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Wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia 
wolności [KDPW] – jak każdej innej – jest oficjalną 
reakcją państwa na popełnioną przez Ciebie zbrodnię. 
Jest poważną ingerencją w Twoje prawa i wolności. 
Dlatego musi być uzasadniona i sąd te konkretne 
powody wskazuje w wyroku. Zawsze uzasadnieniem 
wymiaru KDPW jest dokonany przez Ciebie wybór co do 
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stylu życia, stosunku do samego siebie i innych ludzi, 
wartości i odpowiedzi na dobre i złe doświadczenia. 
Uzasadnieniem KDPW jest również jej ostateczność, 
gdyż wcześniej stosowane wobec Ciebie środki czy 
zakazy prawa zawiodły. 

Kara choćby najsurowsza nie jest odwetem, gdyż ma 
na celu reintegrację społeczną sprawcy i równie 
dobrze ma służyć ochronie społeczeństwa. Dlatego 
powodem wymierzenia KDPW jest konieczność ochrony 
ludzkiego życia. Sądy orzekają tę karę nie tyle w 
imieniu anonimowego społeczeństwa, co w imieniu 
potencjalnych ofiar. Dlatego na uzasadnienie jej 
wymiaru składa się również lęk i obawa, jakie 
towarzyszyły ofiarom w ostatnich minutach ich życia. 
Czy wobec tego sprawca, który bierze 
odpowiedzialność za swój czyn, chcąc go zrozumieć i 
zadośćuczynić nie miałby dzielić tych uczuć do końca 
swoich dni? Orzekana kara powinna także 
spowodować, że sprawca nie tylko zrozumie swoje 
postępowanie, ale w przyszłości nie popełni ponownie 
przestępstwa. Jednak być może w Twoim wyroku, 
podobnie jak w innych skazujących na KDPW, sąd nie 
dopatrzył się przesłanki, która przemawiałaby za tym, 
że po odbyciu 25 lat kary pozbawienia wolności 
zrozumiesz naganność swojego postępowania na tyle, 
by móc żyć w społeczeństwie. 

Te wszystkie „dlaczego”, które wytłumaczył sąd 
w uzasadnieniu wymiaru kary, pytania o sens dalszego 
życia, Twojej poprawy i rehabilitacji w oczach 
własnych i społeczeństwa – powinny być przydatne w 
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Twoim dalszym postępowaniu mimo i z powodu kary, 
która nie ma końca. Sąd w uzasadnieniu KDPW dał 
także wyraz emocjom i wartościom. Patrzył z 
perspektywy bezbronnych i niezawinionych ofiar. To 
jak zdefiniował Ciebie i Twoje postępowanie do 
momentu popełnienia zbrodni nie jest definicją 
ostateczną. Możesz ją zmienić. I na tym polega 
człowieczeństwo tej kary, która nie przekreśla szans 
pozytywnych zmian, zadośćuczynienia krzywdzie i 
poukładania sobie życia.  

* 

Napisaliśmy tę broszurę z myślą o Tobie i każdym 
skazanym na KDPW, który wolą sądu do końca swoich 
dni ma pozostać w więzieniu i korzystać z ograniczonej 
– nigdy pełnej – wolności. Jej treść odczytaliśmy nie 
tylko z przepisów prawa krajowego i 
międzynarodowego, lecz także z wypowiedzi 
więzienników i więźniów dożywotnich, z którymi 
wielokrotnie rozmawialiśmy.  

W broszurze znajdziesz informacje na temat zasad 
rządzących KDPW, Twoich praw i obowiązków, 
możliwości wpływu i zmiany swojego statusu 
społecznego, rodzinnego i prawnego, a w końcu celu 
tej kary i warunków jego osiągnięcia. Jak się 
domyślasz, cel KDPW jest trudny do zdefiniowania – jej 
wykonanie jest eksperymentem i nie mamy na tym 
polu doświadczeń. Niezależnie jak postępujesz w 
trakcie jej odbywania, jak układasz sobie życie w 
więzieniu ze wszystkimi jego aktorami – jesteś 
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autorem tej definicji i bierzesz za nią 
odpowiedzialność.  
 

Tak. KDPW, jako najsurowsza z kar przewidzianych 
w polskim systemie prawnym, stawia odmienne 
wymagania niż te, które wobec Ciebie, państwa 
i społeczeństwa stawia kara więzienia, która ma 
określony koniec.  

Państwo musi mieć swobodę wymierzania KDPW 
dorosłym sprawcom za szczególnie poważne zbrodnie 
jak zabójstwo. KDPW nie jest niezgodna z prawem 
międzynarodowym zwłaszcza, gdy została 
wymierzona przez niezawisłego sędziego po 
rozważeniu wszystkich okoliczności łagodzących i 
obciążających. Państwo musi bowiem podejmować na 
podstawie prawa działania chroniące społeczeństwo 
przed przestępstwami z użyciem przemocy. Prawo 
międzynarodowe nie zakazuje także wymierzania za 
poważne zbrodnie kar o długości z góry nieokreślonej 
umożliwiających utrzymywanie pozbawienia wolności 
przez okres wymagany względami ochrony 
społeczeństwa. Uniemożliwienie przestępcy 
ponownego popełnienia zbrodni jest bowiem jedną 
z funkcji kary więzienia. Zaś wcześniejszy długi okres 
pozbawienia wolności skazanych na KDPW nie osłabia 
obowiązku państwa ochrony społeczeństwa. Może ono 
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wypełnić go pozostawiając tych skazanych w izolacji 
przez okres, w którym pozostają niebezpieczni. 

