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Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych 
przebywających w jednostkach penitencjarnych 

- wybrane zagadnienia

Streszczenie: W opracowaniu badaniu poddano zagadnienia związane z ochroną dóbr oso
bistych osób niepełnosprawnych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. 
Głównym założeniem opracowania było wyznaczenie, w oparciu o orzecznictwo sądowe (głów
nie wyroki sądów apelacyjnych i SN), zakresu pojęcia dóbr osobistych i ich ochrony, które są 
szczególnie narażone na naruszenie w ramach wykonywania środków zabezpieczających i kar 
pozbawienia wolności, oraz dokonanie charakterystyki warunków, jakie stworzono tym oso
bom w jednostkach penitencjarnych, a następnie dokonanie oceny, czy zjawiska, jakie występują 
w działalności jednostek penitencjarnych, stanowią naruszenie dóbr osobistych tych osób czy 
też nie. Opracowanie niniejsze ma zatem charakter przekrojowy, gdyż obejmuje takie obszary 
prawne, jak: prawo karne wykonawcze, przepisy penitencjarne, postępowanie skargowe i prawo 
cywilne w zakresie regulacji dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.). Niniejsza analiza nie obejmuje 
orzecznictwa ETPCz. Rozważania ograniczono do orzecznictwa krajowych organów sądowych.

Słowa kluczowe: ochrona dóbr osobistych, warunki bytowe, jednostki penitencjarne, po
stępowanie skargowe

Wstęp

Zadaniem każdego porządku prawnego jest ochrona pewnych wartości. Jak pod
noszono w literaturze już w latach 40. XX wieku, „norma prawna, dotycząca zacho
wania ludzkiego jest dla ustawodawcy (w jak najszerszym słowa znaczeniu) środkiem 
do celu. Celem normy prawnej jest faktyczne zachowanie się ludzi, zgodne z zakazami 
i nakazami normy prawnej. Cel ten osiąga ustawodawca za pomocą normy prawnej, 
która wywołuje swe motywujące działanie w świadomości osób, poddanych normie”903. 
W demokratycznych państwach prawnych spośród chronionych wartości w pierwszej * *• *•* 

* Mgr prawa; doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach; kapral w stanie spoczynku Służby Więziennej.
*• Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej; specjalista z zakresu problematyki kwatermistrzowskiej jedno
stek penitencjarnych; kapitan w stanie spoczynku Służby Więziennej.
*•* Mgr prawa; kapral Służby Więziennej.
903 A. Szpunar, Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947, s. 4.
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kolejności wskazuje się te, które pozostają w bezpośrednim związku z istotą ludzką, 
w tym jej dobra osobiste, i to bez względu na to w jakiej sytuacji życiowej ona się znala
zła. Celem regulacji prawnej jest m.in. ukształtowanie współżycia ludzi, a dla osiągnięcia 
tego celu prawo przedmiotowe zapewnia jednostce uprawnienia, określane jako pra
wa podmiotowe904. Nie ulega wątpliwości, że w obrębie krajowego porządku prawnego 
konieczne staje się zapewnienie ochrony m.in. dóbr osobistych na szczeblu już samej 
ustawy zasadniczej. Takie rozwiązanie w perspektywie hierarchicznego systemu źródeł 
prawa pozwala zapewnić tę ochronę w każdym aspekcie życia społecznego i na gruncie 
każdej dyscypliny prawnej, bez względu na to jakie aspekty podlegają jej regulacji. Jak 
słusznie wskazuje J. Panowicz-Lipska, w sposób szczegółowy ochronę dóbr osobistych 
regulują przepisy należące do takich dziedzin jak prawo karne, prawo rodzinne, prawo 
administracyjne, cywilne, autorskie, wynalazcze czy prawo pracy905. Niniejsze opraco
wanie pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do tego wyliczenia zaliczyć 
można także prawo karne wykonawcze, w tym ustawę, oraz akty wykonawcze do niej.

