednolicenie ustawodawstwa, utrwalenie terminologii oraz formy 

                                                
stycznia 1927 r. o zwolnieniu przedterminowem osób odbywających karę pozbawienia wolności. Dz.U. 

1927, Nr 5, poz. 25. 
184 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, 

s. 59-60. 
185 Utworzony Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie 

osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. Dz.U. 1934, Nr 50, poz. 473. 
186 J. Górny, Prawo… op.cit., s. 73. 
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instytucji prawa karnego, ocenić należy jako postępowe, przyczyniające się do 

integracji pozaborczych obszarów187. 

The origins of the penitentiary system and the institution of the custodial sentence 

of the eliminatory nature in the Polish legal system from the time of the Partitions 

to the Second World War. 

The following article describes issues related to the institution of punishment and its execution 
from the time of the Partitions of Poland to the Second World War, with particular emphasis put on 

punishments of the eliminatory nature; these issues are approximated and strongly differentiated, de-

pending on the historical context. The article presents the punishment of being detained in a tower (char-

acteristic for Poland until the 18th century), as well as the so-called marshal's prison and the prison in 
Kamieniec Podolski - modern penitentiary units in the period of the end of the First Republic of Poland. 

Codification attempts in the area of life imprisonment and reforms of the penitentiary system after re-

gaining independence are also described. Reforms of the interwar period and norms of the penal code 
from 1932 are characterized.  

Key words: punishment, concepts of retribution, evolution of punishment, long-term incarcer-

ation, penitentiary politics, capital punishment. 

 

                                                
187 I. Andrejew, op.cit., s. 60. 
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Wydział Prawa i Administracji 

Polski system penitencjarny od końca II wojny światowej 

do 1997 roku 

Wprowadzenie 

Po II wojnie światowej odbudowa systemu więziennictwa, wchodzącego 

wówczas w struktury resortu bezpieczeństwa, stanowiła niewątpliwie wymaga-

jące zadanie. Na wysoki poziom trudności tego przedsięwzięcia wpływ miały 

m.in. zdewastowane działaniami wojennymi obiekty instytucji penitencjarnych, 

niedoświadczona kadra, rekrutowana głównie spośród osób sympatyzujących 

z nowym ustrojem społeczno-gospodarczym, perturbacje związane z zaopatrze-

niem oraz aprowizacją, a także ryzyko ze strony grup działających w podzie-

miu188. Jednocześnie do polskiego porządku prawnego wchodziły w życie akry 

prawne dotyczące karania zbrodniarzy wojennych i kolaborantów, ochrony 

ustroju ludowego i przeciwdziałaniu szkodliwym dla gospodarki postępowaniom, 

co w skutkach doprowadziło do szybkiego zapełnienia jednostek penitencjarnych. 

W początkowym okresie ustawodawca skupiał się na stworzeniu systemu reakcji 

prawnokarnej, natomiast problematyka wykonywania kar pełniła rolę drugopla-

nową189.  

                                                
188 P. Wierzbicki (red.), Rozwój penitencjarystyki w PRL, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988, 

s. 7. 
189 Ibidem.  
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Regulaminy więzienne 

Trend ten odmienił się wraz z wydaniem 11 czerwca 1945 r. Instrukcji 

w sprawie Regulaminu Więziennego190. Stanowiła ona jednak w znacznej części 

powtórzenie norm Regulaminu Więziennego z 1931 r., z tą różnicą, iż zrezygno-

wano z uregulowań dotyczących komitetów więziennych oraz wprowadzono 

drobne zmiany w zakresie nazewnictwa niektórych stanowisk funkcyjnych.  

Istotne kierunki zmian w polskim prawie penitencjarnym przedstawione 

zostały 15 lutego 1946 r. w Potulicach na II Ogólnopolskim Zjeździe Naczelni-

ków Więzień191. Naczelnym celem izolacji penitencjarnej miała być readaptacja 

społeczna skazanego, natomiast środkiem służącym osiągnięciu tego celu miała 

być indywidualizacja metod oraz środków oddziaływań resocjalizacyjnych. 

W praktyce jednak idee te nie były realizowane, a zmiany w systemie peniten-

cjarnym determinowane były bieżącymi potrzebami. Wszelkie akty prawne, wy-

dawane w okresie realizacji Planu Odbudowy Gospodarczej (1947-1949) miały 

jedynie charakter okólnikowy, uzupełniający względem Regulaminu Więzien-

nego.  

Wraz z odbudową gospodarczą kraju, koniecznym było angażowanie 

wszelkich sił roboczych, także osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. 

Działania te zbiegły się w czasie z promocją radzieckiej koncepcji penitencjarnej, 

promującej model readaptacji społecznej skazanych oparty na dyscyplinie i pracy. 

Na przełomie XX w. zaczęły powstawać pierwsze ośrodki pracy, początkowo 

w Warszawie, później na Górnym Śląsku. Koncepcja resocjalizacji przez pracę 

miała swój przejaw w ustawodawstwie za pośrednictwem Ustawy z dnia 31 paź-

dziernika 1951 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu osób odbywają-

cych karę pozbawienia wolności192, Na mocy której skazanego, odbywającego 

                                                
190 Zob. Instrukcja w sprawie Regulaminu Więziennego, Departament Więziennictwa i Obozów, War-

szawa 1945. 
191 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 8. 
192 Dz.U. 1951, Nr 58, poz. 399. 
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karę pozbawienia wolności, można było warunkowo zwolnić z odbycia reszty 

kary, jeżeli jego zachowanie się i sumienny stosunek do pracy, stwierdzone opinią 

władz więziennych, pozwalały przypuszczać, że po zwolnieniu będzie prowadził 

uczciwe życie człowieka pracy. Na skutek przenikania komunistycznych idei do 

sfer społeczno-gospodarczych, a w konsekwencji do porządku prawnego, w Usta-

wie uregulowany został stosunek skazanego do świadczenia pracy, a mianowicie, 

jeżeli skazany wyróżniał się szczególnie sumienną i wydajną pracą. Każdy dzień 

tej pracy liczył się dla warunkowego zwolnienia za dwa dni. Należało wówczas 

warunkowo zwolnić skazanego najpóźniej, gdy pozostała do odbycia część kary 

była równa okresowi, w którym wyróżniał się pracą. 

Na początku II poł. XX w. wraz ze wzrostem liczby osadzonych w młodym 

wieku dostrzeżono konieczność wydzielenia odrębnych jednostek penitencjar-

nych dla młodocianych. Jedną z nich było Progresywne Więzienie dla Młodocia-

nych Przestępców, w którym proces readaptacji społecznej oparty na pracy wspie-

rany był m.in. szkoleniami ogólnymi i zawodowymi, pracą polityczno-oświatową 

czy też organizacją samorządu skazanych193. 

Dekretem Rady Państwa z dnia 7 grudnia 1954 r.194 rozwiązane zostało Mi-

nisterstwo Bezpieczeństwa Publicznego, natomiast pion więziennictwa włączony 

został do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dokonane zostały wówczas istotne 

zmiany w strukturze więziennictwa, a mianowicie utworzono Centralny Zarząd 

Więziennictwa wraz z jednostkami podległymi, zlikwidowano wydział poli-

tyczno-wychowawczy, dostrzeżono konieczność odizolowania recydywistów pe-

nitencjarnych od innych osadzonych i podjęto w tym zakresie odpowiednie dzia-

łania, a także opracowano oraz wydano nowy Regulamin Więzienny195. Mimo iż 

Regulamin z 1955 r. składał się tylko z 53 paragrafów, unormował wychowawczy 

                                                
193 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 9. 
194 Dekret z dnia 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw 

wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego. Dz.U. 1954, Nr 54, poz. 269. 
195 Zarządzenie nr 205/55 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1955 r. 



74 | S t r o n a  m g r  K a m i l  D o m i n i k  R y ś ,  l i c .  A m a n d a  K o w a l e w s k a  

 

cel kary, zwrócił uwagę na jej bardziej humanitarne wykonywanie, a także w spo-

sób jednoznaczny określił prawa osadzonych196.  

Reformy VIII Plenum KC PZPR 

W 1956 r. rozpoczął się okres istotnych przemian społeczno-politycz-

nych197, obejmujących również więziennictwo, które znalazło się w pionie Mini-

sterstwa Sprawiedliwości, zyskało warunki do przekształcenia w instytucję moż-

liwą do oceny i kontroli społecznej, o znaczącej pozycji w systemie zwalczania 

przestępczości. Efektem reform było m.in. powiązanie jednostek penitencjarnych 

z organami wymiaru sprawiedliwości (początkowo wizytacje jednostek przez sę-

dziów, później nadzór prowadzony nad ich działalnością przez prezesów sądów, 

aż do wyodrębnienia systemu sądowego nadzoru penitencjarnego i wykształcenia 

instytucji sędziego penitencjarnego), podjęcie prac legislacyjnych w kierunku 

opracowania projektu aktu prawnego rangi ustawowej, regulującego kwestie wię-

ziennictwa, poszukiwanie skutecznych programów readaptacji społecznej osa-

dzonych (np. w Łęgnowie, Mrowinie oraz Stargardzie utworzono ośrodki pracy, 

w Sztumie i Rawiczu stosowano progresywny system odbywania kary w stosunku 

do młodocianych, w Szczypiornie utworzono Specjalny Zakład Karny, w którym 

stosowano środki oddziaływań resocjalizacyjnych opracowane przez przedstawi-

cieli nauki, w Rawiczu i Świeciu utworzono pierwsze oddziały dla niepełno-

sprawnych intelektualnie, natomiast w Sikawie, przeznaczony dla osadzonych 

uzależnionych od alkoholu, Ośrodek Pracy Więźniów), wyodrębnienie ze struk-

tury więziennictwa wydziałów skupiających się wyłącznie na prowadzeniu od-

działywań resocjalizacyjnych (koncepcja postrzegania każdego z funkcjonariuszy 

jako wychowawcę nie była skuteczna) i obserwacyjno-rozdzielczej (początkowo 

wydziały powstały w Warszawskich jednostkach penitencjarnych, następnie na 

podstawie obserwacji z tych jednostek reformowano programy resocjalizacyjne 

                                                
196 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 10. 
197 Przemiany te wynikały z uchwał VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej, a miały na celu m.in. umocnienie praworządności. 
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w innych zakładach karnych), racjonalizację i indywidualizację segregacji skaza-

nych (wprowadzono kryteria materialne, zdefiniowano recydywistów peniten-

cjarnych, wprowadzono obowiązek separacji osadzonych młodocianych od pozo-

stałych), rozbudowano szkolnictwo oraz system zatrudnienia dla skazanych, dą-

żono do intensyfikacji szkoleń funkcjonariuszy, zainteresowano, w aspekcie ba-

dawczym, środowiska akademickie problematyką wykonywania kary izolacyjnej, 

a także zreformowano instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia 

oraz rozbudowano system pomocy postpenitencjarnej198.  

Reformy z 1956 r. zostały poddane po dwóch latach ocenie Sejmowej Ko-

misji Wymiaru Sprawiedliwości, która stwierdziła w uchwale, że „w zakładach 

karnych ukształtował się klimat praworządnego stosunku do więźnia. Pogłębia się 

troska o wprowadzenie metod reedukacyjnych, dostosowanych do cech osobowo-

ści więźnia i charakteru przestępstwa. Ministerstwo Sprawiedliwości poczyniło 

poważny wysiłek w kierunku podniesienia dyscypliny wśród więźniów i funkcjo-

nariuszy SW w zakresie zatrudnienia i szkolenia więźniów, rozwoju pracy kultu-

ralno-oświatowej oraz w zakresie podnoszenia poziomu ogólnego i zawodowego 

kadry więziennej. Poprawie uległ stan sanitarny zakładów karnych. Nawiązanie 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości kontaktów z pracownikami nauki w opraco-

wywaniu systemu penitencjarnego, rozpoczęcie własnych eksperymentów peni-

tencjarnych i prac badawczych w dziedzinie więziennictwa, stworzenie czasopi-

sma poświęconego problematyce więziennej należy uznać za przedsięwzięcia 

słuszne z punktu widzenia rozwoju praktyki i teorii penitencjarnej w Polsce. Po-

przez ustanowienie nadzoru sądów nad więźniami zostały stworzone organiza-

cyjno-prawne formy dla powiązania kary z jej wykonaniem” 199. 

W 1966 r., z uwagi na opóźnienie w pracach nad projektem ustawy o wię-

ziennictwie, wydany został kolejny Regulamin Więzienny, który wszedł w życie 

                                                
198 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 11-13. 
199 Wyciąg z uchwały Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie więziennictwa, „Przegląd 

Więziennictwa Polskiego” 1958, nr 4. 
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1 lipca 1966 r.200. Stanowił on spójne połączenie doświadczeń polskiej myśli pe-

nitencjarnej z postępowymi założeniami zachodnich systemów, wyrażonych 

m.in. w rezolucjach i zaleceniach ONZ201. Regulamin unormował wykonywanie 

kary w systemie wolnej progresji (stosując podział rygoru na zasadniczy, złago-

dzony oraz obostrzony) oraz obejmował swym zakresem całokształt problematyki 

więziennej i dzielił się na sześć działów: odbywanie kary pozbawienia wolności 

w więzieniach, odbywanie kary w ośrodkach pracy więźniów, odbywanie kary 

w zakładach przejściowych, wykonywania kary w zakładach dla młodocianych, 

wykonywanie kary w zakładach dla recydywistów, wykonywanie kary dla więź-

niów z anomaliami psychicznymi.  

Do czasu wejścia w życie Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 r. rea-

lizowano postanowienia Regulaminu z 1966 r., który to uzupełniono dodatko-

wymi aktami prawnymi, traktującymi m.in. o klasyfikacji skazanych, komisjach 

penitencjarnych, zatrudnianiu osadzonych czy organizacji i zasadach działania 

oddziałów obserwacyjno-rozdzielczych.  

Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy z 1969 r. 

19 kwietnia 1969 r. uchwalono ustawy Kodeks karny202 oraz Kodeks karny 

wykonawczy, które weszły w życie 1 stycznia 1970 r. Do ustawy karnej przenie-

siony został z Kodeksu karnego z 1932 r. podział na kary zasadnicze i dodatkowe. 

Do zasadniczych należały: kara śmierci, kara 25 lat pozbawienia wolności, kara 

pozbawienia wolności (w wymiarze od 3 miesięcy do lat 15), kara ograniczenia 

wolności (orzekana na okres od 3 miesięcy do 2 lat) oraz kara grzywny. W po-

równaniu do ustawy karnomaterialnej z 1932 r. do katalogu kar dodane zostały 

kara 25 lat pozbawienia wolności oraz kara ograniczenia wolności, natomiast kara 

dożywotniego pozbawienia wolności nie została ujęta w porządku prawnym. 