Sądy orzekają KDPW za najcięższe zbrodnie, wobec 
sprawców, co do których istnieje uzasadnione na 
gruncie prawa i kryminologii przekonanie, że nie 
przestaną stanowić zagrożenia dla społeczeństwa i 
potencjalnych ofiar. Sądy orzekają KDPW, gdyż jest ona 
jedyną karą współmierną do stopnia Twojego 
zawinienia, charakteru czynu, przy istnieniu dużego 
prawdopodobieństwa popełnienia przez Ciebie 
przestępstwa podobnego w przyszłości. Dlatego w 
Polsce jednym z celów KDPW jest ochrona 
społeczeństwa poprzez bezterminową izolację 
sprawców. 

 

Drugi cel KDPW – jak każdej innej kary pozbawienia 
wolności - formułuje art. 67 §1 Kodeksu karnego 
wykonawczego [dalej: kkw]. Celem jest kształtowanie 
przez skazanego poczucia osobistej odpowiedzialności, 
potrzeby przestrzegania prawa i postaw istotnych z 
punktu widzenia społeczeństwa jako takiego. Nie 
ignorując wagi zbrodni i zagrożenia, jakie sprawca 
może stwarzać dla społeczeństwa, ten poprawczy i 
przywracający poczucie odpowiedzialności cel kary, 
interpretowany w duchu prawa międzynarodowego 
oznacza, że kara, która nie daje nadziei na zwolnienie 
może być uznana za naruszającą godność człowieka. 
Dlatego na gruncie prawa i w praktyce musi istnieć dla 
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Ciebie perspektywa ponownej oceny dalszego 
odbywania KDPW w izolacji i ewentualnego zwolnienia. 
Bez tej perspektywy pojawia się ryzyko, że niezależnie 
od Twojego postępowania w więzieniu i utrwalenia 
dobrych postaw, Twoja kara pozostanie niezmienna i 
nie podlegająca weryfikacji. Zaś w ten sposób nie 
mógłbyś odpokutować za swoją zbrodnię. Dlatego 
władze więzienne są zobowiązane do zapewnienia 
warunków poprawy i rehabilitacji więźniom 
dożywotnim, którzy muszą mieć możliwość poprawy 
i perspektywę zwolnienia po jej osiągnięciu, o czym 
stanowi przepis art. 67 §2 i 3 kkw. 

Mimo, że KDPW bywa określana „karą eliminacyjną” 
ze społeczeństwa wolnościowego, według polskiego 
prawa nie oznacza pozbawienia wolności do końca 
życia. Ustawodawca dopuszcza możliwość 
warunkowego zwolnienia po trwającej 25 lat 
rehabilitacji sprawcy w więzieniu. 25 lat to okres, 
który ma zaspokoić społeczne poczucie 
sprawiedliwości za zbrodnię i jednocześnie z udziałem 
skazanego stworzyć mu perspektywy i szanse powrotu 
do społeczeństwa na warunkach przezeń określonych. 

 

Waga dokonanej przez Ciebie zbrodni i krzywdy oraz 
zdefiniowane przez sąd Twoje właściwości wpływają 
na surowsze warunki wykonania KDPW niż w 
przypadku kary terminowej, przynajmniej w ciągu 
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pierwszych kilku lat izolacji. Status prawny to 
przyznane każdemu człowiekowi prawa i nałożone na 
niego obowiązki. Status prawny zmienia się w czasie, 
w zależności od postępowania danego człowieka: 
korzystania przez niego z praw i wypełniania 
obowiązków oraz oceny jego postępowania przez 
organy wykonujące karę lub współuczestniczące 
organizacje, grupy, osoby. Twój status prawny może 
się zmieniać, na co wpływa osiąganie celu kary, a więc 
pewne przewartościowanie i utrwalenie przez Ciebie 
pozytywnych postaw i sposobu postępowania lub 
reagowania, w szczególności wzięcia na siebie 
odpowiedzialności za zbrodnię i krzywdę, 
za codzienne postępowanie i relacje z innymi ludźmi, 
za podejmowane przez Ciebie obowiązki związane 
z życiem rodzinnym, społecznym, zawodowym, 
edukacją, religią. 

Twój status więźnia dożywotniego regulują te same 
przepisy prawa, które odnoszą się do pozostałych 
więźniów: art. 4, 5, 102 i 116 Kodeksu karnego 
wykonawczego. Masz te same prawa i obowiązki. 
Także zasady wykonania KDPW są takie same jak 
zasady dotyczące terminowej kary pozbawienia 
wolności1. Jednak w Twoim przypadku stosowanie 

                                                           
1 Zasada indywidualizacji, wolnej progresji, podmiotowości, 
humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej, zasada sądowej 
kontroli pozasądowych organów postępowania wykonawczego, zasada 
elastyczności (elastycznej modyfikacji w reakcji na przestępstwo), 
zasada resocjalizacji i społecznej readaptacji, zasada współdziałania ze 
społeczeństwem. 
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zasady indywidualizacji i wolnej progresji z mocy 
prawa jest ograniczone:  