Dobra osobiste to jedne z wartości chronionych w polskim porządku prawnym, 
obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz 
godność906. To przede wszystkim ujmowane w kategoriach obiektywnych wartości 
o charakterze niemajątkowym, będące ściśle związane z człowiekiem. O doniosłości 
i tym samym o uzasadnieniu dla ochrony dóbr osobistych przesądza fakt, że decydują 
o bycie jednostki, jej pozycji w społeczeństwie oraz są wyrazem jej możliwości, w tym 
możliwości twórczych. Zdaniem Sądu Najwyższego (dalej: SN) nierozerwalne zwią
zanie tych wartości, jako zespołu cech właściwych człowiekowi, stanowiących o jego 
walorach, wskazuje na ich bezwzględny charakter. Dobra osobiste bowiem towarzy
szą mu przez całe życie, niezależnie od sytuacji, w jakiej znajduje się w danej chwili907.

Obecnie ochrona dóbr osobistych jest przedmiotem regulacji przede wszystkim 
przepisów prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 23 i 24 k.c.908 Niemniej jednak 
ochrona dóbr osobistych może być realizowana w oparciu o przepisy o innym niż 
cywilistyczny charakterze909. W związku z mnogością regulacji prawnych, z których 
jednostka może korzystać dla poszukiwania ochrony, może dojść, na kanwie danego 
przypadku, do zbiegu norm prawnych o zróżnicowanym charakterze. W sytuacji ta
kiej osoba ta może skorzystać zarówno ze wszystkich, jak i jedynie niektórych przewi
dzianych tymi przepisami środków prawnych910.

Wobec tak skonstruowanej definicji dóbr osobistych, zwłaszcza jej elementu 
w postaci ścisłego związku z człowieczeństwem, uznać należy, że chronione będą tak-

9<M Ibidem, s. 8.
905 Por. J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975, s. 5.
906 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I ACa 894/14, LEX nr 1711481.
907 Por. wyrok SN z dnia 6 maja 2010 r., sygn. akt: II CSK 640/09, LEX nr 598758.
908 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 380).
909 T. Sokołowski, Komentarz do art. 23 Kodeksu cywilnego, LEX nr 128045 [dostęp: 4.11.2016].
910 Por. także J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona..., s. 5.
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że dobra osobiste osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, w tym także 
osób niepełnosprawnych. Osobom przebywającym w zakładach karnych i aresztach 
śledczych przysługują środki prawne właściwe tylko dla osób, które znalazły się w wa
runkach izolacji więziennej, służące do eliminowania naruszeń (nieprawidłowości) 
w mającym związek z nimi funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej. Do środków 
takich należą skargi rozpatrywane w ramach procedury normowanej przepisami Roz
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów 
załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych911, wydanego na podstawie art. 249 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny wykonawczy912. Analiza przedmiotu skarg sporządzanych przez oso
by osadzone w zakładach karnych lub aresztach śledczych wskazuje, że nieprawidło
wości niejednokrotnie skutkują naruszeniem dóbr osobistych tych osób. W perspek
tywie takich doświadczeń jednostek penitencjarnych oraz instytucji im nadrzędnych 
rodzą się następujące pytania: czy instytucja skargi i postępowanie skargowe można 
uznać za instytucje prawne służące ochronie dóbr osobistych osób pozbawionych 
wolności i czy osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych mają możliwość 
skorzystania z tych środków jako innych, aniżeli regulacja art. 23 i 24 k.c., środków 
prawnych służących ochronie ich dóbr osobistych.

Analizy wymaga także stan prawny w perspektywie ogólnie pojmowanej sytu
acji osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych. Na 
pierwszy plan wysuwa się zagadnienie organizacji, w tym warunków socjalno-byto
wych, wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania 
z udziałem tych osób.