                                                
200 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie regulaminu wykonywania 

kary pozbawienia wolności. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, Nr 2, poz. 12. 
201 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 14. 
202 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny. Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94. 
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Kodeks karny z 1969 r. utrzymał postrzeganie istoty kary kryminalnej jako praw-

nego skutku przestępstwa, polegającego na zadaniu pewnej dolegliwości, mającej 

na celu dotknięcie skazanego w jego dobra, tj. w życie, wolność, mienie, cześć 

lub czasowe odebranie możliwości korzystania ze swoich praw203. Ustawa w roz-

dziale XI regulowała również warunki wykonywania kar, wskazując na poszano-

wanie zasady humanitaryzmu oraz indywidualizacji metod i środków oddziały-

wania penitencjarnego, tak aby kara wpływała wychowawczo na osadzonego, 

kształtowała właściwy stosunek do pracy oraz zapobiegała powrotowi do prze-

stępstwa. Wprowadzona do Kodeksu karnego z 1969 r. kara 25 lat pozbawienia 

wolności, z uwagi na negatywną ocenę kary dożywotniego pozbawienia wolności 

pod względem praktycznym i humanitarnym, miała służyć wyłącznie poprawie 

sprawcy. W praktyce orzeczniczej i penitencjarnej z biegiem czasu coraz częściej 

jednak przyjmowano, iż głównym celem jej stosowania jest sama izolacja 

sprawcy od społeczeństwa204. 

Uchwalony w 1969 r. Kodeks karny wykonawczy był pierwszym aktem 

normatywnym tego rodzaju w historii polskiego ustawodawstwa karnego. Regu-

luje on w sposób kompleksowy problematykę wykonywania orzeczeń sądowych, 

w szczególności kar, z zachowaniem sądowego nadzoru penitencjarnego. W za-

kresie wykonywania kar izolacyjnych Kodeks opierał się na Regulaminie Wię-

ziennym z 1966 r., jednak z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych przy jego 

stosowaniu205. Dla osiągnięcia celów kary wskazywał na prowadzenie działalno-

ści resocjalizacyjnej, polegającej na poddawaniu skazanego dyscyplinie i porząd-

kowi w odpowiednim zakresie oraz na oddziaływaniu głównie przez pracę, naukę 

i zajęcia kulturalno-oświatowe206.  

                                                
203 E. Hryniewicz-Lach, Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP, C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 38-

39. 
204 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, 

s. 254-255. 
205 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 16. 
206 Ibidem.  
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Po roku 1970 resocjalizacyjna funkcja systemu penitencjarnego wypierana 

była przez funkcję represyjną, czego przejawem było likwidowanie szkół śred-

nich dla osadzonych oraz redukcja miejsc zatrudnienia skazanych. Prawnym wy-

razem tych zmian był Regulamin Więzienny z 1974 r.207, pozostawiający wiele 

zagadnień jako nieuregulowane, przenosząc je do katalogu kompetencji dyrekto-

rów jednostek penitencjarnych. Regulamin ten również zmniejszył rygory zwią-

zane z systemem wykonywania kary, jednocześnie dodając czwarty - surowy, nie-

przewidziany w Kodeksie karnym wykonawczym, a mający na celu odstraszające 

oddziaływanie na skazanych208. 

Regulamin z 1974 r. już w początkowym okresie stosowania wymagał uzu-

pełnienia przez wydanie szeregu wytycznych, m.in. dotyczących przeciwdziała-

nia i zwalczania negatywnych zjawisk podkultury więziennej, realizacji innego, 

niż przewidziany w regulaminie, sposobu wykonywania kary izolacyjnej wobec 

kobiet, w sprawie wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osadzonych 

oraz odrębnie, wobec młodocianych oraz skazanych za przestępstwa nieumyślne. 

W późniejszych latach uregulowano zakres i organizację pracy penitencjarnej, 

prowadzenie leczenia osób uzależnionych oraz przystosowano struktury admini-

stracji więziennej do podziału administracyjnego kraju209.  

W latach osiemdziesiątych kryzysowi społeczno-politycznemu w kraju to-

warzyszyły również m.in. zbiorowe wystąpienia skazanych, krytyka systemu pe-

nitencjarnego, protesty funkcjonariuszy. Miało to wpływ na kolejne reformy, 

a mianowicie m.in. zlikwidowano surowy rygor wykonywania kary izolacyjnej, 

zaś pozostałe rygory złagodzono, a także umożliwiono tworzenie społecznych rad 

penitencjarnych210. Wraz z wprowadzeniem w grudniu 1981 r. stanu wojennego 

                                                
207 Zarządzenie nr 11 Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie tymczasowego 

regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości, 

Nr 2, poz. 8. 
208 P. Wierzbicki (red.), op.cit., s. 16. 
209 Ibidem, s. 18. 
210 Ibidem. 
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rozpoczął się okres poważnych naruszeń praw człowieka oraz osadzania w wa-

runkach izolacji penitencjarnej więźniów politycznych211. 

Pod wpływem krytycznego stanu systemu penitencjarnego po zakończeniu 

stanu wojennego, a w szczególności istotnego przeludnienia zakładów karnych, 

przeprowadzono kolejne reformy, a mianowicie utworzono oddziały dla narko-

manów skazanych na karę pozbawienia wolności, przeciwdziałano samookale-

czeniom w jednostkach penitencjarnych, przywrócono szkolnictwo średnie, orga-

nizowano nowe miejsca izolacji skazanych, podjęto prace legislacyjne nad nowe-

lizacją Kodeksu karnego wykonawczego oraz nowym Regulaminem Więzien-

nym212. 

III Rzeczpospolita 

W okresie przemian społeczno-gospodarczych, 2 maja 1989 r. Minister 

Sprawiedliwości wydał dwa rozporządzenia, skoncentrowane na humanitarnym 

i ludzkim traktowaniu osadzonych. Były to Rozporządzenie Ministra Sprawiedli-

wości z dnia 2 maja 1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawie-

nia wolności213 oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 

1989 r. w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania214. Fak-

tyczny stan polskiego więziennictwa nie pozwalał jednak na skuteczne stosowa-

nie tych regulacji. Obiekty penitencjarne były wówczas w złym stanie, a niektóre 

nie nadawały się do jakiegokolwiek użytku, istniały poważne braki w wyposaże-

niu, personel więzienny w znacznej części o niskim poziomie etycznym oraz re-

presyjnym podejściu. Nie bez znaczenia był negatywny odbiór społeczny Służby 

Więziennej, potęgowany również przez złe relacje między funkcjonariuszami215. 

                                                
211 Z. Hołda, Europejskie standardy traktowania więźniów. Kilka uwag o Europie, Radzie Europy, Pol-

sce i prawach więźniów, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 1, s. 106. 
212 Ibidem, s. 19. 
213 Dz.U. 1989, Nr 31, poz. 166. 
214 Dz.U. 1989, Nr 31, poz. 167. 
215 Z. Hołda, op.cit., s. 107-108. 
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Istotne zmiany w systemie prawa karnego, przed uchwaleniem nowego ko-

deksu karnego, miały miejsce w 1995 r., mianowicie, w obliczu krytyki niemal 

wszystkich rozwiązań zawartych w obowiązującej ustawie karnej, dokonano no-

welizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego216. Wprowa-

dzono wówczas do systemu prawa karnego karę dożywotniego pozbawienia wol-

ności, której charakter określono jako wyjątkowy. Głównym celem tej kary była 

prewencja ogólna, przejawiająca się w odstraszaniu społeczeństwa od popełniania 

przestępstw, w szczególności zbrodni zagrożonych tą karą. Prewencja szczególna 

w przypadku tej sankcji praktycznie nie funkcjonuje, a w odniesieniu indywidu-

alnego oddziaływania na sprawcę jedyną funkcją jest funkcja eliminacyjna217. 

Wykonywaniu kary pozbawienia wolności w okresie PRL towarzyszyła 

swoista rywalizacja dwóch poglądów, a mianowicie represyjnego i resocjaliza-

cyjnego oraz charakterystyczny, szczególnie dla wczesnego PRL-u, obowiązek 

pracy. W tym okresie próbowano wprowadzać wiele różnych koncepcji, z których 

nierzadko wycofywano się po wystąpieniu pierwszych trudności. Zmiany ustro-

jowe po upadku socjalizmu umożliwiły przystąpienie Polski do organizacji mię-

dzynarodowych, co w późniejszych latach miało silny wpływ na kształtowanie 

się polskiego penitencjaryzmu.  

Kara śmierci w polskim systemie ustawodawstwa karnego 

Kara śmierci towarzyszyła polskiemu systemowi reakcji karnej, z praktycz-

nego punktu widzenia, do roku 1988, kiedy to 21 kwietnia wykonano ostatni wy-

rok na Stanisławie Czabańskim, skazanym za gwałt i zabójstwo, w Więzieniu 

Montelupich218.  

                                                
216 Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz 

o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym. Dz.U. 1995, Nr 95, 

poz. 475. 
217 R. Zawłocki, Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, z. 2, s. 105-106. 
218 K. Ryś, Kara śmierci. Wybrane zagadnienia. Studium przypadków, Wydawnictwo Katedry Prawa 

Międzynarodowego Publicznego WPiA UWM, Olsztyn 2017, s. 39 i nast. 
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Kodeks karny z 1932 r. normował karę śmierci jako jedną z kar zasadni-

czych219. Zagrożone nią były przestępstwa takie jak: zamach na byt niepodległy 

i całość obszaru Państwa, zamach na życie i zdrowie Prezydenta Rzeczypospoli-

tej, udział w działaniach wojennych przeciw Państwu Polskiemu, działania dy-

wersyjne oraz zabójstwo220. W postępowaniu doraźnym istniała możliwość zasto-

sowania kary śmierci z pominięciem kodeksowego katalogu kar za dane przestęp-

stwo, w każdym jednak przypadku była wykonywana przez powieszenie221. 

W powojennej Polsce sankcja główna stosowana była nagminnie, stanowiła 

formę represji oraz środek do likwidacji przeciwników politycznych222. Zdarzały 

się przypadki stosowania kary śmierci wobec świadka zbrodni, gdy nie ujęto 

sprawcy, a podstawę wymierzenia sankcji głównej mógł stanowić nawet sam za-

rzut223. W przeciągu dziesięciu lat od zakończenia konfliktu stracono ponad trzy 

tysiące ludzi.  

Tabela 7. 

Kary śmierci orzeczone w Polsce w latach 1946-1960 (dane oficjalne)224 

Lata 
Prawomocnie orzeczone 

kary śmierci 

1946 364 

1947 210 

1948 311 

1949 59 

1950 34 

1951 19 

1952 31 

1953 36 

1954 19 

1955 16 

                                                
219 J. Nisenson, M. Siewierski, Kodeks Karny i Prawo o wykroczeniach. Komentarz, orzecznictwo, 

przepisy wprowadzające i związkowe, Marian Ginter - Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Łódź 

1947, s. 50. 
220 Ibidem, s. 90-93, 100-101, 219-222. 
221 M. Siewierski, Kodeks Karny i Prawo o wykroczeniach. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, 

Warszawa 1958, s. 85. 
222 J. Migdał, Polityka karna i penitencjarna Polski lat 1944-1956, „Annales Universitatis Mariae Cu-

rie-Skłodowska” 2008, t. XV, s. 128. 
223 M. Turlejska, Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944-1954, Aneks, 

Londyn 1989, s. 113. 
224 K. Ryś, op.cit., s. 39-40. 
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1956 5 

1957 4 

1958 8 

1959 8 

1960 11 

Z upływem okresu stalinowskiego kara śmierci wykonywana była w dal-

szym ciągu, choć liczba egzekucji znacznie zmalała do 321225. W kodyfikacji kar-

nej z 1969 r. instytucja kary śmierci została utrzymana, jednakże kodeks zazna-

czał, iż kara ta posiada wyjątkowy charakter oraz może być stosowana wyłącznie 

w przypadku braku wszelkich okoliczności łagodzących oraz wysokiego poziomu 

zagrożenia społecznego ze strony sprawcy226. 

7 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił Ustawę o amnestii227, zmieniając osobom 

skazanym na karę śmierci wyroki co do wymiaru kary, zamieniając sankcję 

główną na karę 25 lat po-zbawienia wolności. Moratorium na wykonywanie kary 

głównej ogłoszone zostało w 1995 r., natomiast Kodeks karny z 1997 r. zastąpił 

karę śmierci karą dożywotniego pozbawienia wolności228. 

The Polish penitentiary system from the end of World War II to 1997 

This article outlines the complex and strongly differentiated issues (in a territorial context) re-

lated to the institution of punishment and its execution after the Second World War, resulting from the 

processes of reconstruction of the national legal order. Reforms carried out by the Central Committee 
of the Polish United Workers' Party, accompanying the period of socio-political changes at the beginning 

of the second half of the twentieth century, are described. The article analyses the provisions of the 

Prison Regulations, the Polish Penal Code and the Polish Executive Penal Code of 1969, as well as the 
critical state of the Polish penitentiary system after the martial law was lifted in 1983 and reforms ac-

companying the lift. The article also presents an outline of the functioning of the death penalty in the 

Polish legal system. 

Key words: punishment, concepts of retribution, evolution of punishment, long-term incarcer-

ation, penitentiary politics..

                                                
225 S. Podemski, Stryczek i kula. Historia kary śmierci w PRL-u, [w:] Pitawal PRL-u, Iskry, Warszawa 

2006, s. 265 i nast.; R. G. Hałas, Prawnokarna reglamentacja życia indywidualnego i wspólnotowego 

w Polsce Ludowej, [w:] Komunistyczne prawo karne Polski Ludowej, KUL, Lublin 2007, s. 325-343. 
226 M. Piasecka (red.), Kodeks Karny. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1971, s. 119-121. 
227 Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii. Dz.U. 1989, Nr 64, poz. 390.  
228 K. Ryś, op.cit., s. 40-41. 
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Długoterminowa kara pozbawienia wolności jako 

alternatywa dla kary śmierci 

Wprowadzenie 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności (podobnie jak kara 25 lat pozba-

wienia wolności) obecna w polskim Kodeksie karnym229 jest niewątpliwie najsu-

rowszą karą jaką można wymierzyć sprawcy za popełnienie czynu przestępnego. 

Duże emocje oraz problemy natury etyczno-filozoficznej paradoksalnie generuje 

również (nie stosowana od 1995 r.) kara śmierci. Jest ona jedną z najstarszych 

kar, zaś u podstaw jej ratio legis odnaleźć można chęć zupełnej eliminacji 

sprawcy przestępstwa z danej społeczności. Dopiero rozwój cywilizacji a także 

wzrost świadomości społeczeństwa (bezpośrednio generujący intensyfikację 

praw człowieka) spowodował stopniową eliminację kary śmierci z większości 

systemów prawnych na świcie.  

W Europie Środkowowschodniej proces abolicyjny postępował w latach 

1990-1991. Występujące w Polsce (od 1988 r.) faktyczne moratotrium (związane 

z zaprzestaniem wykonywania kary śmierci) w praktyce polegało na zamianie 

przez Sąd Najwyższy: kary śmierci na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

Do całkowitego wyeliminowania kary śmierci z polskiego systemu prawnego do-

szło w skutek wprowadzenia dwóch (wzajemnie uzupełniających się 

                                                
229 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm., 

(dalej jako KK). Zob. art. 32.Karami są: 1) grzywna; 2) ograniczenie wolności; 3) pozbawienie wolno-

ści; 4) 25 lat pozbawienia wolności; 5) dożywotnie pozbawienie wolności. 
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merytorycznie) ustaw: po pierwsze Ustawy z dnia 12.7.1995 r. o zmianie Kodeksu 

karnego z 1969 r.230 oraz po drugie Ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks Karny. 

