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Szanowny Panie Marszałku 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 
 

- o zmianie ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy (druk nr 2874). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-)Ewa Kopacz 

 
 
 
 
 



 

 

 

STANOWISKO RZĄDU 
 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy 

(druk nr 2874) 

 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, 

zawarty w druku sejmowym nr 2874, ma na celu dostosowanie prawa polskiego do 

warunków minimalnych, wyznaczonych przez wyroki Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawach Horych przeciwko Polsce 

(skarga nr 13621/08) oraz Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07). 

Jednocześnie projekt porządkuje regulacje dotyczące tzw. „więźniów 

niebezpiecznych” w Kodeksie karnym wykonawczym oraz usuwa istniejące w tym 

zakresie usterki o charakterze legislacyjnym. 

Projektowane rozwiązania zmierzają w kierunku elastyczniejszego 

kwalifikowania skazanych do kategorii tzw. „więźniów niebezpiecznych”, jak 

również stworzenia prawnej możliwości częściowego łagodzenia zbędnych  

w konkretnej sytuacji rygorów wynikających z zaliczenia do tej kategorii. 

W ocenie Rządu projekt ten we właściwy sposób wdraża reguły wynikające 

ze wspomnianych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i w związku 

 z tym generalnie należy go ocenić pozytywnie. 

Projektowany przepis art. 76 § 1 pkt 7 k.k.w. dokonuje redakcyjnego 

uporządkowania zakresu działania komisji penitencjarnej w odniesieniu do 

kwalifikowania skazanych mogących być uznanymi za potencjalnie 

niebezpiecznych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że proponowany art. 88 § 3 
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pkt 1 k.k.w. przewiduje jako zasadę, że skazanego za przestępstwo popełnione  

w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw 

osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego. A skoro tak, to przedmiotem 

decyzji komisji penitencjarnej powinno być zastosowanie odstępstwa od tej zasady, 

czyli kwalifikowanie takiego skazanego jako wymagającego osadzenia w zakładzie 

karnym innego typu niż zamknięty, a nie do zakładu typu zamkniętego – jak 

przewiduje projekt. 

Krytycznie należy też ocenić zabieg redakcyjny dokonany w proponowanym 

art. 88a § 1 pkt 1 k.k.w., mający w założeniu poprawić niezbyt fortunne ujęcie 

aktualnie obowiązującego art. 88a § 2 pkt 1 k.k.w. Zgadzając się z tym, że brzmienie 

tego przepisu nie jest właściwe, gdyż może sugerować, iż samo popełnienie przez 

skazanego przestępstwa uzasadnia uznanie go za stwarzającego poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, nie wydaje się 

słuszne zrezygnowanie z określenia „w szczególności”. Nie jest ono bowiem, jak 

wskazano to w uzasadnieniu projektu, co najwyżej wskazówką dla komisji 

penitencjarnej, lecz ma na celu poszerzenie katalogu przestępstw, których 

popełnienie uzasadniałoby uznanie skazanego za tzw. „niebezpiecznego”. Należy 

bowiem stanąć na stanowisku, że wyliczenie przestępstw w tym przepisie nie 

powinno być enumeratywne, lecz egzemplifikacyjne. Chodzi wszak o to, że do tej 

kategorii winni być kwalifikowani sprawcy rzeczywiście in concreto szczególnie 

szkodliwych społecznie przestępstw, a nie wskazywani w sposób mechaniczny tylko 

przez pryzmat zastosowanej kwalifikacji prawnej czynu. Na preferencję zasługuje 

zatem dokonanie oceny danego czynu pod kątem jego rzeczywistej społecznej 

szkodliwości, a nie jedynie tego, który przepis statuujący typ przestępstwa czyn 

wyczerpuje. To spojrzenie zgodne jest z wypowiedziami Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka w powyższych wyrokach, wskazującymi na wymóg rzeczywistej, 

merytorycznej, a nie formalnej oceny konieczności stosowania tego reżimu wobec 

osadzonego, jak również niemnożenia dolegliwości z nim związanych poza 

autentyczną potrzebę. Zaproponować należałoby więc, by uznawać za stwarzającego 
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poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

zakładu takiego osadzonego, który popełnił przestępstwo o bardzo wysokiej 

społecznej szkodliwości, w szczególności zaś wymienione w projektowanym art. 88a 

§ 1 pkt 1 k.k.w. 

Wątpliwości może budzić także redakcja zdania drugiego projektowanego  

art. 88b § 2 k.k.w. Powinno ono precyzować, kto jest władny do podjęcia decyzji  

w tym przedmiocie. Ponadto nie bardzo wiadomo, o zastosowaniu jakich innych 

warunków mowa, poza przywróceniem stosowania warunków, od których 

odstąpiono, skoro projektowany § 1 tego artykułu przewiduje wyczerpujący katalog 

tych warunków jako obostrzeń, którym mają podlegać osadzeni  

tzw. „niebezpieczni”, i nie mogą być w związku z tym stosowane inne obostrzenia  

w stosunku do tych osadzonych.  

W proponowanym § 3 tego artykułu wymaga rozważenia zasadność użycia 

terminu „przesłanki”, które mają być wskazywane przez komisję penitencjarną. 

Wydaje się, że termin ten należy odnieść jedynie do wskazania konkretnego przepisu 

ustawy, tymczasem chodzi tu raczej o wskazanie powodów, które uzasadniają taką 

kwalifikację skazanego. Należy przez to rozumieć konkretne okoliczności, które 

nadal zachodzą w stosunku do osadzonego, i które trzeba odnosić do określonych 

przesłanek.  Przekazanie takiej informacji spełnia cel regulacji projektowanego  

art. 88b § 3 k.k.w., gdyż skazany i jego obrońca wiedzą o przyczynach podjęcia danej 

decyzji (uzasadnienie tej decyzji), czego nie zapewnia poinformowanie jedynie  

o treści przepisu będącego jej podstawą prawną. 

W pozostałym zakresie do przedłożonego projektu Rząd nie zgłasza uwag.  

Z powyższych względów proponowana regulacja zasługuje na pozytywną 

opinię, a biorąc pod uwagę przedstawione argumenty Rząd postuluje skierowanie 

projektu do dalszych prac w komisji sejmowej.  
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