Pojęcie dóbr osobistych i zakres ich ochrony

Jako konstytucyjną regulację będącą podstawą ochrony dóbr osobistych 
wskazuje się przepis art. 30 Konstytucji RP913, zgodnie z którym przyrodzo
na i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka 
i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiąz
kiem władz publicznych. Jak trafnie wskazuje NSA, godność człowieka (dignitas 
hominis) i jej ochrona została przewidziana nie tylko w Konstytucji RP, ale tak
że w K.C., KK914, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej915, Powszech

911 Tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r„ poz. 647.
912 Dz.U. z 1997 r. nr 90, poz. 557 ze zm.; dalej: KKW.
913 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483); 
dalej: Konstytucja RP.
914 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r„ poz. 1137).
915 Dz. Urz. UE C 83 z dnia 30.03.2010 r. Ochrona godności człowieka została zagwarantowana w art. 
1 Karty, zgodnie z którym godność człowieka jest nienaruszalna oraz musi być szanowana i chro
niona. Karta praw podstawowych przewiduje również ochronę innych wartości, w tym prawo do życia 
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nej deklaracji praw człowieka916 (preambuła)917. Przyjmuje się, że przepis art. 
30 Konstytucji RP ustanawia w polskim porządku prawnym zasadę humanitary
zmu, która spełnia różne funkcje. Po pierwsze, należy ją traktować jako dyrektywę 
minimalizowania cierpień, dolegliwości i innych niedogodności zadawanych czło
wiekowi, w tym także przy stosowaniu kary pozbawienia wolności918. Po drugie, 
zasada humanitaryzmu wpływa na wyrokowanie m.in. w sprawach karnych, gdyż 
stanowi podstawową dyrektywę wymiaru kary i stosowania innych środków repre
syjnych przewidzianych w prawie karnym919. Po trzecie, godność człowieka, o której 
mowa w art. 30 konstytucji, pełni także funkcję łącznika między konstytucją rozu
mianą jako akt prawa pozytywnego a porządkiem prawnonaturalnym920.

Z kolei zdaniem Prokuratora Generalnego „godność człowieka jest powiązana 
bezpośrednio ze wszystkimi szczegółowymi wolnościami i prawami jednostki, two
rząc ich rdzeń, czego konsekwencją jest niemożność takiego ograniczenia tych praw, 
które mogłoby prowadzić do jednoczesnego naruszenia godności człowieka”921.

W orzecznictwie TK rozróżnia się dwa aspekty godności człowieka:
1. godność jako wartość przyrodzona i niezbywalna, którą człowiek zachowu

je w każdych warunkach922 (wobec tego także izolacji więziennej) oraz
2. godność rozumiana jako prawo osobistości (osobowość), obejmujące war

tości życia psychicznego każdego człowieka oraz te wszystkie wartości, które okre
ślają podmiotową pozycję jednostki w społeczeństwie i składają się na szacunek 
należny każdej osobie; może być ona w praktyce przedmiotem naruszenia przez 
zachowania innych osób923 oraz regulacje prawne924.

(art. 2 ust. 1), w którym mieści się zakaz stosowania kary śmierci (art. 2 ust. 2), integralność fizyczna 
i psychiczna (art. 3 ust. 1), prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 6). W zakresie wyko
nywania kar i środków karnych istotne znaczenie mieć będzie regulacja art. 4 Karty, który wprowadza 
zakaz stosowania tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
916 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 
grudnia 1948 r. Deklaracja uznaje, że przyrodzona godność oraz równość i niezbywalność praw wszyst
kich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata. Podobnie jak 
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Deklaracja wprowadza ochronę m.in. takich wartości, jak: 
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa (art. 3), prawo do równości, w tym równości w zakresie ochrony 
prawnej (art. 5), zakaz stosowania tortur i kar o okrutnym, nieludzkim lub poniżającym charakterze (art. 5).
917 Por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt: II FSK 301/10, Legalis nr 350964.
918 Por. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt: II AKz 
139/16, Legalis nr 1482277.
919 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt II AKa 130/13, Legalis nr 761387.
920 Por. wyrok TK z dnia 15 października 2002 r„ sygn. akt: SK 6/02, OTK ZU nr 5A/2002, poz. 65.
921 Stanowisko Prokuratora Generalnego wyrażone w sprawie przed TK - por. wyrok TK z dnia 12 
maja 2008 r„ sygn. akt: SK 43/05, OTK ZU nr 4A/2008, poz. 57.
922 Wskazanie przez TK „każdych warunków” oznacza niewątpliwie, że również warunki izolacji 
więziennej.
923 W warunkach panujących w jednostkach penitencjarnych będą to zarówno inne osoby osadzone 
w jednostce penitencjarnej, jak i funkcjonariusze/pracownicy cywilni Służby Więziennej.
924 Por. wyrok TK z dnia 7 marca 2007 r., sygn. K 28/05, OTK ZU nr 3/A/2007, poz. 24; postanowienie 
TK z dnia 22 lipca 2015 r., sygn. akt SK 20/14, OTK ZU nr 7A/2015, poz. 115; wyrok TK z dnia 24 
października 2006 r., sygn. akt: SK 41/05, OTK ZU nr 9A/2006, poz. 126.
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Ponadto TK wskazuje, że niezbywalna godność człowieka jest prawem podmio
towym każdej osoby, które stanowi podstawę uznania jej podmiotowości. Bez zna
czenia pozostaje przy tym jej aktualna sytuacja życiowa i stan psychiczno-fizyczny, 
np. umieszczenie w zakładzie karnym lub areszcie śledczym czy niepełnosprawność. 
Założenie to wyznacza określony sposób postępowania organów państwa, w tym 
zarówno ustawodawcy, jak i organów wykonawczych, takich jak organy postępowa
nia karnego wykonawczego925, a także służby biorące udział w wykonywaniu zadań 
na rzecz tych organów.