Uchwalenie obowiązującego Kodeksu karnego dało również podstawę do ratyfi-

kowania Protokołu Nr 6 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka231, który nie 

tylko nie przewidywał w katalogu kar - kary śmierci, ale także jako najsurowszą 

karę postulował karę dożywotniego pozbawienia wolności232. 

Zgodnie z rozwiązaniem prawnym przyjętym przez KK z 1997 r., kara do-

żywotniego pozbawienia wolności zastąpiła karę śmierci, z jednoczesnym za-

strzeżeniem jej stosowania do sprawców przestępstw najpoważniejszych. Mimo 

wprowadzenia takiego rozwiązania, obecnie spotkać można zarówno zwolenni-

ków jak i przeciwników stosowania kary dożywotniego pozbawienia wolności 

jako alternatywy dla kary śmierci z całym wachlarzem argumentów przemawia-

jących zarówno: za jak i przeciw. Warto w tym miejscu podkreślić, że zupełna 

eliminacja możliwości stałego izolowania sprawcy przestępstwa od społeczeń-

stwa mogłaby prowadzić do sytuacji, w której sprawca przestępstwa ciężkiego 

mógłby legalnie funkcjonować w społeczeństwie. Takie zaś rozwiązanie godzi-

łoby w jedną z podstawowych funkcji prawa karnego - funkcję ochronną, której 

istota zawiera się w tym, że „prawo karne (…) po to jest tworzone, aby chronić 

pokojowe stosunki społeczne i dobra podmiotów tych stosunków (dobra prawne) 

przed zamachami na nie”233. 

Pojęcie, cel i funkcje „kary kryminalnej” 

Zastosowanie na zachowanie przestępne - represyjnej reakcji organów pań-

stwowych - postrzegać należy jako stosowanie w praktyce kary tzw. kryminalnej, 

                                                
230 Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. - o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz 

o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym. Dz.U. 1995 nr 95 

poz. 475 
231 Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący znie-

sienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. Dz.U. z 2001 r. nr 23 poz. 266 
232 Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 249. 
233 Ibidem, s. 14. 
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czyli sankcji wskazanej w ustawie, wymierzanej sprawcy przestępstwa przez 

sąd234. 

Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie - II Wydział Karny, 

w wyroku z dnia 7 czerwca 2016 r.235, wyróżnić można trzy zasadnicze cele kary 

kryminalnej:  

1. prewencję ogólną (której istota zakłada zapobiegawcze oddziaływanie 

przez karę na społeczeństwo); 

2. prewencję indywidualną (której istota zakłada zapobiegawcze oddziaływa-

nie przez karę na jednostkę); 

3. cel sprawiedliwościowy (którego istota wyczerpuje się w sprawiedliwej od-

płacie sprawcy za jego czyn przestępny). 

Kara kryminalna polegająca na pozbawieniu wolności, sprowadza się za-

tem do: celowej i zamierzonej dolegliwości z jednoczesną jej racjonalizacją uty-

litarno-moralną. Zgodnie z wyżej przywołanym orzeczeniem Sądu Apelacyjnego, 

kara kryminalna (zwłaszcza długoterminowa) realizuje następujące funkcje: 

− funkcję izolacyjną, której podstawowym celem jest eliminacja przestępcy 

ze społeczeństwa; ma to służyć przede wszystkim zabezpieczeniu społe-

czeństwa przed zagrożeniem czynami sprawcy;  

− funkcję odstraszającą innych przed popełnieniem przestępstwa;  

− funkcję odwetową, która ma stanowić formę odpłaty ze strony społeczeń-

stwa za określony czyn zabroniony;  

− funkcję kompensacyjną, która ma umożliwić naprawienie wyrządzonego 

zła; 

− funkcję poprawczą, która ma oddziaływać na skazanego. 

                                                
234 E. Hryniewicz-Lach, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komen-

tarz art. 1 – 116, Warszawa 2017, s. 596. 
235 Wyrok SA w Krakowie – II Wydział Karny, II AKa 101/16, Legalis nr 1544256. 
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Na eliminacyjny charakter długoterminowej kary pozbawienia wolności 

(wynikający bezpośrednio z rozmiarów stosowanego i prognozowanego procesu 

prizonizacji) wskazuje już sama właściwość kary236. 

Kara śmierci i kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim 

systemie prawnym 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności była znana już w Kodeksie kar-

nym z 1932 r.237. Stanowiła ona wówczas szczególną – bezterminową odmianę 

kary więzienia, która jako sankcja występowała w omawianym KK znikomo. 

Istota tej kary (już wówczas) zawierała się w zabezpieczeniu społeczeństwa po-

przez izolację sprawcy od życia społecznego238.  

Co ciekawe, pierwotne brzmienie Kodeksu karnego z 1969 r., w katalogu 

kar nie uwzględniało kary dożywotniego pozbawienia wolności. Dopiero w wy-

niku wyżej wspomnianej nowelizacji, wprowadzono długoterminową karę pozba-

wienia wolności przy jednoczesnym ustanowieniu moratorium na wykonywanie 

kary śmierci. 

Jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 25 

października 2007 r.239, kara dożywotniego pozbawienia wolności, przewidziana 

w Kodeksie karnym z 1997 r.: „jako najcięższa z kar przewidzianych w polskim 

systemie prawnym, ma być niejako surogatem kary śmierci, którą zastąpiła po 

definitywnym usunięciu kary śmierci z katalogu kar polskiego kodeksu karnego. 

Wolno ją zatem orzec tylko wówczas, gdy dozwala na to odpowiednio wysoki 

stopień winy, a in concreto żadna inna kara przewidziana w sankcji nie spełniłaby 

indywidualno - lub generalno-prewencyjnych celów kary określonych w art. 

53 § 1 KK. Kara dożywotniego pozbawienia wolności może być zatem karą 

                                                
236 E. Hryniewicz-Lach, op. cit., s. 608. 
237 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny. Dz.U. z 1932 

r. nr 60 poz. 571. 
238 J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Zakamycze 2004, s. 601. 
239 Wyrok SA w Katowicach, II AKa 239/07, Legalis nr 90158. 
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adekwatną tylko w stosunku do sprawców, których czyny charakteryzują się wy-

jątkowością na tle innych przestępstw tego samego typu. Ustalenie, że stopień 

winy i stopień społecznej szkodliwości danej zbrodni są bardzo wysokie, jest 

przesłanką konieczną, ale nie wystarczającą, dla wymierzenia kary dożywotniego 

pozbawienia wolności. Nawet bowiem najwyższy stopień społecznej szkodliwo-

ści i stopień winy nie uprawnia do orzeczenia tej kary, jeżeli wzgląd na wszystkie 

okoliczności wpływające na wymiar kary wskazuje, że kara łagodniejsza, 25 lat 

pozbawienia wolności, zaspokoi potrzeby w zakresie kształtowania świadomości 

prawnej społeczeństwa, a także osiągnie cele wychowawcze i zapobiegawcze 

w stosunku do sprawcy”. 

Eliminacja kary śmierci z polskiego systemu prawnego dała początek trwa-

jącym dyskusjom nad zasadnością takiego posunięcia. Jak już wcześniej wspomi-

nano pod rządami Kodeksu Karnego z 1969 r., kara śmierci była nie tylko prawo-

mocnie orzekana ale również była wykonywana. Szacuje się, że w ówczesnych 

latach liczba orzeczonych i wykonanych wyroków kary śmierci sięgała: od kilku 

do kilkunastu rocznie, przy czym dotyczyły one jedynie najcięższych wypadków 

zabójstwa240. 

Szczególny charakter kary dożywotniego pozbawienia wolności 

Warto zauważyć, że przepis art. 54 § 2 KK241 zawiera dyrektywę szcze-

gólną sądowego wymiaru kary, która nie pozwala na orzeczenie kary dożywot-

niego pozbawienia wolności wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestęp-

stwa nie ukończył 18 lat. O bezwzględnym charakterze powołanego zakazu 

świadczy niemożliwość orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności za-

równo wobec sprawców, którzy wyjątkowo mogliby ponosić odpowiedzialność 

                                                
240 A. Marek, op.cit., s. 247. 
241 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. 

Zob. art. 54 § 2: Wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, nie orzeka 

się kary dożywotniego pozbawienia wolności. 
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karną na podstawie art. 10 § 2 KK242, jak również wobec sprawców młodocianych 

dopuszczających się popełnienia przestępstwa w pierwszym roku dorosłości 

prawnokarnej243. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie - II Wydział Karny w wyroku z dnia 15 li-

stopada 2017 r.244 akcentując szczególny charakter kary dożywotniego pozbawie-

nia wolności podkreślił, że powinna być ona stosowana jedynie w wypadkach 

najcięższych. Chodzi zatem o sytuacje, w których mamy do czynienia z wysokim 

stopniem społecznej szkodliwości czynu, a ponadto „gdy przestępstwo popeł-

nione zostało w szczególnie obciążających okolicznościach i gdy te okoliczności 

zdecydowanie przeważają nad okolicznościami łagodzącymi. Jej orzeczenie musi 

uzasadniać wysoki stopień winy, społecznej szkodliwości, a także ustawowe cele 

jakie kara ma do spełnienia. Jest ona wymierzana wówczas, gdy inna - łagodniej-

sza kara pozbawienia wolności, nie jest adekwatna do stopnia winy, społecznej 

szkodliwości czynu i nie jest wystarczająca z punktu widzenia realizacji wszyst-

kich celów jakie jej przypisano”. 

Kara dożywotniego pozbawienia wolności (jako najsurowsza kara przewi-

dziana w Kodeksie karnym z 1997 r.) występuje zawsze w sankcji alternatywnej 

z karą pozbawienia wolności, której dolna granica ustawowego zagrożenia wy-

nosi 8, 10 bądź 12 lat, a także z karą 25 lat pozbawienia wolności. Należy wyraź-

nie zaznaczyć, iż kara dożywotniego pozbawienia wolności nie ma oznaczenia 

czasowego, a zatem jej koniec następuje dopiero z chwilą śmierci skazanego pod-

miotu. Zgodnie z rozwiązaniem prawnym przyjętym przez ustawodawcę na tle 

                                                
242 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. 

Zob. art. 10 § 2: Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego 

w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 
§ 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych w 

tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki 

osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub 

poprawcze okazały się bezskuteczne.  
243 V. Konarska-Wrzosek, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 

2016, s. 206. 
244 Wyrok SA w Warszawie – II Wydział Karny, II AKa 329/17, Legalis nr 1712641. 

http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnrsge
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnrwhe
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnrzgy
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnztgm
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnzwgm
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqnzygm
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqobygq
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqobygq
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tqojzgi
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tsmjsgm
http://sip-1legalis-1pl-100bd6bi00f0d.han3.uci.umk.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrrgmztqltqmfyc4nbthe4tsmrvgi
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obowiązującego Kodeksu karnego kara dożywotniego pozbawienia wolności 

może zostać orzeczona jedynie w wyniku popełnienia jednego z dziewięciu naj-

cięższych przestępstw:  

1. wszczęcia lub prowadzenia wojny napastniczej (art. 117 § 1 KK); 

2. ludobójstwa (art. 118 § 1 KK); 

3. zamachu przeciwko grupy ludności (art. 118a § 1 KK); 

4. stosowaniu środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe 

(art. 120 KK); 

5. zabójstwa osób: składających broń, rannych, chorych, rozbitków, personelu medycz-

nego lub osób duchownych, jeńców wojennych, ludności cywilnej obszaru okupowa-

nego (art. 123 § 1 KK); 

6. dopuszczenia do popełnienia zbrodni określonych w art. 177 § 3, art. 118, 118a, 119 § 1, 

art. 120-126a (art. 126b § 1 KK);  

7. zamachu stanu (art. 127 § 1 KK); 

8. zamachu na życie Prezydenta RP (art. 134 KK); 

9. zabójstwa zwykłego (art. 148 § 1 KK) i zabójstwa kwalifikowanego (art. 148 § 2 

i 3 KK)245. 

W polskim systemie prawa karnego istnieje również możliwość orzeczenia 

dożywotniej kary pozbawienia wolności w wyniku zastosowania instytucji prze-

widzianej w dyspozycji przepisu art. 88 KK246. Daje on możliwość orzeczenia 

kary dożywotniego pozbawienia wolności w wyniku zastosowania kary łącznej 

przy zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności247.  

                                                
245 Zob. J. Kosonoga-Zygmunt, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, 

s. 305. 
246 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. 

Zob. art. 88: Jeżeli najsurowszą karą orzeczoną za jedno ze zbiegających się przestępstw jest kara 25 lat 

pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, orzeka się tę karę jako karę łączną; 
w wypadku zbiegu dwóch lub więcej kar 25 lat pozbawienia wolności sąd może orzec jako karę łączną 

karę dożywotniego pozbawienia wolności. 
247 A. Grześkowiak, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, 

s. 303-304. 



90 | S t r o n a  d r  A g a t a  Z i ó ł k o w s k a ,  W e r o n i k a  B a r a n  

 

Chcąc orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności należy wziąć pod 

uwagę całokształt okoliczności, znaczących dla wymiaru kary248. Zgodnie z po-

glądem prezentowanym w tym zakresie na gruncie orzecznictwa, już w odniesie-

niu do kary śmierci Sąd Najwyższy wskazywał na konieczność dokonywania wni-

kliwej analizy okoliczności sprawy. Sąd Najwyższy w Składzie Siedmiu Sędziów 

- Izba Karna w wyroku z dnia 27 lutego 1973 r.249 zaznaczył, że: „aby sięgnąć po 

najwyższy ustawowo przewidziany wymiar kary - karę śmierci, nie wystarczy 

obiektywne stwierdzenie, że zbrodnia ta jest zbrodnią wyjątkowo oburzającą; ko-

nieczne jest ponadto skrupulatne rozważenie całokształtu okoliczności sprawy, 

dokonanie oceny osoby oskarżonego, stopnia nasilenia jego „woli przestępnej” 

w chwili czynu, ustalenie, czy w sprawie istnieją jedynie okoliczności obciążające 

oskarżonego, czy zachodzą także okoliczności łagodzące. Sugerowanie się jedy-

nie stroną przedmiotową zbrodni prowadziłoby do tego, że kara śmierci stałaby 

się jedynie „odwetem”, a to byłoby sprzeczne z duchem nowożytnego prawa kar-

nego, a tym bardziej prawa socjalistycznego”. 

Kluczowe argumenty zwolenników i przeciwników kary dożywotniego 

pozbawienia wolności jako substytutu dla kary śmierci 

Czyniąc centralnym punktem rozważań karę dożywotniego pozbawienia 

wolności, jako alternatywę dla kary śmierci warto pochylić się nad teoretycznymi 

rozważaniami, które obfitują w liczne argumenty przemawiające za występowa-

niem tej kary w polskim systemie prawnym. W społeczeństwie można się spotkać 

z opinią, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest de facto dla skazanego 

,,karą śmierci społecznej”. Takiemu stwierdzeniu należy jednak zdecydowanie się 

przeciwstawić, ze względu na gwarantowaną prawnie możliwość warunkowego 

                                                
248 J. Majewski, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 

1-52, Warszawa 2016, s. 682. 
249 Wyrok Składu Siedmiu Sędziów SN, V KRN 542/72, Legalis nr 16963. 
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przedterminowego zwolnienia po odbyciu 25 lat kary pozbawienia wolności250. 