 Twoje przeniesienie do zakładu karnego typu 
półotwartego może nastąpić po odbyciu 
co najmniej 15 lat kary, a do zakładu typu 
otwartego - po odbyciu 20 lat (art. 89 §3 kkw); 

 o warunkowe przedterminowe zwolnienie 
możesz ubiegać się (wnioskować) po odbyciu co 
najmniej 25 lat kary (art. 78 §3 kk). Zaś w razie 
warunkowego zwolnienia pozostajesz pod 
obligatoryjną kontrolą państwa przez 10.letni 
okres próby (art. 80 §3 kk). Zatarcie Twojego 
skazania na KDPW następuje z mocy prawa z 
upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną tj. 
od zakończenia okresu próby (art. 107 §3 kk); 

 przynajmniej przez pierwsze 15 lat kary możesz 
wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu 
karnego (art. 121 §10 kkw); 

 w tym samym okresie Twoja edukacja odbywa 
się tylko w obrębie zakładu karnego 
zamkniętego (art. 131 §3 kkw; art. 90 pkt 3 
kkw); 

 po upływie przynajmniej 15 lat kary dyrektor 
więzienia może przyznać Ci nagrodę w postaci 
zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza 
obrębem zakładu karnego z osobą najbliższą lub 
godną zaufania, na okres nieprzekraczający 30 
godzin lub nagrodę przepustki na okres 
nieprzekraczający 14 dni. Udzielenie tych 
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nagród wymaga zgody sędziego penitencjarnego 
(art. 139 §5 i 6 kkw). 

 

Zasady to normy postępowania, związane z przyjętym 
celem działania. Wobec tego ich stosowanie ma 
doprowadzić do realizacji danego celu. Zgodnie z 
prawem polskim i standardami międzynarodowymi2, 
celem KDPW jest – jak każdej innej – Twoja poprawa i 
rehabilitacja, i jeśli swoim odpowiedzialnym 
postępowaniem uzasadnisz przekonanie, że nie 
popełnisz przestępstwa - przywrócenie 
społeczeństwu. To cel ostateczny, lecz nie w każdym 
przypadku możliwy do osiągnięcia. Podstawowymi 
zasadami wykonywania KDPW są:  

 Indywidualizacja - oznacza, że wykonanie kary 
ukierunkowane jest na osiągniecie jej 
poprawczego celu, powinno być procesem 
dopasowanym do Twoich słabych i mocnych 
stron, potrzeb, cech, właściwości. Polega na 

                                                           
2 Zalecenie Rady Europy nr (2006)2 w sprawie Europejskich Reguł 
Więziennych z 11 stycznia 2006 r. i Rekomendacja Rady Europy nr 
2003(23) o wykonywaniu przez administrację więzienną kary 
dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych 
kar pozbawienia wolności z 9 października 2003 r. Standardy stanowią 
pewne wytyczne dla państwa, jak postępować z więźniami. Nakładają 
na państwo obowiązek dążenia do ich osiągania i kierowania się tymi 
wytycznymi przy interpretacji i stosowaniu prawa krajowego. 
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takim doborze metod i środków pracy z Tobą, 
dzięki któremu rozumiesz je i akceptujesz - 
jesteś na nie podatny i w konsekwencji 
zwiększasz swoje szanse na osiągnięcie 
poprawczego celu kary (art. 67 §2 i 3, art. 95 §2, 
art. 122 §1 i 2, art. 145 §1 kkw). Oznacza także 
tworzenie indywidualnych programów lub 
osobistych planów wykonania KDPW 
uwzględniających ocenę zagrożenia, które 
możesz powodować i Twoich potrzeb. Ocena 
pozwala nazwać to wszystko, co doprowadziło 
Cię do wejścia na drogę przestępstwa i 
jednocześnie nazwać dobre cechy, które 
mógłbyś rozwijać. 

 Normalizacja - oznacza zbliżenie i na ile 
to możliwe upodobnienie życia więziennego 
do codziennego życia ludzi wolnych, poprzez 
ciągły kontakt z wartościami, procedurami 
rozstrzygania sporów i obowiązkami, a więc tym 
wszystkim, co organizuje życie społeczeństwa. 
Przykładem realizacji tej zasady jest 
utrzymywanie przez Ciebie kontaktu ze światem 
zewnętrznym (art. 67 §3, art. 102 pkt 2 i 8 kkw), 
samokształcenie lub podjęcie nauki w 
więziennej szkole (art. 98, art. 102 pkt 5, art. 
130 §1 i 3 kkw), udział w klubie zainteresowań 
lub założenie zespołu w celu prowadzenia 
działalności kulturalnej, społecznej lub 
sportowej (art. 136 §1 kkw), a także zgoda 
administracji więziennej na indywidualny 
wystrój celi, posiadanie przez Ciebie rzeczy 
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osobistych związanych z zainteresowaniami 
(art. 110a kkw). Realizacja tej zasady jest 
konieczna, abyś zachował pewną część swojej 
autonomii i osobistej odpowiedzialności. 