W takim wypadku obowiązkowe jest oddanie skazanego pod dozór kuratora 

(o czym stanowi Kodeks karny wykonawczy251) natomiast okres próby wynosi 

wówczas 10 lat252. Zatem instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia 

z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności daje skazanemu możli-

wość (przy spełnieniu odpowiednich warunków wcześniejszego zwolnienia) 

,,skrócenia” czasu rzeczywistego wykonywania w ramach izolacji penitencjarnej 

orzeczonej kary. Warto również w tym miejscu zauważyć, że kara śmierci jest 

nieodwracalna, dlatego też prewencja indywidualna (realizowana w jej zakresie) 

była praktycznie znikoma, gdyż sprawca (po skutecznym jej wykonaniu) nie miał 

już możliwości poprawy. Z takiego ujęcia problematyki można wyprowadzić 

wniosek, że kara dożywotniego pozbawienia wolności nie tylko jest bardziej hu-

manitarna, ale również zostawia pole do indywidualnego oddziaływania na 

sprawcę, który mając świadomość możliwości warunkowego zwolnienia, może 

dążyć do jego uzyskania. 

W doktrynie prawa karnego odnaleźć można również przeciwników trak-

towania kary dożywotniego pozbawienia wolności jako alternatywy dla kary 

śmierci. Celem zobrazowania przywołać można stanowisko reprezentowane 

przez Kazimierza Buchałę, który w swoich rozważaniach nad karą dożywotniego 

                                                
250 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. 

Zob. art. 78 § 3: Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 

15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary. 
251 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 

652 ze zm. Zob. art. 159 § 1: Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać 

pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do 
której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz 

nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego, a jeżeli szkoda wyrządzona prze-

stępstwem, za które skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art. 72 
§ 2Kodeksu karnego. 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 doży-

wotniego pozbawienia wolności oddanie pod dozór jest obowiązkowe.  
252 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. 

Zob. art. 80 § 3: W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego 

pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat. 
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pozbawienia wolności podkreślał, że: „…nie cieszy się [ona] uznaniem we współ-

czesnym świecie”253. Także Robert Zawłocki odnosił się w negatywny sposób do 

omawianej kary podkreślając, że jest ona powszechnie krytykowana254. Ponadto, 

o negatywnym wydźwięku komentowanej kary świadczyć ma również brak hu-

manitaryzmu przejawiający się w konieczności wymierzania przez państwo tak 

surowej kary jako jedynej drogi dla realizacji postulatu obrony społeczeństwa 

przed sprawcą255. Wśród argumentów przemawiających za tym, że kara dożywot-

niego pozbawienia wolności nie jest odpowiednia odnaleźć można m.in. zarzut, 

iż cechuje się ona nieoznaczonością sankcji, brakiem proporcjonalności dóbr 

prawnie chronionych (tak sprawcy jak i ofiary) a także, że w wyniku jej zastoso-

wania nie zostają spełnione cele kary polegające na ,,zaspokojeniu” społeczeń-

stwa256. Trwająca w nauce prawa karnego, dyskusja na temat kary dożywotniego 

pozbawienia wolności, ma charakter ciągły, z czym wiążą się problemy natury 

prawnej i praktycznej257. 

Mimo trwającej na gruncie doktryny prawa karnego dyskusji o zasadność 

lub też nie utrzymania w polskim systemie prawnym długoterminowej kary po-

zbawienia wolności, bezsprzecznym zdaje się być fakt, że gdyby jej zabrakło to 

zaistniała wówczas luka prawna mogłaby prowadzić do sytuacji, jaka ma miejsce 

w Norwegii po zamachu z 22.07.2011 r. dokonanego przez Andersa Behringa 

Breivika. Karny system norweski nie przewiduje kary dożywotniego pozbawienia 

wolności (którą zniesiono w 1971 r.), zaś najwyższy wymiar izolacji penitencjar-

nej sięga maksymalnie 21 lat więzienia. Wymiar ten może być przedłużony, jeżeli 

                                                
253 K. Buchała, System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu karnego z 1990 

r., „Państwo i Prawo” 1991, nr 6, s. 119. 
254 R. Zawłocki, Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch 

Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, LVIII, nr 2, s. 119. 
255 L. Wilk, Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, „Państwo i Prawo” 

1998, nr 6. 
256 R. Zawłocki, Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch 

Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, LVIII, nr 2, s. 113 i n. 
257 I. Nowicka, Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym. Problemy 

i wątpliwości, „Zeszyty Naukowe WSFiP” Nr 3/2014, s. 79. 
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osoba osadzona będzie uznana za niebezpieczną dla społeczeństwa z jednocze-

snym zastrzeżeniem, że przez 10 lat nie ma możliwości przedterminowego zwol-

nienia. W związku z powyższym w momencie kiedy Breivik odbędzie zasądzony 

mu wymiar kary, norweski system chcąc dalej utrzymywać izolacje jego osoby 

od społeczeństwa, będzie zmuszony sięgnąć do alternatywnych środków postpe-

nitencjarnych o charakterze izolacyjnym. Zaistnienie takiej sytuacji w warunkach 

polskich jest mało prawdopodobne, gdyż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 148 

KK, jedną z kar alternatywnych za zabójstwo jest długoterminowa kara pozba-

wiania wolności mającą wymiar: albo 25 lat pozbawienia wolności albo dożywot-

niego pozbawienia wolności. Na tej podstawie wnioskować można, że gdyby 

w Polsce osoba dopuściła się czynu Andersa Behringa Breivika (czyli w dwóch 

zamachach zabiłaby 77 osób) to jest wysoce prawdopodobne, że sąd zdecydo-

wałby się na orzeczenie względem takiego sprawcy najwyższego wymiaru kary 

długoterminowej. Za utrzymaniem w systemie prawnym długoterminowych kar 

izolacyjnych przemawia nie tylko różnorodność i nieprzewidywalność sytuacji 

kryminogennych (uzasadniających wymierzenie najsurowszych kar) ale również 

jedne z zasad sądowego wymiaru kary dające z jednej strony swobodną możli-

wość poruszania się sądu w ramach ustawy, z drugiej zaś konieczność maksymal-

nej indywidualizacji wymiaru orzeczonej reakcji prawnokarnej względem 

sprawcy czynu. 

Długoterminowa kara pozbawienia wolności jest w polskim systemie praw-

nym alternatywą dla objętej moratorium (od 1995 r.) kary śmierci. Zastosowanie 

jej w praktyce paradoksalnie stwarza możliwość uniknięcia nieodwracalnej 

w skutkach pomyłki sądowej; z jaką można by było się spotkać, gdyby zamiast 

kary dożywotniego pozbawienia wolności sąd mógł stosować karę śmierci. Celem 

zobrazowania sytuacji odwołać się można do przykładu Tomasza Komendy czło-

wiek ten spędził w zakładzie penitencjarnym 18 lat (z 25 orzeczonych za zbrod-

nię, której nie popełnił). Wraz z upływem czasu, a także rozwojem technik 
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kryminalistycznych możliwym stało się rzetelne podejście do sprawy, co skutko-

wało uniewinnieniem Tomasz Komendy od zarzucanego mu czynu. Mimo nieod-

wracalnego upływu czasu zastosowanie w tej sytuacji długoterminowej kary po-

zbawienia wolności paradoksalnie stworzyło możliwość dla Tomasza Komendy 

wtórnego powrotu do społeczeństwa, co mogłoby nie być możliwe, gdyby polski 

system prawny dawał możliwość zastosowania kary śmierci. 

Podsumowanie  

Powyższe dwa przykłady (choć skrajne) jasno pokazują, że karny system 

prawny pozbawiony długoterminowej kary pozbawienia wolności byłby wa-

dliwy. Z jednej strony generowałby sytuacje, w której trzeba byłoby szukać alter-

natywnych rozwiązań dla szczególnie niebezpiecznych sprawców czynów prze-

stępnych (kazus Breivika), z drugiej zaś skutecznie eliminowałoby możliwość re-

habilitacji wymiaru sprawiedliwości za popełnioną pomyłkę sądową. 

Long-term death penalty as an alternative to the death penalty 

This article aims to present arguments for maintaining a long-term imprisonment in the Polish 

criminal law system as an alternative to the death penalty that has been covered by the moratorium since 
1995. The temporal dimension of long-term penalties (despite its severity) allows, on the one hand, full 

implementation of the principles of the judicial penalty (such as the principle of movement of courts 

in the scope of the Act, the necessity of maximum individualization of the sentence), on the other hand 
it gives the possibility of implementing the justice function. According to its assumption, the application 

of criminal law should satisfy the public sense of justice in relation to the exposure or threat of legal 

good. 

Key words: Long-term imprisonment, capital punishment, penitentiary isolation, Penal Code, 

case law.
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Gwara jako element podkultury więziennej 

Wstęp 

Podkultura czy też inaczej subkultura to „wzory, zasady, normy zwycza-

jowe przyjęte i obowiązujące w jakiejś grupie, odmienne od przyjętych przez ogół 

społeczeństwa”258. Zatem „podkultura więzienna”, która inaczej zwana jest „dru-

gim życiem”, „subkulturą więzienną”, „grypserą” czy tez „podkulturą grypsują-

cych” to swoistego rodzaju grupa, która rządzi się swoimi prawami i zasadami 

przez siebie przyjętymi. „Podkultura więzienna” jest nieformalną grupą, która po-

wstała wbrew zakazom wynikającym z regulacji kodeksu karnego wykonaw-

czego259. Sławomir Przybyliński uważa, że „podkultura więzienna” to pewien 

system, którego główne elementy to: 

− „Specyficzna hierarchia wartości i powiązany z nią system z norm poste-

powania; 

− Swoisty styl bycia i zwyczaje więzienne; 

− Hierarchia społeczna i rola więzienna; 

− Osobliwe wytwory podkulturowe (gwara, tatuaże, piosenki, poezja 

itd.)”260. 

Według literatury przedmiotu istnieją dwie koncepcje powstania „drugiego 

życia” w zakładach karnych. Pierwsza z nich to koncepcja transmisyjna, która 

                                                
258 Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/subkultura;2576463.html [dostęp 13.09.2018] 
259 Patrz: art. 116a, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, Tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 652. 
260 S. Przybyliński, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 

2005, s. 22.  

https://sjp.pwn.pl/sjp/subkultura;2576463.html


96 | S t r o n a  l i c .  A m a n d a  K o w a l e w s k a  

 

zakłada, że skazani wszelkie wartości i zasady jakich przestrzegają przenieśli do 

jednostek penitencjarnych z zewnątrz. Druga koncepcja – deprywacyjna wycho-

dzi z założenia, że „podkultura więzienna” jest wynikiem tego w jakich warun-

kach żyją osadzeni, z niezaspokajania ludzkich potrzeb oraz z samego faktu braku 

wolności261. 

Zgodnie z danymi statystycznymi w roku 2017 w polskich zakładach kar-

nych przebywa ponad 73 tysiące skazanych262. Niestety nie ma oficjalnych da-

nych na temat ilu z pośród wszystkich osadzonych przynależy do podkultury wię-

ziennej. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zjawiska „drugiego życia” 

zakładu karnego, grupy „grypsujących” oraz ich języka. 

Powstanie i rozwój „grypsery”. 

Pierwsze nieformalne grupy „drugiego życia” w zakładach karnych zaczęły 

pojawiać się na przełomie lat 50 i 60 XX wieku. Badając historię „podkultury 

więziennej” można zauważyć zmiany jakim ulegała z upływem czasu263. Z bie-

giem lat nazwa dla „podkultury grypsujących” ulegała zmianom. „Urkowie” to 

najwcześniejsza nazwa jakiej używali „grypserzy”. Byli to skazani niebezpieczni, 

którzy uważali, że mają największą władzę wśród pozostałych osadzonych. Z cza-

sem nazwę ta zastępuje nazwa „charakterniak”, czyli osoba honorowa, zawsze 

mówiąca prawdę. W kolejnych latach, kiedy nazwa ta zanika, pojawia się już 

określenie „git-człowieka”. W między czasie kiedy posługiwano się wyżej wy-

mienionymi określeniami, na krótko pojawiały się także takie nazwy jak „moż-

dżanie”, która istniała w zakładzie karnym w Kamiennej Górze w latach 60-tych, 

                                                
261 A. Krause, S. Przybyliński, Więzienie w obliczu „drugiego życia” – podkulturowa kreacja ludzkich 

poczynań, [w:] A. Krause, S. Przybyliński (red.), Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania 

i rozwiązania, Kraków 2012, s. 119-120.  
262 Centralny Zarząd Służby Więziennej, Informacja o zaludnieniu jednostek penitencjarnych, dane na 

dzień 7 września 2018.  
263 R. Skręt, Obraz podkultury więziennej we współczesnym zakładzie penitencjarnym, „Nauczyciel 

i Szkoła” T. 1-2, 2004, s. 146-147.  
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czy też „apropacy”, którzy byli grupą zajmująca pośrednią pozycję między oso-

bami „grypsującymi” i „niegrypsującymi”264. 

Inni badacze twierdzą, iż „podkultura więzienna” bierze swój początek 

z warszawskiej „Gęsiówki”. W kolejnych latach duży wpływ osób „grypsują-

cych” odnotowywano w zakładach karnych dla młodocianych oraz w dużych mia-

stach. Najbardziej rozpowszechniona była ona w Warszawie, Łodzi czy Wrocła-

wiu265. Na przestrzeni lat powstawały wszelkiego rodzaju „szkoły”. W „subkul-

turze więziennej” można zauważyć nie tylko podział między osadzonymi i funk-

cjonariuszami Służby Więziennej, lecz również rozróżnienie między samymi ska-

zanymi. Jest to kluczowy podział w środowisku więziennym, który rozróżnia mię-

dzy sobą dwie najważniejsze grupy: ludzi („grypsujących”) i frajerów („niegryp-

sujących”)266.  

Według członków „podkultury więziennej” „ludzie” to ci, którzy przyna-

leżą do grupy „grypsujących”, zaś „niegrypsującymi” czy też inaczej „nieludzie”, 

„frajerzy”, to pozostała część osadzonych, która nie przynależy do żadnej z grup 

nieformalnych. Relacje, między członkami tych grup są szczegółowo oparte na 

wszelkich zasadach, które reguluje ich nieformalny kodeks „grypserski”, według 

którego „ludzie” maja wyższą pozycję, i mogą gardzić i dręczyć innych osadzo-

nych, mających niższy status społeczny czyli wszystkich tych, którzy „nie gryp-

sują”267.  

Aby zostać członkiem „podkultury grypsujących” czyli tzw. „git-człowie-

kiem”, „gitem”, „grypsującym”, należy wykonać szereg zadań. Kandydat czyli 

tzw. „grypser-świeżak” ma obowiązek nauczyć się wszelkich zasad, odrębnego 

języka jakim się posługują i wszystkiego co związane jest z „grypserą”. Niekiedy 

                                                
264 S. Przybyliński, Podkultura więzienna … op.cit., s. 29.  
265 S. Przybyliński, Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce podkulturo-

wego spojrzenia, „Resocjalizacja Polska” nr 11/2016, s. 40.  
266 R. Skręt, op.cit., s. 147. 
267 D. Sarzała, Subkultura więzienna jako destruktywny wymiar funkcjonowania człowieka w warunkach 

instytucji totalnej, „Fides et ratio”, nr 4(24)2015, s. 281. 
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taki kandydat musi zrobić coś co zaimponuje członkom grupy, do której chce 

przynależeć, aby mogli go postrzegać jako osobę „twardą”, która bez wahania 

narazi swoje zdrowie dla grupy. Wiedza jaką nabędzie jest później sprawdzana 

przez „grypsujących”, którzy decydują o tym czy przyjąć daną osobę do swojej 

społeczności czy też nie268.  

Uczestnicy podkultury „grypsujących” nie mogą zaprzeczać swojej przy-

należności do grupy. Zasze zapytani czy są osobami „grypsującymi” muszą od-

powiedzieć twierdząco. Osoby przynależące do takiej grupy identyfikują się z nią 

nie tylko poprzez pewne zachowania czy język ale również poprzez tatuaże. Naj-

bardziej charakterystycznym tatuażem dla tej grupy „podkultury więziennej” jest 

„cynkówka”. Tatuaż ten to mała kropka, która jest umieszczana trochę przy le-

wym oku, trochę poniżej jego zewnętrznego kącika. Jako, że tatuaż ten nie jest 

obowiązkiem a jedynie zaleceniem, to można przypuszczać, że uczestnik posia-

dający taki tatuaż jest bardzo zaangażowany w funkcjonowanie grupy269.  

W społeczności osób „grypsujących” możemy też rozróżnić podział na tych 

członków, którzy podejmują wszelkie decyzje, i tych którzy muszą tych decyzji 

przestrzegać. W związku z tym członków tej grupy można podzielić na trzy sze-

regi: pierwszym z nich będą przywódcy, drugim bezpośrednie zaplecze, a ostat-

nim zwykli uczestnicy. Najważniejsze decyzje podejmuje tzw. „kolektyw prowo-

dyrów”, czyli kilku „grypsujących” mający wysoki stopień w hierarchii tej grupy, 

natomiast pozostali uczestnicy muszą tym decyzjom się podporządkować i je wy-

pełniać nawet jeśli się z nimi nie zgadzają. Prowodyrzy mogą podejmować decy-

zje o degradacji członków „subkultury więziennej” na najniższy szczebel w hie-

rarchii społeczności więziennej czyli tzw. „przecwelenie”270. 

                                                
268 M. Jastrzębska, Krótka charakterystyka zjawiska nieformalnych struktur podkultury przestępczej, 

„Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, T. VII, Gdańsk 2010, s. 162.  
269 M. Szaszkiewicz, Tajemnice grypserki, Kraków 1997, s. 55-56.  
270 D. Sarzała, op.cit., s. 281-282.  
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Osadzeni „niegrypsujący” to wszyscy ci, którzy w żaden sposób nie są po-

wiązani z grupami „subkultury więziennej”. Dla osadzonych „gitów” są społe-

czeństwem gorszym, ponieważ nie chcą w żaden sposób być powiązani z „gryp-

sującymi”, a jedynym ich celem jest spokojne odbycie kary271. W tej grupie 

można wyróżnić trzecią grupę osadzonych, w której najniższy status społeczny 

zajmują „poszkodowani” inaczej zwani „cwelami”. Wśród „ludzi” budzą szcze-

gólną niechęć, są obiektem wszelkiej wrogości i agresji ze strony „grypsują-

cych”272. W głównej mierze miano „cwela” dostają skazani, którzy popełnili okre-

ślone przestępstwo takie jak gwałt czy też lubieżny czyn na nieletnim. „Poszko-

dowanym” mogą zostać również ci którzy mają inne preferencje seksualne niż te 

przyjęte przez społeczeństwo, a także osadzeni, którzy wbrew swojej woli są wy-

korzystywani seksualnie oraz ci skazani, którzy współpracowali z policja czy też 

z wymiarem sprawiedliwości. Osadzeni, którzy posiadają żeńskie rysy twarzy 

również mogą otrzymać status „poszkodowanego”273. 

Wśród osadzonych „grypsujących” ważna rolę odgrywają zasady, jakimi 

się posługują i przestrzegają. Wśród tych zasad są trzy najważniejsze, które nazy-

wane są również wartościami nadrzędnymi. Pierwsza z nich to „walka z prawem 

i stojącymi na jego straży instytucjami”. Skierowana jest ona w głównej mierze 

na organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości, ponieważ to te instytucje de-

cydują o ewentualny pozbawieniu wolności uczestników grupy „grypsujących”. 

Drugą zasadą jest „solidarność grupowa”, której celem jest ochrona grupy przed 

wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi274. W myśl tej zasady 

osadzeni przynależący do tej grupy mają zakaz porozumiewania się z osobami 

z poza grupy o wszelkich sprawach związanych ze społecznością „grypsujących”. 

Solidaryzm grupowy można podzielić na dwa rodzaje: bytowy i przestępczy. 

                                                
271 S. Przybyliński, Podkultura więzienna … op.cit., s. 33.  
272 D. Sarzała, op.cit., s. 282 
273 S. Przybyliński, Podkultura więzienna … op.cit., s. 35-36.  
274 M. Szaszkiewicz, op.cit., s. 45.  
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Pierwszy z nich – solidaryzm bytowy- nawiązuje do obopólnej pomocy, dzielenia 

się tym co mamy. Natomiast solidaryzm przestępczy dotyczy planowania prze-

stępstw zarówno na terenie zakładu karnego jak i po opuszczeniu jego murów275. 

Ostatnia nadrzędna wartość to „godność osobista i grypserski honor”. Osadzeni 

przynależący do takiej grupy odnajdują wiarę w siłę, odwagę, obojętność na 

krzywdę innych oraz inne czyny, które pozwalają im obniżać u siebie poczucie 

winy. Dzięki temu skazani odzyskują swoją godność. Przynależność do „podkul-

tury grypsujących” daje młodemu przestępcy poczucie, że jest kimś ważnym i za-

sługuje na szacunek innych, sam zaś może gardzić skazanymi nieprzynależącymi 

do grupy „grypsujących”276.  

„Grypsera” jako język przestępców. 

„Git-ludzie” porozumiewają się swoim własnym tajnym językiem, który 

rozumieją tylko uczestnicy tej grupy. „Grypsera” bazuje na potocznym języku 

ogólnonarodowym, posiada te same zasady odmian i części mowy takie jak przy-

imki, rzeczowniki, czasowniki, przyimki i inne stosowane w języku polskim277. 

Literatura przedmiotu wyróżnia trzy podstawowe funkcje „grypserki”. Pierwsza 

z nich to funkcja szkoleniowa, której celem jest nauczenie nowego osadzonego, 

który w języku „grypsujących” nazywany jest „amerykanem” lub „cycem”, 

„grypserki” i tak zwanej roboty. Robota to nic innego jak sposób popełnienia 

przestępstw, np. golić oznacza kraść, włam to kradzież z włamaniem, na pasówkę 

to przy pomocy dobrze dopasowanego klucza, na szlam oznacza w nocy. Zakres 

i treść szkolenia uwarunkowane są od grupy jaka znajduje się w danej celi, w któ-

rej przebywa „cyc”. W treść takiego szkolenia wchodzi również przyswojenie 

konsekwencji odniesienia porażki, np. kto ma pecha – niefart, tego policjanci 

                                                
275 S. Przybyliński, J. Gruźlewska, Fenomen podkultury więziennej, [w:] M. Ciosek, B. Pastwa-Wojcie-

chowska (red.), Psychologia penitencjarna, Warszawa 2016, s. 399.  
276 M. Szaszkiewicz, op.cit., s. 47.  
277 R. Rodasik, E. Ćwiertnia, J. Zat’ko, Język podkultury więziennej – gwara, język migowy, tatuaż, 

„Kultura bezpieczeństwa. Nauka – praktyka – refleksje”, nr 13, 2013, s. 120. 
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czyli psy, menty ujmą – zawiną w kajdankach, zwane bransoletkami, biżuterią 

i zholują czyli przewiozą na posterunek policji – psiarnie, mentownię. Dla no-

wego członka prosperującego na bycie „git-człowiekiem” przyswojenie całej wie-

dzy dotyczącej „podkultury grypsujących” ma podwójne znaczenie. Po pierwsze 

poznawcze, ponieważ nabywa nową wiedzę i po drugie emocjonalne, ponieważ 

edukacja ta według „cyca” wiąże się z pełnym przygód życiem i atrakcji, gdyż 

spokojne życie wydaje mu się nieciekawe. Według zasad jakimi posługują się 

„grypsujący” kandydat na „gita” zanim zostanie przyjęty w szeregi grupy musi 

przejść tzw. szkołę charakteru w związku z czym „amerykan” jest traktowany 

przez innych w sposób szorstki i brutalny. „Cyc” poznaje również język grypser-

ski i szereg nazw związanych z jedzeniem, garderobą, częściami ciała, oraz normy 

i zasady grypserskiego kodeksu postepowania278.  

Druga funkcja to funkcja różnicująco-integracyjna. Posługując się jednym 

językiem, który rozumieją tylko uczestnicy tej grupy, integruje ich ze sobą i jed-

nocześnie tworzy odrębność tej grupy od pozostałych osób nie mających nic 

wspólnego z „podkulturą grypsujących”. Z tego też pojawia się potrzeba odróż-

niania kto jest kim w znaczeniu uczestnictwa w danej grupie oraz w znaczeniu 

zajmowanego stanowiska w hierarchii tej grupy279. 

Ostatnia funkcja – konspiracyjna ma na celu niezrozumienia „grypserki” 

przez pozostałych osadzonych a jednocześnie ułatwić porozumiewanie się mie-

dzy członkami grupy. Gwara ma zapobiec wtrącaniu się osób postronnych 

w sprawy grupy, a co za tym idzie ochronić jej interesy. Jedna z norm postepo-

wania aby chronić „grypserkę” zakazuje rozpowszechniać ją na zewnątrz280.  

Poniżej zostanie zamieszczony krótki słowniczek zwrotów, które są cha-

rakterystyczne dla gwary więziennej: 

                                                
278 M. Szaszkiewicz, op.cit., s. 23-28.  
279 R. Rodasik, E. Ćwiertnia, J. Zat’ko, op.cit., s. 121.  
280 S. Przybyliński, J. Gruźlewska, op.cit.,, s. 411.  



102 | S t r o n a  l i c .  A m a n d a  K o w a l e w s k a  

 

− „jareccy – rodzice;  

− jarecka – matka;  

− jarecki – ojciec;  

− mana – narzeczona;  

− papuga, najmimorda – adwokat;  

− kat – sędzia;  

− robić na farmazon – dokonywać 

oszustw;  

− fanty – złodziejskie łupy;  

− głowa – zabójstwo; 

− garować, leżeć – odbywać karę pozba-

wienia wolności;  

− działkowanie – dzielenie się z innymi 

ludźmi (papierosami, herbatą); 

− kablowanie, sprzedawanie, kapowanie, 

chlanie – donoszenie personelowi; 

− dołek – zatrzymanie w areszcie policyj-

nym na 48 h;  

− halt – areszt;  

− piątak – 5 lat pozbawienia wolności;  

− pajda – 10 lat pozbawienia wolności;  

− lokomotywa – 12 lat pozbawienia wol-

ności;  

− ćwiara – 25 lat pozbawienia wolności;  

− sanki – wyrok w zawieszeniu;  

− wyklepać – wyjść z więzienia;  

− parkiet – podłoga;  

− alejka – przestrzeń między między łóż-

kami; 

                                                
281 R. Rodasik, E. Ćwiertnia, J. Zat’ko, op.cit., s. 

121-124.  
282 L. Albański, Wybrane zagadnienia z patologii 

społecznej, Jelenia Góra 2010, s. 140-141.  

− niebo – sufit w celi;”281 

− „berło – szczotka do mycia ustępu; 

− blat – stolik do spożywania posiłków; 

− cap – naczelnik więzienia; 

− drynić – pić; 

− jucha – krew;  

− kiciorować –myć; 

− szamać – jeść; 

− wita – ręka; 

− wspólas – wspólnik; 

− wyklepać – wyjść z więzienia, odsie-

dzieć wyrok;”282 

− „kilo – gęsta zupa z grochem, makaro-

nem lub ziemniakiami;  

− smutniak lub beton – ciemny chleb wię-

zienny;  

− białas – białe pieczywo lub ser; 

− katana – kurtka więzienna;  

− sztany – spodnie;  

− kaniołka – czapka więzienna;  

− rubacha – koszula;  

− badejki – spodenki, majtki;  

− baniak – głowa;  

− flinta – twarz;  

− patrzałki – oczy;  

− kichawa – nos; 

− gadulec – język;  

− radary – uszy”283. 

283 R. Rodasik, E. Ćwiertnia, J. Zat’ko, op.cit., s. 

125-126.  
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Niewerbalne metody komunikacji w zakładach karnych. 

Niewerbalna forma komunikacji między osadzonymi pozwala im porozu-

miewać się między sobą w trudnych warunkach. Jednym z takich sposobów jest 

język migowy tzw. „miganka”. Rodzaj tej formy komunikacji polega na odpo-

wiednim ułożeniu dłoni, rąk i palców w taki sposób aby tworzyły one odpowied-

nią literę alfabetu. Odmiana tej formy porozumiewania się polega na formowaniu 

liter jedną ręką z pomocą twarzy wtedy gdy druga ręka jest w jakiś sposób zajęta. 

W tej sytuacji policzek może zastąpić kreskę litery, a nadęty policzek – brzuszek 

lub kółko w literze. Język ten posiada wszelkie inne znaki umowne takie jak ko-

niec zdania czy potwierdzenie przyjęcia komunikatu. Osadzeni korzystają z tej 

formy komunikacji w sytuacjach kiedy podtrzymują kontakt wzrokowy, ponie-

waż nie jest możliwy kontakt werbalny, lub istnienie możliwość podsłuchania. 

Taka sytuacja może nastąpić wtedy gdy rozmówcy znajdują się w dużej odległo-

ści od siebie ale mimo wszystko dobrze się widzą, lub wtedy gdy chcą nawiązać 

kontakt za plecami osób znajdujących się w pobliżu284.  