 Odpowiedzialność - oznacza uczenie się przez 
Ciebie brania odpowiedzialności za swoje 
codzienne życie, dobrowolne przyjmowanie na 
siebie zobowiązań, wypełnianie obowiązków 
związanych z wykonaniem kary, w tym 
podjęciem przez Ciebie pracy lub nauki. Jeśli 
zasada ta oznacza „uczenie się”, to Służba 
Więzienna ma obowiązek zapewnić Ci 
sprzyjające ku temu warunki: stwarzać 
sposobności, w których wykażesz się 
odpowiedzialnością, umożliwiać Ci zatrudnienie 
i kształcenie, zapewniać Ci udział w systemie 
indywidualnego programowania i z Twoim 
udziałem stworzyć odpowiedni program, 
stwarzać warunki sprzyjające podtrzymaniu 
i wzmacnianiu więzi rodzinnych lub z osobami 
bliskimi (art. 67 §2 i 3, art. 90 pkt 3 i 6, art. 95 
§2, art. 105 kkw). Niezależnie od systemu w 
jakim odbywasz KDPW możesz korzystać z 
dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, 
nauczania i zajęć (art. 98 kkw). Weź pod uwagę, 
że niewywiązanie się Służby Więziennej z 
obowiązku zapewnienia odpowiednich 
warunków, nie zwalnia Cię z odpowiedzialności 
za siebie, swoje działania i swoich bliskich.  
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 Ochrona i bezpieczeństwo – zasada ta jest 
naturalną i legalną odpowiedzią na przemoc, 
której doświadczałeś i której byłeś sprawcą. 
Twoje dotychczasowe postępowanie było 
źródłem krzywd. Odebrałeś komuś życie, 
dlatego zasadne jest przypuszczenie, że możesz 
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
społeczeństwa jako takiego, innych ludzi i 
bezpieczeństwa więzienia. W związku z tym 
istnieje potrzeba, aby umieścić Cię w 
odpowiednim zakładzie karnym (art. 88 §5 
kkw), odpowiednio zaklasyfikować i w ten 
sposób określić źródło, rodzaj i stopień tego 
zagrożenia, inaczej mówiąc, szkodliwości (art. 
82 §2 i 3, art. 83 kkw). Zazwyczaj nie jest ono 
Twoją cechą trwałą i w miarę upływu czasu, w 
zależności od Twojej pracy z problemem 
przemocy i Twoim przewartościowaniem 
prawdopodobnie będzie się zmniejszało i tak 
będzie postrzegane. Zasada ta oznacza także, że 
Służba Więzienna powinna umieć szacować i 
przewidywać zagrożenie, które możesz 
stwarzać, a więc wszelkie decyzje, które 
odwołują się do niego i względów 
bezpieczeństwa powinny być konkretnie 
uzasadnione. Z drugiej strony, jej zadaniem jest 
pomóc Ci w osłabieniu tego zagrożenia dzięki 
programom ukierunkowanym na 
przepracowanie agresji i problemu przemocy 
oraz budowaniu dobrych relacji z więźniami, 
pracownikami więzienia i funkcjonariuszami. 



14 
 

Funkcjonariusze nie są Twoimi wrogami. 
Wykonują przypisane im zadania. Jeśli robią coś 
wbrew prawu stań z nimi do sporu w sądzie, a 
nie w oddziale mieszkalnym. 

 Nie-segregacja – oznacza zakaz umieszczenia 
Cię odrębnie i w izolacji od społeczności 
więziennej tylko z powodu wymiaru Twojej 
kary. Odstępstwo od tej zasady jest uzasadnione 
tylko wtedy, gdy administracja więzienna 
wykaże, że zagrożenie stwarzane przez Ciebie 
jest realne, mierzalne i bezpośrednie (art. 88 §3 
i art. 88a §1 i 2 kkw). 

 Progresja - oznacza uzależnienie warunków 
odbywania KDPW, w tym zakres Twoich 
kontaktów ze światem zewnętrznym, od oceny 
Twojej postawy i zachowania oraz „względów 
bezpieczeństwa (art. 89 §1 i 3 kkw). Twoja 
postawa i zachowanie są oceniane na bieżąco. 
Robi to wychowawca odpowiadając sobie na 
pytanie czy i z jakim skutkiem pracujesz nad 
sobą, w tym – czy i z jakim efektem poddajesz 
się oddziaływaniom. Względy bezpieczeństwa 
oznaczają zarówno ochronę społeczeństwa 
przed przestępczością (art. 73 §1 kkw), jak i 
bezpieczeństwa osobistego skazanych (art. 82 
§1 i art. 108 §1 kkw). Pojęcie ogólne, które w 
Twoim przypadku musi być uszczegółowione w 
konkretnym uzasadnieniu. Zasada progresji 
oznacza także realną możliwość Twojego 
ostrożnego przejścia przez system więzienny. W 
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pierwszym okresie KDPW jesteś badany, 
obserwowany i rozpoznawany. Służy to trafnej 
ocenie Twoich słabych i mocnych stron, potrzeb 
i właściwości, w tym także sposobu, w jaki 
komunikujesz się ze światem. Im lepiej dasz się 
poznać, tym bardziej możesz liczyć na korzystne 
dla siebie decyzje i działania Służby Więziennej. 
Pierwsze lata dla Ciebie to okres pogodzenia się 
z wymiarem kary. Potrzebujesz wytrwałości 
i odwagi. Nie trać ich na daremną walkę 
z regulaminami. Progresja wymaga 
sformułowania jasnych warunków, po których 
spełnieniu możesz liczyć na złagodzenie reżimu 
odbywania KDPW, czyli zmianę podgrupy. Jako że 
wszyscy uczymy się tej kary, uczymy się także 
formułowania tych warunków. Także od Ciebie i 
Twojego postępowania zależy jak je 
sformułujemy.  

 

Jak każdy skazany masz prawo planować i 
podejmować działania, aby wprowadzić swój osobisty 
życiowy plan. Masz prawo podejmować starania, aby 
ubiegać się o zdobycie wykształcenia, wyuczenie 
zawodu, przepracowanie problemu uzależnienia, 
przejście do zakładu półotwartego, a w końcu 
warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zasada 
równości co do prawa, a także ekonomia czasu i 
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uwzględnienie Twojej motywacji, uzasadniają, aby 
racjonalnie zaplanować Twój pobyt w więzieniu. Jeśli 
jesteś o tym przekonany, pozostaje Ci odpowiedzieć 
sobie na pytanie: „Czy jestem w stanie pogodzić się z 
wymiarem kary?” Pogodzenie się z wymiarem KDPW i 
perspektywą spędzenia reszty życia w więzieniu to 
warunek realnego wzmacniania swojej 
odpowiedzialności i swojej zmiany. Pogodzenie się 
to zgoda na rzeczywistość, na którą nie masz wpływu. 
Akceptując to możesz zacząć się budować od nowa.  