Drugim językiem niewerbalnym jakim posługują się skazani „grysujący” 

to tzw. „stukanka”. Forma tej komunikacji polega przekazywaniu informacji za 

pomocą dźwięków, które rozumie tylko nieliczna grupa wtajemniczonych. Osoby 

te komunikują się ze sobą uderzając w różne przedmioty dobrze przenoszące 

dźwięki, takie jak rury ciepłownicze czy kaloryfery, w określony sposób285. „Stu-

kanka” oparta jest na alfabecie Morse’a. Jest to najbardziej rozpowszechniony 

sposób komunikacji, ponieważ nadawana informacja może dotrzeć do każdego 

miejsca w danym budynku. W sytuacji gdy nadawany sygnał słabnie w wyniku 

dużej odległości członkowie grupy „grypsujących” mają obowiązek daną infor-

mację przekazać dalej. Jako że informacja przekazywana w formie „stukanki” 

może być łatwo podsłuchana, uczestnicy grupy stosują przykrywkę poprzez 

                                                
284 M. Szaszkiewicz, op.cit., s.19. 
285 S. Przybyliński, J. Gruźlewska, op.cit.,, s. 411.  
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wywołanie osoby, do której jest kierowana informacja. Polega ona na podaniu 

informacji, którą znają jedynie odbiorca i nadawca286. 

Kolejną formą komunikacji pozawerbalnej osadzonych jest tzw. „lu-

strzanka”, stosowana przy pomocy lustra, lub latarki. Polega na odbijaniu światła 

w taki sposób aby powstawały litery, czy też znaki alfabetu Morse’a287. „Lu-

strzanka” może być stosowana jako tzw. „lusterko wsteczne” umieszczone na kiju 

umożliwiając obserwację osoby z innej celi , która podaje sygnał za pomocą „mi-

ganki”288.  

Ostatnim sposobem komunikacji z jakiej korzystają skazani to tzw. 

„gryps”. Jest to mały kawałek papieru z informacją napisaną językiem „grypsują-

cych”. Jednym ze sposobów przekazywania „grypsu” z celi do celi jest tzw. 

„koń”, „kobyła” i „chabeta”. Sposób ten polega na wysuwaniu przez okno celi 

kija ze sznurkiem, na którego drugim końcu znajduje się przywiązany „gryps” 

z obciążnikiem. Sznurek ten wysuwa się przez okno tak aby mógł swobodnie zwi-

sać. W drugiej celi odbiorca uprzedzony wcześniej „stukanką” wysuwa kij bez 

sznurka. Nadawca sznurek wprawia w ruch wahadłowy tak aby mógł on się za-

czepić o kij adresata, wtedy może on swobodnie wciągnąć kartkę z informacją do 

celi i uwolnić sznurek. Czynność ta może być powtarzana do momentu aż „gryps” 

trafi do określonej osoby. Wcześniej wspomniane „koń”, „chabeta” i „kobyła” 

określają kierunek w jaki ma być wysłany gryps. W związku z tym „koń” oznacza 

kierunek boczny w prawo lub w lewo, „kobyła” w górę, „chabeta” zaś w dół. 

Zaletą „grypsu” jest możliwość przekazania jej na każdą odległość, również poza 

mury zakładu karnego. Wadą zaś jest możliwość przechwycenia jej i zidentyfiko-

wania nadawcy przy pomocy analizy pisma odręcznego. Dlatego też osadzeni, 

aby dodatkowo utajnić informację stosują niewidoczny atrament. Jest to woda 

                                                
286 M. Szaszkiewicz, op.cit., s. 19-20.  
287 S. Przybyliński, J. Gruźlewska, op.cit.,, s. 411. 
288 M. Szaszkiewicz, op.cit., s. 20.  
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z cukrem, która po ogrzaniu kartki nad płomieniem nabiera koloru brązowego 

w wyniku przepalonego cukru289.  

Zakończenie 

Język przestępczy jest jednym z nieodzownych elementów podkultury wię-

ziennej funkcjonującej w polskich zakładach karnych. Wskazuje na to już sama 

potoczna nazwa tożsama zarówno dla uczestniczących w „drugim życiu” zakła-

dów karnych jaki i samego języka używanego w tejże grupie – „grypsera”. Zau-

ważyć można, iż również od tej nazwy wywodzi się słowo „gryps” oznaczające 

wspominaną już wiadomość przekazywaną sobie przez osadzonych jak i przemy-

caną poza teren zakładu. Język przestępców ewoluował wraz ze zmianami zacho-

dzącymi w samej podkulturze więziennej, widać to chociażby w ewolucji nazw 

określających samych uczestników „grypsery”, od „urków” do „git-ludzi”. Po-

wstanie swoistych sposobów komunikacji wymusiły podstawowe założenia funk-

cjonowania grupy. Po pierwsze uczestnicy podkultury więziennej mieli stanowić 

opór przeciwko działaniom administracji zakładów, dlatego też aby utajnić swoje 

działania, zamiary, w tym celu niezbędne jest porozumiewanie się przez człon-

ków poszczególnych grup w sposób niezrozumiały dla funkcjonariuszy Służby 

Więziennej. Po drugie „grypsujący” musieli w jakiś znaczący sposób odróżnić się 

od innych grup osadzonych, wspomnieć należy, iż w grupie „git-ludzi” nie funk-

cjonuje nakaz tatuowania znaków przynależności do „grypsery”, dlatego też ide-

alnym elementem różnicującym ich od pozostały osadzonych jest swoisty język 

jakim się posługują. 

Pomimo zakazu „grypsowania” po opuszczeniu przez osadzonych zakładu 

karnego, wiele ze słów czy też zwrotów funkcjonujących w języku „git-ludzi” 

przeniknęło do potocznego języka polskiego w szczególności używanego przez 

młodych ludzi. Często na ulicy można usłyszeć takie zwroty jak: „pojechałem na 

                                                
289 Ibidem, s. 20-22. 
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dołek”, czyli zostałem zatrzymany na 48h, czy też „kablować” (donosić), „sza-

mać” (jeść), „kichawa” (nos), „miałem fart” (miałem szczęście). Pokazuje to duży 

wpływ jaki ma, bądź też miała w przeszłości podkultura więzienna na całe polskie 

społeczeństwo.  

The dialect as an element of prison subculture 

The aim of this article is to present the phenomenon of prison subculture in Polish prisons, 

in particular a specific language and other methods of communication used by prisoners belonging 

to the so-called "grypsera" [Polish: nonstandard dialect of the Polish language used by inmates]. The ar-
ticle briefly presents the history and development of the prison subculture and describes the rules that 

apply within the structures created by "git-ludzie" [Polish: "the cool guys"]. In the next part of the article, 

the ways of communication between the participants of "grypsera" are analyzed in detail while also 
taking the functions of the criminal dialect into account. The author quotes a selected part of the phrases 

used by "git-ludzie" and also describes non-verbal methods of communication, such as "miganka" 

[Polish: literally "quick flashes"; a way of communication using gestures or facial expressions] 

"stukanka" [Polish: literally "knocking"; a way of communication by knocking on objects, such as pipes 
etc., with knocks functioning in a similar manner as signs in the Morse code] and "lustrzanka" [Polish: 

literally "SLR"; a way of communication by using mirrors or other surfaces reflecting light]. The article 

also draws attention to the methods of transmitting "grypsy", i.e. information that can only be read 
or understood by the addressee. 

Key words: prison subculture, language of the criminals, grypsera, custodial sentence.
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Pozycja osób z niepełnosprawnością i zespołem Aspergera 

w polskim systemie penitencjarnym 

Wstęp 

Osoby z niepełnosprawnością to populacja stanowiąca znaczną część pol-

skiego społeczeństwa. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2011 roku w ra-

mach Narodowego Spisu Powszechnego oszacowano, że w naszym kraju mieszka 

12,2% osób z szeroko rozumianą niepełnosprawnością290. Z uwagi na posiadane 

ograniczenia, niejednokrotnie ludzie ci bywają marginalizowani. W niektórych 

dziedzinach życia pozostają w ukryciu. Ostatnimi czasy, na skutek wielu czynni-

ków, stają się jednak coraz częściej jednostkami pełniącymi równorzędne role 

w życiu społecznym. Wchodzą w skład rozmaitych grup zawodowych, tworząc 

wraz z osobami pełnosprawnymi zbiorowości różnego rodzaju. Niestety również 

stają się też coraz częściej sprawcami przestępstw. Obok naruszeń prawa w po-

staci kradzieży, pobić czy oszustw, występujących bez względu na stan zdrowia 

danego człowieka, niepełnosprawni zaczęli dopuszczać się także poważniejszych 

przestępstw. Zdarzały się nawet sytuacje w których, osoby z niepełnosprawnością 

były skazywane za kierowanie zorganizowanymi grupami przestępczymi, mimo 

całkowitej fizycznej ułomności291. 

Nie zmienia to jednak to faktu, że w przypadku osadzenia osoby z niepeł-

nosprawnością lub zespołem Asepergera w zakładzie karny, wymagane jest 

                                                
290 Zob. Dokładne dane, onilne, www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-de-

mograficzne, (dostęp: 07.09.2018 r.). 
291 E. Jarecka, R. Wolak, Niepełnosprawność osadzonych – problem czy wyzwanie polskiego więzien-
nictwa, [w:] Misja służby więziennej wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych: IV Kon-

gres Penitencjarny, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Kalisz, Centralny Ośrodek Szkolenia 

Służby Więziennej, 2008, s. 692 



108 | S t r o n a  m g r  P a w e ł  Ś m i a ł e k  

 

szczególne podejście do tych osób. Niewątpliwie bowiem trudniej jest im się 

przystosować do nowej rzeczywistości. Celem niniejszego artykułu jest wskaza-

nie podstawowych rozwiązań legislacyjnych i faktycznych zmierzających ku za-

pewnieniu osobom z niepełnosprawnością szczególnego programu resocjalizacji, 

który ma pozytywnie wpływać na ich postawy społeczne. Ponadto, wskazane zo-

staną deficyty polskiego systemu penitencjarnego na podstawie badań prowadzo-

nych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, aby w ostatniej części przejść propo-

nowanych zmian w zakresie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności 

przez osoby z niepełnosprawnością.  

Konstytucyjna powinność władz państw w zakresie ochrony osób 

z niepełnosprawnością 

W polskim systemie prawnym słusznie zauważa się konieczność szczegól-

nego uregulowania pozycji prawnej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Jest 

to naturalną konsekwencją art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: 

Konstytucja RP)292, który implementuje obowiązek pomocy osobom niepełno-

sprawnym przez władze publiczne293. Jest to norma statuująca jedną z naczelnych 

zasad polityki państwa294. Beneficjentami obowiązku „udzielania pomocy” są 

„osoby niepełnosprawne”295. Konstytucja nie formułuje definicji niepełnospraw-

ności, można jednak przyjąć, że jej twórcy brali pod uwagę zarówno zalecenie 

Komitetu Ministrów Rady Europy z 1992 r.296 (określa się tam niepełnosprawność 

jako „wszelkie ograniczenie lub brak, wynikający z uszkodzenia, możliwości wy-

konywania pewnych czynności, w sposób lub w zakresie uznanym za normalny 

                                                
292 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, 

z późn. zm).  
293 Zgodnie z art. 69 Konstytucji RP: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie 
z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecz-

nej. 
294 Zob. Wyrok TK z 7 lipca 2015 r., K 47/12, OTK-A 2015, nr 7, poz. 99.  
295 L. Garlicki, M. Derlatka, uwagi do art. 69 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz. 

Tom II. Wyd. II, red. L. Garlicki, M. Zubki, Warszawa 2016, LEX.  
296 Rada Europy- niepełnosprawni- Zalecenie Nr R (92) 6 Komitetu Ministrów w sprawie spójnej poli-

tyki wobec osób niepełnosprawnych : (przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 9 kwietnia 1992 r. na 474 

posiedzeniu przedstawicieli ministrów), Dokumenty Rady Europy, Warszawa 1999 
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dla istot ludzkich”; dodatkowo zalecenie wprowadza pojęcia uszkodzenia i upo-

śledzenia), jak i definicję przyjętą w równolegle uchwalanej ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z którą niepełnosprawność – oznacza trwałą lub 

okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub dłu-

gotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą nie-

zdolność do pracy (art. 2 pkt 10 ustawy)297. Nie ulega wątpliwości, że niepełno-

sprawność odnosi się zarówno do naruszenia funkcji fizycznych, jak też funkcji 

umysłowych i psychicznych. 

Treścią obowiązków wynikających z art. 69 jest „udzielanie pomocy” oso-

bom niepełnosprawnym, tak aby mogły one prowadzić życie w społeczeństwie, 

co jest jedną z koniecznych przesłanek poszanowania godności człowieka298. 

Udzielenie pomocy musi dotyczyć wszelkich sfer życia, w tym także sfery zwią-

zanej z potencjalnym odbywaniem kary pozbawienia wolności, której sposób wy-

konania wciąż wymaga zachowania praw jednostki wynikających z jej niezby-

walnej i przyrodzonej godności (art. 30 Konstytucji). 

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce 

W polskim systemie penitencjarnym legislator uznał system wykonywania 

kary pozbawienia wolności jako jeden z podstawowych elementów indywiduali-

zacji oddziaływania wobec skazanych, statuując je obok rodzajów zakładów i ty-

pów zakładów karnych. W nauce prawa wyróżnia się trzy podstawowe modele 

odbywania kary pozbawienia wolności: zwykły, programowanego oddziaływania 

i terapeutyczny. Celem wszystkich zabiegów podejmowanych w stosunku do ska-

zanego jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego 

społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności 

                                                
297 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511). 
298 Ibidem, L. Garlicki, M. Derlatka, uwagi do art. 69 Konstytucji…LEX.  
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oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się 

od powrotu do przestępstwa (art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego, dalej: 

k.k.w.)299. 

W tym celu konieczne jest dobranie odpowiedniego dla danego skazanego 

sposobu oddziaływania w procesie resocjalizacyjnym300. Warunkiem sine qua 

non staje się przeprowadzenie rzetelnych i kompleksowych badań osobopoznaw-

czych. Ich kryteria zostały ściśle określone w art. 82 k.k.w301. i służą nie tylko 

indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi, ale także zapobieganiu możliwej 

dalszej demoralizacji oraz zapewnieniu skazanym bezpieczeństwa na terenie za-

kładu302. 

W zależności od wyniku przeprowadzonych badań skazanego kieruje się 

do jednego trzech systemów wykonywania kary pozbawienia wolności: progra-

mowanego oddziaływania, terapeutycznego lub zwykłego. W systemie progra-

mowego oddziaływania karę pozbawienia wolności odbywają skazani młodo-

ciani, a także skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu od-

działywania wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu; 

ponadto również skazani, którzy zostali przeniesieni z systemu terapeutycz-

nego303. Jest to niewątpliwie system pożądany, albowiem w teorii umożliwia ska-

zanemu zachowanie czynności zawodowej, pewnego rozwoju304.  

                                                
299 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652).  
300 W tym celu szczególnie istotne stają się takie aspekty jak poszanowanie ich praw i wymaganie wy-
pełniania przez nich obowiązków, uwzględnienie pracy, zwłaszcza sprzyjającej zdobywaniu odpowied-

nich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie 

kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne (art. 67 ust. 3 k.k.w.).  
301 Wśród cech relewantnych w zakresie zebrani informacji o skazanym ustawodawca wskazuje: płeć, 

wiek, uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności, umyślność bądź nieumyślność czynu, wyso-

kość pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności, stan zdrowia – fizycznego, jak i psychicznego, 

stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego 
302 K. Korona, Sytuacja osób niepełnosprawnych przebywających w polskich zakładach karnych, Ze-

szyty Naukowe WSSP, Lublin 2013,  
303 K. Dąbkiewicz, uwagi do art. 81 k.k.w. [w:] Kodeks Karny Wykonawczy. Komentarz. Wyd. IV, LEX.  
304 Jak zauważa A. Nawój-Śleszyński, wprowadzenie systemu programowego oddziaływania było re-
akcją na kryzys kary pozbawienia wolności, dawny system wykonywania kary nie wyzwalał i nie uczył 

aktywności własnej, zaradczej, a wręcz przeciwnie, w sytuacji gdy za skazanego decydowali inni, wy-

zwalał on bezradność i bierność postaw, zwalniał z odpowiedzialności za siebie, w konsekwencji 
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W systemie terapeutycznym odbywają karę skazani z niepsychotycznymi 

zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestępstwa określone w art. 197–

203 k.k., popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, upośle-

dzeni umysłowo, a także uzależnieni od alkoholu albo innych środków odurzają-

cych lub psychotropowych oraz skazani niepełnosprawni fizycznie, wymagający 

oddziaływania specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej, lekarskiej 

lub rehabilitacyjnej; ponadto młodociani, a także skazani dorośli, którzy po przed-

stawieniu im projektu programu oddziaływania wyrażają zgodę na współudział 

w jego opracowaniu i wykonaniu305. Zwrot „system terapeutyczny” nie posiada 

definicji legalnej. W piśmiennictwie wskazuje się, że pojęcie to należy rozumieć 

szeroko „nie chodzi tu bowiem tylko i wyłącznie o oddziaływania medyczne, ale 

również (i niekiedy przede wszystkim) psychologiczne, socjologiczne i inne – 

ukierunkowane na poprawę (zmianę) zachowania i funkcjonowania psychospo-

łecznego człowieka”306. 

W systemie zwykłym karę odbywają skazani niezakwalifikowani do odby-

wania kary w jednym z dwóch pozostałych systemów. Skazany w ramach tego 

systemu może korzystać z dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, zajęć 

kulturalno-oświatowych i sportowych oraz nauczania307. 

Wydaje się, że do osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu przekra-

czającym stopień lekki najczęstsze zastosowanie znajdzie system terapeutyczny. 

                                                
prowadząc do sytuacji, w której więźniowie po długotrwałym okresie niemożności decydowania o swo-

ich sprawach tracili umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach, w których nie wystarczał wię-
zienny spryt. Generowany w więzieniu syndrom wyuczonej bezradności powodował, że skazani po od-

zyskaniu wolności, nie potrafiąc sobie poradzić z rzeczywistością, wracali do przestępstwa. System pro-

gramowego oddziaływania „rodzi nową wizję więzienia – prospołecznego, przygotowującego czło-
wieka do wolności, nie bez jego woli, ale z jego aktywnym udziałem” (A. Nawój, Wykonywanie kary 

pozbawienia wolności w systemie programowego oddziaływania, Łódź 2007, s. 85–95). 
305 Ibidem, K. Dąbkiewicz, uwagi do art. 81 k.k.w… LEX.  
306 E. Habzda-Siwek, Wybrane problemy realizacji systemu terapeutycznego wykonywania kary pozba-
wienia wolności w polskim systemie penitencjarnym [w:] Problemy Penologii i Praw Człowieka na po-

czątku XII stulecia. B Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, 

K. Krajewski, Warszawa 2011, s. 370–371 
307 Ibidem, K. Dąbkiewicz, uwagi do art. 81 k.k.w… LEX. 
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Jest on bowiem nakierowany na cele związane z potrzebą zapobiegania pogłębia-

nia się patologicznych cech osobowości, przywrócenie równowagi psychicznej, 

kształtowanie zdolności współżycia społecznego oraz przygotowanie do samo-

dzielnego życia poza warunkami penitencjarnymi. Dostosowane do tych celów są 

powinny zostać także warunki odbywania kary przez takich skazanych. Uwzględ-

niają bowiem ich potrzeby w zakresie: leczenia, zatrudnienia, nauczania, zajęć 

kulturalno-oświatowych i sportowych oraz wymagań higieniczno- sanitarnych308. 

Niewątpliwie skazani z niepełnosprawnością umysłową wymagają szczególnej 

opieki ze strony personelu więziennego. Wymagane i aksjologicznie pożądane 

jest szczególne podejście do takich skazanych, których należy otoczyć szczególną 

troską i opieką, pomimo przebywania w warunkach izolacji. Osoba taka nie może 

wraz ze skazaniem stracić swojego podstawowego prawa do godnego traktowa-

nia. 

Ustawodawca niewątpliwie podjął w tym kierunku określone środki legi-

slacyjne. Pensjonariusze z niepełnosprawnością powinni być obejmowani wszel-

kimi możliwymi, zagwarantowanymi przepisami oddziaływaniami resocjaliza-

cyjnymi. Dodatkowo, jeśli zostanie podjęta decyzja, że osoba z niepełnosprawno-

ścią wymaga specjalistycznych oddziaływań w ramach systemu terapeutycznego 

lub ewentualnie poza nim, wówczas personel Służby Więziennej powinien postę-

pować w zindywidualizowany, dostosowany do jego potrzeb sposób. Zgodnie 

z prawem wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym 

powinno odbywać się w oddziałach o określonej specjalizacji. Jest to związane 

z odrębnym sposobem organizowania w nich procesu resocjalizacji. W skład 

działu terapeutycznego mogą wchodzić: kierownik działu, psychologowie, wy-

chowawcy, inspektorzy i instruktorzy terapii uzależnień lub zajęciowej, lekarze 

i pielęgniarki. Dla potrzeb niepełnosprawnych pensjonariuszy w oddziałach tera-

peutycznych, w zależności od ich przystosowania, prowadzone powinny być 

                                                
308 Ibidem, K. Korona, Sytuacja osób niepełnosprawnych… s. 12-13. 
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między innymi następujące formy zajęć: program doskonalący funkcjonowanie 

poznawcze i społeczne dla skazanych upośledzonych umysłowo, trening umiejęt-

ności interpersonalnych, aktywizacja ruchowa dla skazanych z dysfunkcjami na-

rządów ruchu bądź pozostających w złym stanie psychicznym, trening relaksa-

cyjny i tym podobne. Z pola widzenia nie należy także tracić innych metod, takich 

jak: zatrudnienie, terapia zajęciowa, nauczanie, zajęcia sportowe czy arty-

styczne309. 

Specjalistycznymi oddziaływaniami można obejmować także skazanych, 

w tym niepełnosprawnych odbywających karę w systemie terapeutycznym poza 

wyznaczonymi oddziałami. Jest to naturalna konsekwencja regulacji zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu prowadzenia od-

działywań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych310. Niniej-

sze rozporządzenie wprowadza możliwość odbywania kary w systemie terapeu-

tycznym poza oddziałem terapeutycznym. Znajduje ono szczególne zastosowanie 

do pensjonariuszy, wobec których psycholog stwierdził w opinii lub w orzeczeniu 

psychologiczno-penitencjarnym możliwość realizacji zindywidualizowanej pracy 

penitencjarnej poza przedmiotowym oddziałem. Prowadzenie grupowych oddzia-

ływań realizuje się w ten sposób w przypadku, gdy zalecono uczestnictwo w ta-

kich zajęciach w stosunku do odpowiedniej liczby skazanych przebywających 

w danej jednostce penitencjarnej311. 

                                                
309 A. Purczyński, Wybrane aspekty funkcjonowania oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsy-

chotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i oddziału terapeutycznego dla 

skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w zakładzie karnym w Rawi-
czu, [w:] Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, red. B. Skafiriak, 

Kraków, Impuls, 2007, s. 119–126. 
310 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu prowa-
dzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 

1469).  
311 P. Braun, Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej, Niepełnosprawność – zagadnienia, pro-

blemy, rozwiązania. Nr II/2013(7), s. 130-135.  
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Proces resocjalizacyjny skazanych z zespołem Aspergera 

Działalność wychowawcza w resocjalizacji osób niedostosowanych spo-

łecznie polegać ma m.in. na: "wywoływaniu, optymalizowaniu i doskonaleniu 

funkcji wychowawczych, (ale niekiedy także i na doskonaleniu funkcji opiekuń-

czych); eliminowaniu dysfunkcji w procesie przystosowania społecznego jedno-

stek pozostających w układzie jak również na eliminowaniu czynności zbędnych 

i nieskutecznych"312. Za podstawowe cele resocjalizacji uznaje się kształtowanie 

postaw społecznych, utrwalanie i uzupełnianie zdobytych wartości, postaw 

i norm, zmierzanie do wzbudzania konstruktywnych działań stwarzanie pociąga-

jących perspektyw wywołujących pragnienie innego życia, rozwijanie więzi 

uczuciowej, doprowadzenie do stanu poprawnego przystosowania społecznego 

jednostki, ukształtowanie takich cech jej zachowania i osobowości, które będą jej 

gwarantować: optymalne uspołecznienie, twórcze funkcjonowanie w społeczeń-

stwie, respektowanie standardów aksjologicznych (internalizacja wartości i norm 

pożądanych przez społeczeństwo)313. Niestety, ze względu na niski odsetek osób 

z zespołem Aspergera w polskich warunkach penitencjarnych brakuje ekspertów 

w tejże dziedzinie. Nie chodzi tu tylko o psychologów czy psychiatrów. Niezro-

zumienie i brak odpowiedniej wiedzy towarzyszy także sędziom, prokuratorom 

i adwokatom. Lekarze/biegli sądowi powinni dążyć do zdobywania wiedzy na te-

mat różnego rodzaju aspektów spektrum autystycznego. Zarówno pod kątem dia-

gnozowania pacjentów, jak i odpowiedniej modyfikacji już przygotowanych pro-

gramów leczenia. Specjaliści powinni zwrócić szczególną uwagę na takie zagad-

nienia, jak kłopoty z otwartością, aleksytymia i problemy z rozumieniem kodów 

społecznych314. Autystycy mają określone deficyty, które powodują, że zastoso-

wanie środka izolacyjnego jest dla nich znacznie bardziej dotkliwą karą niż dla 

                                                
312 L. Turos, Pedagogika ogólna i subdyscypliny, "Żak", Warszawa 1999.  
313 D. Dramska, Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, online: http://tinyurl.com/hjdlpa4 (dostęp: 

28.03.2018) 
314 T. Attwod, I. Henault, N. Dubin, Seksualność osób z Autyzmem w kontekście prawnym, Gdańsk 2015, 

s. 156-160. 
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pospolitych przestępców. Jest to spowodowane niezrozumieniem kodów między-

ludzkich i nieumiejętnością nawiązywania nowych kontaktów. Sądy w konse-

kwencji powinny decydować na orzekanie środków izolacyjnych jedynie w skraj-

nych przypadkach. Podstawowym celem zakładów karnych jest resocjalizacja 

skazanych. Zgodnie z tym założeniem, personel zakładów karnych powinien 

przede wszystkim podejmować wszelkie możliwe działania, w wyniku, których 

po odbyciu kary skazany mógłby powrócić do normalnego życia w społeczeń-

stwie i stać się pełnowartościowym człowiekiem. W trakcie odbywania kary 

więźniowie powinni, więc być przygotowywani do ponownego włączenia się do 

życia społecznego. Głównym zadaniem zakładów karnych jest wpojenie skaza-

nemu takich wartości jak poszanowanie prawa czy też poczucie odpowiedzialno-

ści za własne działania i przystosowanie go do życia w społeczeństwie. Drugim 

bardzo ważnym zadaniem zakładów karnych jest odizolowanie niebezpiecznych 

przestępców od reszty społeczeństwa. Zwłaszcza ten drugi cel zwykle w ogóle 

nie ma zastosowania wobec osób z zespołem Aspergera, takie osoby nie stanowią 

bowiem zagrożenia dla społeczeństwa, lecz w głównej mierze dla samych siebie. 

Ciągłe wrzaski osadzonych, zamknięte drzwi cel oraz silne światła wpro-

wadzają jeszcze większy stan zaniepokojenia oraz lęku, dlatego jeżeli sąd rzeczy-

wiście chce ukarać osobę z zespołem Aspergera, a jednocześnie zapewnić speł-

nienie wszystkich przyjmowanych w doktrynie celów kary (zwłaszcza tzw. pre-

wencję szczególną), powinien wymierzyć karę ograniczenia wolności przy zasto-

sowaniu odpowiednich środków karnych. Bardziej odpowiednim rozwiązaniem 

będzie zalecenie odpowiedniej terapii przy jednoczesnym ustaleniu okresów 

próbnych w trakcie, których osoby te będą nadzorowane. Jednakże, aby sąd był 

w pełni świadomy stanu oskarżonego, bardzo ważną rolę w postępowaniu sądo-

wym ma do spełnienia także obrońca, który powinien sprawdzić, w jaki sposób 

choroba mogła potencjalnie wpłynąć na popełnienie przestępstwa. 
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Oczywiście w postępowaniu karnym o postawieniu zarzutów decyduje pro-

wadzący postępowanie prokurator, które zwykle nigdy nie miał styczności z ze-

społem Aspergera. Ten problem został zauważony w badaniach przeprowadzo-

nych na uniwersytecie Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych, gdzie 

stwierdzono, iż: „podejmując decyzję o tym, czy oskarżać osobę dotkniętą auty-

zmem i jak prowadzić taką sprawę, prokuratorzy powinni brać pod uwagę naturę 

i skutki zaburzeń ze spektrum autystycznego. W raporcie postulowany, aby zwra-

cać się do specjalistów, którzy mogliby orzec, czy takiej osobie w ogóle można 

postawić zarzuty315. Inne badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wy-

kazały, że prokuratorzy powinni dokształcić się w zakresie tego zaburzenia i przy-

jąć strategie wstrzemięźliwości w prowadzeniu oraz oskarżaniu w takich spra-

wach316. Powyższe rozważania są szczególnie ważne przy postępowaniach kar-

nych dotyczących pornografii dziecięcej. Zgodnie z wnioskami przedstawionymi 

w raporcie brak adaptacji społecznej pacjentów z zespołem Aspergera, należy się 

spodziewać zainteresowania pornografią, która jest sposobem na zgłębienie wie-

dzy na temat seksualności. W takich wypadkach zespół Aspergera jest głównie 

odpowiedzialny za to, że jednostka nieświadoma braku społecznej i prawnej ak-

ceptacji wobec pornografii dziecięcej. Nie jest w stanie zrozumieć, że oglądane 

obrazy są produktem molestowania seksualnego. Jednakże organy sądowe i peni-

tencjarne powinny mieć na uwadze, że popełnienia tego rodzaju przestępstwa, co 

do zasady nie oznacza, że w przyszłości człowiek taki będzie wciąż dążyć do zdo-

bywania materiałów pornograficznych. Nie warunkuje również przestępstwa, 

których potencjalnymi ofiarami mogą być dzieci. Zaburzenia związane z zespo-

łem Aspergera nie oznaczają, że taka osoba jest bardziej podatna na dewiacje sek-

sualne. Zwykle nie są one sprawcami, a ofiarami. Jest to spowodowane faktem, 

                                                
315 M. Parker, Autism Principles for Prosecutors, Joint Study Committee on Autism Spectrum Disorders 

and Public Safety, Chapel Hill: University of North Carolina School of Goverment. 
316 M.J Carley i in., Principles for Prosecutors Considering Child Pornography Charges Against Person 

with Asperger’s Syndrome, online : http://www.harringtonmahoney.com/documents/Princi-

ples%20for%20Prosecutors%20-%209-14-08 (dostęp 28.03. 2018 r.). 
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że cechuje je naiwność oraz brak umiejętności interpretacji zachowań osób trze-

cich317. Każda sprawa związana z pornografią dziecięcą znajdowaną u osób z ze-

społem Aspergera jest oczywiście różna, ale wszystkie łączą wspólne kompo-

nenty. Zwykle są to mężczyźni w wieku dwudziestu-trzydziestu lat, którzy przez 

całe życie byli społecznie izolowani i nie mieli nigdy żadnego doświadczenia sek-

sualnego. W żadnym z tych wypadków nie było podejrzenia oraz obaw, że któryś 

z nich mógłby mieć kiedykolwiek niepożądane kontakty seksualne z dziećmi. 