 

Wyrok KDPW jest nieodwracalny. Zrób bilans swoich 
słabych stron – wszystkiego co doprowadziło Cię 
do przestępczego stylu życia, zbrodni i kary. Czy był to 
system wartości? Czy sposób myślenia o innych 
ludziach i życiu jako takim? Motywacje, którymi się 
kierowałeś? Zaniechanie kształcenia? Niepodjęcie 
pracy? Czy była to skłonność do używek i przemocy? 
Zrób też bilans mocnych stron, aby wiedzieć co, 
wcześniej lub później, mógłbyś dać od siebie innym 
ludziom. To są Twoje zasoby, których nikt Ci nie 
odbierze, choć może ułatwić lub utrudnić korzystanie z 
nich. Zrób także bilans krzywd i strat. Nie jest to łatwe, 
ale pozwoli Ci spojrzeć na swoje życie z perspektywy 
ofiary, Twoich najbliższych, przyjaciół, których 
zawiodłeś. Pewne rzeczy są do naprawienia lub 
przywrócenia, inne nie. Mimo tego nie możesz 
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pozostać wobec nich obojętny. Obojętność oddala Cię 
od wzięcia za nie odpowiedzialności i zmiany.  

W więzieniu, zwłaszcza na początku odbywanej KDPW, 
nie masz wpływu na 90% spraw, na które do tej pory 
miałeś. Przestajesz być jedynym dysponentem swoich 
wyborów, poruszania się, zmiany celi lub wyglądu.  

To także musisz zaakceptować. 
Dlatego na koniec wypisz 
wszystkie sposobności, jakie 
widzisz do podejmowania 
osobistych wyborów (składanie 
wniosków o zatrudnienie, 
negocjowanie mniejszej lub 
większej celi, włączenie się do 
klubu filmowego lub 

modelarskiego, zgłoszenie chęci uczestnictwa w 
terapii, rozpoczęcie pisania dziennika, napisanie 
pierwszego listu do brata, matki, do dziecka). Określ 
także sojuszników, którzy mogą być pomocni 
we wprowadzaniu ich w życie. Jeśli w Twojej życiowej 
strategii jest miejsce na akceptację KDPW i warunków 
więzienia, bilans, osobiste wybory, to masz plan 
na przyszłość, co budzi zaufanie - pozwala rozumieć 
i przewidywać Twoje postępowanie. Pamiętaj jednak, 
że plan zobowiązuje i jest podstawą oceny Ciebie i 
Twojej poprawy. Jeśli wraz z wychowawcą wpiszesz go 
w indywidualny program oddziaływania, będzie 
zobowiązywał także Służbę Więzienną do zapewnienia 
warunków do jego realizacji.   
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Osobisty plan kary nie tylko zapobiega 
marnotrawieniu czasu i życia, ale nadaje sens 
długoletniej izolacji, gdyż planowe dążenie do 
określonego celu leży w naturze człowieka. Stąd 
istotnym elementem planu jest cel odbywania kary, a 
jako że trwa ona do końca życia – cel życia. Polskie 
prawo nie przewiduje „planowania kary”. Alternatywą 
jest indywidualny program oddziaływania – i choć 
okazał się on narzędziem niedoskonałym - przy Twoim 
aktywnym udziale może wystarczyć, abyś wprowadzał 
w życie swój osobisty plan. Co to znaczy? Przy 
wsparciu administracji i personelu więziennego 
indywidualny program pozwoli Ci podejmować 
starania, aby dobrze wykorzystać czas kary i zwiększać 
swoje szanse na konstruktywne życie w więzieniu lub 
poza nim. W konsekwencji oznacza przyjęcie przez 
Ciebie i Służbę Więzienną wzajemnych zobowiązań - 
co i jak trzeba zrobić, aby zbliżyć się do osiągnięcia 
założonego celu. Prócz określenia oddziaływań i zadań, 
program powinien zawierać ocenę Twoich cech i 
elementów, które są podatne na zmianę (nadużywanie 
alkoholu i narkotyków, sytuacja rodzinna, poziom 
wykształcenia, stan zdrowia, stosunek do popełnionej 
zbrodni, do samego siebie i do własnej przyszłości), 
będące podstawą podejmowanych wobec Ciebie przez 
administrację decyzji i działań personelu więziennego. 

Jeśli nie widzisz korzyści w przyjęciu indywidualnego 
programu oddziaływań, stwórz swój osobisty plan, 
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w którego realizację naturalnie będą zaangażowani 
inni ludzie, w tym funkcjonariusze więzienni, Twoi 
najbliżsi, członkowie grup przychodzących do 
więzienia, których jesteś uczestnikiem, ludzie ze 
stowarzyszeń i fundacji działający na rzecz więźniów. 
Zauważ, że cel kary w naturalny sposób wymaga 
„współdziałania”, a więc dobrowolności i udziału 
przynajmniej dwojga – Ciebie i kogoś innego. 
Odpowiedzialność kształtujemy i wzmacniamy przede 
wszystkim w relacjach z innymi – funkcjonariuszami i 
pracownikami zakładu karnego, członkami rodziny lub 
społeczeństwa. Masz wybór.  

 

Warunkiem powodzenia realizacji indywidualnego 
programu oddziaływań lub planu kary jest Twoja 
dobra wola i zaangażowanie na etapie jego tworzenia. 
Wychowawca uwzględniając Twoje właściwości 
i potrzeby, przedstawi Ci projekt programu 
indywidualnych oddziaływań. Zwróć uwagę czy prócz 
zobowiązań i zadań, które na siebie przyjąłeś, program 
przewiduje także badania psychologiczne w istotnych 
momentach odbywania KDPW, które pozwolą 
na wychwycenie zmian, które w Tobie zaszły na skutek 
podejmowanych przez Ciebie zobowiązań, zadań, 
pracy nad sobą i osobistego wkładu w relacje z innymi 
(art. 76 §1 pkt 4 kkw). Na samym początku KDPW, po 
wyroku prawomocnym, psycholog w specjalnym 
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ośrodku opracuje orzeczenie psychologiczno-
penitencjarne (art. 82 §3, art. 83 kkw i §11 ust. 4 cyt. w 
przypisie Rozporządzenia3). Jeśli program nie 
przewiduje dalszych badań psychologicznych, 
wnioskuj o nie. Wniosek ten możesz złożyć także jeśli 
nie masz programu, lecz własny plan kary (art. 6 §2 
kkw). Wniosek powinieneś kierować do dyrektora, 
gdyż on jest organem oceniającym potrzebę 
przeprowadzenia badań psychologicznych 
i psychiatrycznych i kieruje na nie w formie decyzji. 
W razie decyzji odmownej, będziesz miał prawo 
zaskarżyć decyzję jako niezgodną z prawem do sądu 
penitencjarnego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia 
lub doręczenia decyzji (art. 7 §1 i 3 kkw). O odmowie 
poddania Cię badaniom, możesz powiadomić także 
sędziego penitencjarnego (art. 34 §1 kkw) lub 
Dyrektora Generalnego lub właściwego dyrektora 
okręgowego Służby Więziennej (art. 78 §2 kkw). 

Jak możesz uzasadniać potrzebę przeprowadzenia 
badań? Potrzebą weryfikacji Twoich cech i podatności 
na zmiany, potrzebą wyjaśnienia przyczyn Twojego 
postępowania. Psycholog jest również w stanie 
określić zalecenia dotyczące sposobów dalszych 
oddziaływań i wskazówki, które pomogą Ci 

                                                           
3 Przepis art. 83 §1 kkw stanowi, że „Skazanego poddaje się w miarę 
potrzeby, za jego zgodą, badaniom psychologicznym, a także 
psychiatrycznym”. O dalszej możliwość sprawdzenia w drodze badań 
psychologicznych zachodzących w Tobie zmian stanowi §8 i §12 pkt 2 i 
7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.08.2003 r. w sprawie 
sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych. 



21 
 

zdecydować o dalszym rozwoju. Zgodnie z zasadą 
podmiotowości (art. 5 §1 kkw), powinieneś mieć stały 
wgląd do indywidualnego programu oddziaływań, a 
także możliwość wprowadzania w nim zmian. 
Regularna ocena przydatności poszczególnych części 
programu stanowi nieodłączny element jego realizacji. 
Tak samo powinieneś postępować, gdy stworzyłeś 
osobisty plan kary, gdyż więzienne życie będzie 
testować szanse wprowadzania go w życie.  

Programowanie bądź planowanie kary powinno 
odbywać się tak wcześnie jak to możliwe po Twoim 
przyjęciu do zakładu karnego, a następnie powinno 
podlegać ocenie w regularnych odstępach czasu.  

 

 Ocenę ewentualnego zagrożenia, które 
możesz stwarzać dla samego siebie, innych 
więźniów, personelu więziennego lub 
odwiedzających Cię albo dla społeczeństwa, jeśli 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteś 
zdolny, aby uciec i popełnić poważne 
przestępstwo. 

 Ocenę Twoich dotychczasowych wyborów, 
zwłaszcza tych, które doprowadziły Cię do 
wejścia na drogę przestępstwa, a w końcu 
popełnienia zbrodni. 
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 Ocenę potrzeb w zakresie Twojego osobistego, 
rodzinnego i społecznego rozwoju. 

 Cele, do których będziesz dążył z pomocą 
zdefiniowanych przez Ciebie sojuszników 
(personelu więziennego, najbliższych, grupy 
wyznaniowej, terapeutycznej, osoby godnej 
zaufania, itd.). 

 Zadania i zobowiązania, które przyjąłeś lub 
chcesz na siebie przyjąć i których realizacja ma 
zbliżać Cię do osiągnięcia celów. Jeśli plan 
potraktować jako pewien kontrakt między Tobą 
a Służbą Więzienną, która wykonuje KDPW 
w imieniu społeczeństwa, to obydwie strony 
powinny przewidzieć w nim także warunki, 
środki i sposoby realizacji zadań i zobowiązań. 
Im bardziej będą szczegółowo określone, tym 
łatwiejsza będzie ocena czy zostały wypełnione 
i czy Służba Więzienna zapewniła konieczne 
ku temu warunki i środki.  

 Programy i zajęcia ukierunkowane 
na przepracowanie problemu przemocy i tego 
wszystkiego, co doprowadziło Cię do zbrodni. 
Inaczej mówiąc, odnoszą się one do Twoich 
potrzeb związanych z zachowaniami 
przestępczymi, sposobów Twoich zachowań, 
które prowadziły Cię do działalności pzestępczej 
i podtrzymywały Twój przestępczy styl życia4.  