Mężczyźni ci nie zdawali sobie sprawy z powagi społecznej swojego czynu. Nie 

wiedzieli nawet, że popełniali przestępstwo. Niestety, ze względu na brak odpo-

wiedniego postępowania sądowego, osoby te kończyły w zakładach karnych, 

gdzie musiały sprostać prześladowaniom współwięźniów. Należy zauważyć, że 

oskarżeni z autyzmem bardziej potrzebują pomocy niż kary318. Jednakże w obec-

nych warunkach nie jest to możliwe i takie osoby są traktowane jak normalni 

przestępcy. Zakłady karne nie są przygotowane na resocjalizację osób z zespołem 

Aspergera. Organy wymiaru sprawiedliwości muszą mieć na uwadze, że osoby 

z zespołem Aspergera zwykle stwarzają same sobie problemy, nie zdając sobie 

sprawy z tego, że popełniają przestępstwo. Przestępstwa takie, jak posiadanie por-

nografii dziecięcej i stalking zawsze będą odbierane bardzo negatywnie w społe-

czeństwie. Oczywiście jest to słuszne podejście i w zdecydowanej większości 

przypadków sprawcy należy się bardzo surowa kara, jednak w przypadku osób 

z zespołem Aspergera należy uwzględnić pewne konkretne kwestie, która spra-

wiają kłopoty takiej osobie. Mając na względzie braki kadrowe oraz brak specja-

lizacji w tym zakresie personelu jednostek penitencjarnych nie sposób nie zauwa-

żyć, że w procesie resocjalizacyjnym takiej osoby może zostać popełnionych 

wiele błędów. Ze względu na fakt, że zespół Aspergera nie jest wykrywalny przy 

pierwszy poznaniu takiej osoby, wydaje się, że istnieje ryzyko, że przy procesie 

osobopoznawczym nie zostaje on wykryty, co spowoduje, że proces resocjalizacji 

                                                
317 Ibidem.  
318 Ibidem, T. Attwod i in. Seksualność., s. 190-195. 
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będzie zawierać błąd pierwotny. Prowadząc do dalszych patologii w środkach od-

działywania stosowanych wobec osoby z zespołem Aspergera, aby uniknąć ta-

kiego stanu niewątpliwie konieczne jest przeprowadzenie wstępnej w sposób rze-

telny i przez osobę posiadającą w tym zakresie odpowiednie kompetencje. 

Podstawowe problemy związane z procesem resocjalizacyjnym osób 

z niepełnosprawnością 

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie sygnalizował organom wię-

ziennictwa problemy dotyczące funkcjonowania w jednostkach penitencjarnych 

osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, apelując o podjęcie 

działań na rzecz podniesienia standardów opieki nad nimi i poszanowania ich 

praw319. Osadzeni ci są narażeni na marginalizację i wykluczanie społeczne, 

a tymczasem wymagają szczególnej uwagi320. 

W pierwszej kolejności RPO słusznie zauważa, że w wizytowanych ośrod-

kach diagnostycznych w wielu celach zidentyfikowano złe warunki bytowe. Ką-

ciki sanitarne nie spełniały warunków zapewnienia intymności podczas wykony-

wania czynności fizjologicznych i higienicznych. Podkreślenia wymaga również 

problem funkcjonowania w ośrodkach cel wieloosobowych. Odpowiedni dobór 

pacjentów np. w celi 9-osobowej nastręcza wiele trudności, a nawet może okazać 

się w praktyce niemożliwy. Przy tak zróżnicowanej zbiorowości osadzonych, 

cierpiących na wiele zaburzeń, trudno zapobiec powstawaniu konfliktów między 

współosadzonymi oraz zapewnić im bezpieczeństwo osobiste. W razie 

                                                
319 Zob. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w War-
szawie z dnia 21 grudnia 2015 r., online, http://www.sprawy-gene-

ralne.brpo.gov.pl/pdf/2015/12/IX.517.2.2015/611006.pdf (online: dostęp: 07.09.2018 r.).  
320 W 2015 r. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z pracownikami Biura RPO przeprowadził 
wizytację w czterech ośrodkach diagnostycznych, utworzonych na podstawie rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania 

badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 

369), funkcjonujących w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, Areszcie Śledczym w Łodzi, 
Areszcie Śledczym w Krakowie i Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Wizytujący spotkali się ze wszyst-

kimi pacjentami w/w ośrodków, przeprowadzili z nimi rozmowy oraz wysłuchali informacji i uwag 

pracowników ośrodków. Następnie w Biurze Rzecznika dokonano analizy akt osobowych 9 skazanych. 
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szczególnie intensywnej eskalacji stan ten może doprowadzić do szczególnie nie-

bezpiecznych dla samych osadzonych sytuacji. W takich warunkach zagwaranto-

wanie poszanowania praw i godności przebywających w nich osób oraz prawi-

dłowego przebiegu badań jest znacznie utrudnione, o ile często nawet niemoż-

liwe.  

Rzecznik Praw Obywatelskich pozytywnie ocenia natomiast kwalifikacje 

personelu zatrudnionego w jednostkach penitencjarnych. Personel wykazuje się 

znajomością potrzeb, deficytów i pozytywnych właściwości psychicznych skaza-

nych. Jednakże liczba personelu może budzić już zastrzeżenia. W ośrodku, prze-

znaczonym dla ok. 30-40 skazanych, jest zwykle 3 psychologów, w tym kierow-

nik placówki, który oprócz obowiązków administracyjnych, realizuje również za-

dania diagnostyczne. Niewątpliwie zaobserwowane przez RPO braki kadrowe 

mogą prowadzić do dalszych problemów związanych z odpowiednim administro-

waniem więźniów i opieką nad nimi321.  

Z dokonanych ustaleń wynika, że czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodka 

diagnostycznego nie jest długi, ok. 2-4 tygodni, natomiast docelowe, wieloaspek-

towe badania niejednokrotnie rozpoczynają się dopiero po kilku miesiącach od 

dnia przybycia skazanego do placówki. Co często może prowadzić do nieodwra-

calnych negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego osoby 

z niepełnosprawnością. Potrzebującej od dnia pierwszego należytej opieki, ze 

względu na znalezienie się w nowym, nieznany środowisku. Prowadząc w konse-

kwencji do daleko idących przemian psychicznych takiej osoby, które po kilku 

miesiącach mogą mieć charakter nieodwracalny. Wobec braku wystarczającej 

liczby specjalistów w ośrodkach diagnostycznych i długiego okresu oczekiwania 

w ośrodku na przeprowadzenie badania, wydaje się, że zachodzi potrzeba zracjo-

nalizowania systemu kierowania pacjentów do ośrodków diagnostycznych322. 

                                                
321 Ibidem, Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich… s. 3-9.  
322 Warto więc rozważyć, czy w pierwszej kolejności nie należy kierować na badania: 1/ tych osób, 

o których kadra penitencjarna nie posiada informacji o nieprawidłowościach psychicznych 
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W trakcie analizy prowadzonej przez RPO stwierdzono nawet przypadki, 

w których to badanie psychologiczne i psychiatryczne, na które pacjent oczekiwał 

kilka miesięcy, zostało zakończone na trzy, cztery miesiące przed końcem kary323. 

Rzecznik w swej analizie wyraża także opinie do której należy odnieść 

z pełną aprobatą. Zauważa bowiem, że sporządzane przez wychowawców notatki 

są schematyczne, pozbawione cech indywidualizacji. Zapisy z rozmów przepro-

wadzanych w dniu przyjęcia do aresztu śledczego/zakładu karnego nie zawierają 

wstępnej oceny osadzonego pod kątem cech jego osobowości, ewentualnych za-

burzeń, szczególnych potrzeb, bądź ocena ta jest bardzo uboga324. Problemem jest 

klasyfikowanie rozmówców do „zbioru osób niepełnosprawnych”. Analizie pod-

dano akta osadzonych, u których niepełnosprawność intelektualna lub psychiczna 

jest widoczna już przy pierwszym kontakcie, a w zdecydowanej większości ten 

fakt nie został odnotowany w rozmowie wstępnej. Analiza akt pokazuje, że rze-

czywiste potrzeby tych osób (jeszcze nie skierowanych do oddziału terapeutycz-

nego) nie zawsze bywają właściwie rozumiane. Typowe zaburzenia funkcjono-

wania, będące następstwem złego stanu psychicznego lub wynikające z deficytów 

                                                
i intelektualnych, a istnieje podejrzenie konieczności stosowania wobec nich oddziaływań w warunkach 
oddziału terapeutycznego, 2/ osadzonych mających problemy z właściwym funkcjonowaniem w zwy-

kłych oddziałach, gdy nie ma wystarczających danych o stopniu i podłożu występujących u nich zabu-

rzeń i trudno wskazać rodzaj postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego oraz 3/ tych skazanych, któ-

rzy wykazują trudności adaptacyjne i wyrażają gotowość do udziału w procesie resocjalizacji. 
323 Sytuację tę ilustruje przypadek skazanego A.T.: został przyjęty do zakładu karnego w dniu 19 

czerwca 2015 r. w celu odbycia kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 28 marca 

2016 r. Z dostępnego administracji orzeczenia psychologiczno-penitencjarnego z dnia 22 sierpnia 2011 
r. wynika, że jest on osobą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, rozpoznano u niego zaburzenia 

funkcji poznawczych o sugerowanym podłożu organicznym. Uprzednio odbywał karę pozbawienia wol-

ności w oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upo-

śledzonych umysłowo. Administracja dysponowała również opinią sądowo-psychiatryczną z dnia 6 paź-
dziernika 2014 r., w której diagnoza była tożsama z przytoczoną wyżej. Mimo aktualnych informacji na 

temat stanu zdrowia skazanego, które jednoznacznie wskazują, że powinien on odbywać karę w syste-

mie terapeutycznym, w dniu 9 września 2015 r. dyrektor jednostki penitencjarnej skierował wniosek o 
przyjęcie skazanego do ośrodka diagnostycznego, uzasadniając go podejrzeniem konieczności stosowa-

nia wobec skazanego oddziaływań terapeutycznych. Badania kończą się wydaniem orzeczenia psycho-

logiczno-penitencjarnego w dniu 27 października 2015 r., z wnioskiem, że pacjent wymaga objęcia 
opieką specjalistyczną w szczególności psychologiczną i psychiatryczną w warunkach oddziału tera-

peutycznego dla osób z niepsychotycznymi. zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo 

oraz zaleceniami stosowania zindywidualizowanych oddziaływań. 
324 Ibidem, Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich… s. 3-9. 
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intelektualnych, określane są jako zachowania manipulacyjne i podlegające kara-

niu dyscyplinarnemu, bądź interpretowane jako brak woli współdziałania w pro-

cesie resocjalizacji325.  

Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia szkoleń i warsztatów dla personelu 

na co dzień pracującego z osadzonymi posiadającym cechy osób z niepełnospraw-

nością. W szczególności w zakresie postępowania z osadzonymi, wobec których 

rodzi się podejrzenie, że są niepełnosprawni intelektualnie lub psychicznie albo 

gdy taka dysfunkcja została już stwierdzona. Dotychczasowe są nieefektywne 

i niedostosowane do codziennej praktyki więziennej.  

Podsumowanie  

Powyższe rozważania w przedmiocie osób z niepełnosprawnością i zespo-

łem Aspergera w polskim systemie penitencjarnym ukazują, że jest to problem 

doniosły. Osoby z niepełnosprawnością stanowią znaczny odsetek całego społe-

czeństwa, a w konsekwencji ilość takich osób w zakładach karnych jest również 

znaczna. Konieczność szczególnego dbania o dobro osób z niepełnosprawnością 

podkreśla ustawodawca konstytucyjny, nakładając szczególne obowiązki na wła-

dze publiczne. Zobowiązany podmiot po części wywiązuje się z tych obowiązków 

statuując wiele norm prawnych na gruncie ustaw zwykłych i rozporządzeń, które 

w istocie mają zwrócić uwagę na potrzebę szczególnego podejścia do osób z nie-

pełnosprawnością w procesie resocjalizacji. W szczególności odbywania kary 

w systemie terapeutycznym, jeżeli jest on prowadzony prawidłowo, może dopro-

wadzić do wymiernych skutków. Niestety jednak jak pokazuje raport Rzecznika 

Praw Obywatelskich rzeczywistość penitencjarna w sposób znaczny odbiega od 

założeń legislacyjnych. Niedostosowana infrastruktura, braki kadrowe oraz spóź-

nione i nieadekwatne diagnozowanie osób z niepełnosprawnością powoduje, że 

prawa tychże osób są naruszane i zaniechanie w zakresie diagnozy 

                                                
325 Ibidem.  
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i leczenia/resocjalizacji może prowadzić do nieodwracalnych skutków. W szcze-

gólności wobec osób upośledzonych umysłowo oraz z zespołem Aspergera, która 

często bardziej potrzebują pomocy specjalisty (psychologa/psychiatry) aniżeli od-

bywania kary zgodnie z przyjętymi standardami wobec osób w pełni zdrowych. 

W ten sposób prowadzona resocjalizacja jest bowiem nieadekwatna i niesku-

teczna.  

Legal position of people with disability and aspergerm in the polish penitent system 

People with disabilities are a large population of Polish society. Based on the research conducted 

in 2011 as part of the National Census, it was estimated that 12.2% of people with disability in general 

live in our country. The main goal of this article is to identify the basic legislative and factual solutions 

that aim to provide people with disabilities with a special resocialization program that will ensure a pos-
itive impact on their social attitudes. In addition, the deficits of the Polish penitentiary system will be 

indicated on the basis of research conducted by the Ombudsman. In the last part of the article, the pro-

posed changes in the manner of executing the penalty of deprivation of liberty by persons with disabil-
ities will be indicated. 

Key words: penitentiary system, people with disabilities, Asperger's disease, rehabilitation, 

basic rights of people with disabilities. 
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