                                                           
4 Mogą to być programy, zajęcia, terapie, konsultacje indywidualne 
ukierunkowane na Twoje cechy powiązane z przestępstwem oraz 
szkodliwością Twoich zachowań. 
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 Edukację i pracę. KDPW nie stawia Cię w pozycji 
uprzywilejowanej w stosunku do skazanych 
na kary terminowe. Jednak jest istotnym 
argumentem w staraniach o podjęcie, a 
następnie kontynuowanie nauczania i o podjęcie 
pracy (społecznej lub odpłatnej). Potrzebę i 
znaczenie Twojej edukacji oraz pracy jako 
regularnych aktywności, które organizują Twój 
czas i łączą się z osiąganiem wymiernych celów i 
korzyści, rozumie i dostrzega także Służba 
Więzienna. Być może będziesz miał ograniczony 
dostęp do kursów zawodowych lub 
kompetencyjnych bądź klubu pracy, gdyż 
pierwsi w kolejce są ci skazani, którzy w 
niedługim czasie kończą karę i powinni wrócić 
przygotowani do życia w społeczeństwie. Jednak 
potrzeba zdobycia przez Ciebie wykształcenia i 
Twoja motywacja ku temu, co również odnosi 
się do zatrudnienia lub pracy społecznej5 są zbyt 
ważne, aby odkładać je na dalszy plan lub „na 
później”.  

 Kontakt ze światem zewnętrznym, niezależnie 
od tego czy określiłeś, że jednym z celów 
odbywanej przez Ciebie KDPW jest powrót 
do społeczeństwa i niezależnie czy ów świat to 

                                                           
5 Musisz wziąć pod uwagę, że w więzieniu trudno jest o pracę odpłatną. 
Jednak nierzadko skazani wykonują pracę nieodpłatną, a z upływem 
czasu mogą liczyć na zatrudnienie. Jest również część więźniów, którzy 
chcą pracować społecznie czy to na rzecz zakładu, czy jakiejś 
społeczności, w tym innych więźniów. Słusznie żyją oni w przekonaniu, 
że w ten sposób rehabilitują się i bezinteresownie dają coś z siebie. 
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twoja rodzina, przyjaciel, czy nowo poznana 
grupa lub osoba. Dlaczego kontakt ten jest tak 
ważny? Gdyż jego istotą jest budowana przez 
Ciebie relacja z innymi ludźmi, na którą składa 
się nie tylko to, co od nich bierzesz, lecz także to 
czy i co im dajesz. Jeśli poważnie myślisz 
o przewartościowaniu i rehabilitacji w oczach 
społeczeństwa nie możesz ograniczać się tylko 
do konsumpcji. Policz, w jakim wieku 
prawdopodobnie będziesz, aby móc skutecznie 
ubiegać się o warunkowe przedterminowe 
zwolnienie. Być może będzie to wiek, w którym 
naturalnie bardziej będziesz skłonny do brania 
i liczenia na wsparcie innych. Więc okres kary 
wykorzystaj na dawanie. 

 Sposobność konfrontacji z tym, co myślisz 
i czujesz przywołując w pamięci swoją ofiarę 
i krzywdę oraz jak chcesz zadośćuczynić? 
W przypadku odebrania życia drugiemu 
człowiekowi „upływ czasu nie leczy ran”. 
Nie możesz zwalniać się z odpowiedzialności 
za „zasiane zło” i jego skutki. Nawet jeśli nie 
jesteś w stanie lub można przypuszczać, że nikt 
nie byłby w stanie, zadośćuczynić i naprawić zła, 
jakie wyrządziłeś konkretnemu człowiekowi i 
jego rodzinie, nie możesz zwolnić się z 
nieustannego podejmowania prób 
wynagrodzenia za nie. Czy jest to beznadziejne? 
Jeśli tak, to brak nadziei jest zawsze po ich 
stronie - po stronie słabszych, gdyż nie mogą 
przywrócić odebranego życia. Dlatego 
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elementem Twojego planu powinno być 
robienie czegoś dla „słabszych” (odrzuconych, 
nierozumianych, pokrzywdzonych). 

 Etapy wykonania KDPW, takie jak: 
wprowadzenie Cię do reguł postępowania z 
więźniami i oswajanie się z warunkami 
obywania kary, w tym ograniczeniami Twoich 
praw i możliwości, rozpoznawanie tego 
wszystkiego co doprowadziło Cię do zbrodni, 
praca nad rozpoznanymi problemami i 
stabilizacja, progresywne przeprowadzenie Cię 
przez system więzienny, przygotowanie 
związane ze spodziewanym warunkowym 
zwolnieniem i powrotem do społeczeństwa6. 
Określenie etapów KDPW i warunków ich 
osiągnięcia oznacza realizację zasady progresji. 
Trudno będzie je rygorystycznie sformułować i 
automatycznie realizować, gdyż nie mamy w 
tym doświadczeń, zaś KDPW wykonują 
przynajmniej trzy pokolenia funkcjonariuszy 
więziennych, zaś sędzia, który w przyszłości 
będzie orzekał w różnych Twoich sprawach być 
może właśnie dzisiaj skończył szkołę 
podstawową. 

 Decyzje osobiste, administracyjne i sądowe, 
naturalnie związane z realizacją osobistego 

                                                           
6 Twój ewentualny powrót nie może być powrotem donikąd - musi to 
być taka społeczność, grupa ludzi, rodzina, wobec której masz 
określone zobowiązania, z którą czujesz się związany i która - ze 
wzajemnością - weźmie za Ciebie odpowiedzialność. 
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planu kary: zadań, programów, zobowiązań. Z 
upływem czasu - z mocy prawa lub z własnej 
inicjatywy - będziesz adresatem decyzji 
dyrektora więzienia lub jego zwierzchników, 
komisji penitencjarnej i sądu penitencjarnego. 
Sam ten fakt zachęca, byś wziął 
odpowiedzialność za swoje życie, byś mógł 
je przewidzieć i wpływać na nie. Decyzja nie jest 
równaniem – nie możesz z pewnością 
spodziewać się, że jeśli postąpisz w sposób „X”, 
decyzja będzie „Y”. Margines uznania, jakim 
cieszy się administracja, w tym więzienna, leży 
w naturze decyzji, niezależnie czy dotyczy 
człowieka wolnego czy pozbawionego wolności.   

Odbywanie KDPW jest 
jednocześnie przeżywaniem 
przez Ciebie swojego życia. 
Drugiego życia nie będziesz 
miał. Powinno ono mieć cel i 
sens. Nie są one czymś 
górnolotnym. Jeśli myślisz 
realnie, to wiesz, że nie zależą 
one od warunków w jakich 

żyjesz. Warunki mają wpływ na środki i okres czasu 
dostępne i służące do osiągania celu (celów). Nic 
ponadto. Możesz nauczyć się je negocjować. Osobisty 
plan KDPW, a więc plan życia pozwoli Ci nadawać 
znaczenie całemu okresowi pozbawienia wolności.  
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Wolność jest rewersem odpowiedzialności. O ile 
bierzesz odpowiedzialność za swoje czyny, działania, 
decyzje lub innych ludzi, o tyle jesteś wolny. Każdy z 
nas jest wolny od czegoś i do czegoś. Wolność 
człowieka zawsze ma swoje granice. Celem KDPW jest 
powrót do społeczeństwa, niezależnie od tego czy sąd 
penitencjarny po 30, 35 latach lub później postanowi o 
Twoim warunkowym zwolnieniu czy nie.  

To, co przed posiedzeniem w sprawie wcześniejszego 
zwolnienia z reszty kary, będą oceniać administracje 
więzienne, a następnie prokurator i sądy, to: 

 Przewartościowanie postawy i postępowania. 
Trwałość w postępowaniu i związany z tym upływ 
czasu. Przepracowanie każdej z cech i potrzeb, 
które doprowadziły Cię do zbrodni.  

 Wyjątkowo dobre, będące przykładem dla innych 
zachowanie w więzieniu oraz pełnione w nim role: 
ucznia, pracownika, ojca, społecznika-
wolontariusza … 

 Zakotwiczenie w życiu społecznym: realna 
możliwość pracy, czekająca rodzina lub 
wspierające osoby bliskie, kontynuacja lub 
możliwość rozpoczęcia szkoły, szkolenia 
zawodowego bądź wolontariatu, kontakty z 
osobami lub organizacjami godnymi zaufania. 

 Gwarancje, czyli to, co po zwolnieniu „uchroni” Cię 
od popełnienia przestępstwa lub w inny sposób 
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naruszenia prawa. Gwarancją zawsze będzie okres 
próby i dozór kuratora sądowego; dodatkowo 
może nią być poręczenie albo dozór organizacji 
lub osoby godnej zaufania, Twój udział w 
regularnej terapii lub w grupie wsparcia. 

 Naprawienie szkody lub krzywdy wyrządzonej 
ofierze lub jej rodzinie lub robienie czegoś dla 
innych … do końca życia. 

Pozbawiając Cię wolności państwo – Służba Więzienna 
i inne instytucje lub służby – wzięły na siebie 
odpowiedzialność, aby „zapewnić Ci każdą okazję, abyś 
mógł wykazać, że nie stanowisz zagrożenia 
w przewidywanym momencie Twojego zwolnienia7.  

Poszanowanie Twojej godności oznacza, że otrzymasz 
konkretną i realnie osiągalną szansę, aby odzyskać 
swoją wolność w późniejszym czasie. Jeśli taka szansa, 
ale tylko szansa, nie jest zagwarantowana, państwo 
pozbawia Cię nadziei na jej odzyskanie. Dlatego też 
administracja i personel więzienny, a także 
społeczeństwo biorące udział w wykonaniu KDPW i 
pomagające w powrocie do wolnościowego życia, mają 
obowiązek wpierać Cię w Twojej poprawie i 
rehabilitacji, gdyż „uwięzienie bez nadziei zwolnienia 
jest w wielu aspektach podobnym przypadkiem jak 

                                                           
7 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu [dalej: 
ETPCz] z 11.02.2013 r. w sprawie James, Wells i Lee przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 25119/09, 57715/09 i 57877/09, 
§150. 
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kara śmierci - nigdy nie mógłbyś odpokutować za 
swoje przestępstwo”8. 

 

Broszurę opracowały:  

Monika Markowska, Maria Niełaczna 
 

 

                                                           
8 Wyrok ETPCz z 09.07.2013 r. w sprawie Vinter i inni przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 66069/09, 130/10 i 3896/10, 
§112. 
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Projekt graficzny: Krzysztof Łagodziński 
Zdjęcia: Lieven Nollet 
 
 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej działa od 2005 
roku. Naszą misją jest udzielanie pomocy i ochrony 
prawnej osobom, których prawa i wolności są 
zagrożone lub naruszane oraz podnoszenie 
świadomości prawnej i obywatelskiej w 
społeczeństwie. 
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