Art. 30 Konstytucji RP stanowi klauzulę generalną i nie może być samodzielną 
podstawą do dochodzenia roszczeń. Realizacja tej normy konstytucyjnej w zakresie 
ochrony dóbr osobistych została zapewniona w przepisach art. 23 i 24 k.c. oraz art. 
445 i 448 k.c.926

W piśmiennictwie regulacji art. 23 k.c. przypisuje się charakter deklaracji usta
wodawcy, w której można doszukiwać się dwóch elementów. W pierwszej kolejno
ści jest to wskazanie woli ochrony wszelkich dóbr osobistych człowieka, w drugiej 
natomiast że ochrona gwarantowana przez przepisy prawa cywilnego jest niezależ
na od ochrony przewidzianej w innych przepisach prawnych927. Biorąc pod uwagę 
kategorie obiektywne, w literaturze przedmiotu, podobnie jak w orzecznictwie są
dowym, dobra osobiste definiuje się jako „wartości o charakterze niemajątkowym, 
ściśle związane z osobą ludzką, decydujące o jej bycie, pozycji w społeczeństwie, 
a będące wyrazem jej odrębności psychicznej i fizycznej oraz możliwości twórczych, 
uznane powszechnie w społeczeństwie i akceptowane przez dany system praw
ny”928. Każde dobro osobiste skupia w sobie dwa elementy - chronioną wartość oraz 
prawo jednostki, z którymi jest związane prawo do żądania od innych jej posza
nowania929. To prawo jednostki jest prawem podmiotowym, którego przedmiotem 
są zachowania - dozwolone lub indyferentne - podmiotu uprawnionego. Po „dru
giej stronie”, tj. po stronie innych osób, występuje obowiązek powstrzymania się 
od zachowań, które mogą stanowić ingerencję w sferę dóbr osobistych podmiotu 
uprawnionego930. Odnosząc to założenie do warunków panujących w jednostkach 
penitencjarnych, wskazać należy, że „innymi osobami” będą przede wszystkim po
zostałe osoby osadzone oraz funkcjonariusze/pracownicy cywilni Służby Więzien
nej. Oczywiście, kontakt z osobami przebywającymi w jednostkach penitencjarnych 

925 Por. wyrok TK z dnia 30 września 2008 r„ sygn. akt: K 44/07, Dz.U. z 2008 r. nr 177, poz. 1095.
926 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 października 2013 r., sygn. akt: I ACa 592/13, 
Legalis nr 747013.
927 Por. A. Cisek, P. Machnikowski [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komen
tarz, Warszawa 2013, s. 58.
928 Ibidem.
929 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r„ sygn. akt: VI ACa 961/11, 
LEX nr 1214976.
930 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 148/13, 
LEX nr 1366071.
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mogą mieć także inne osoby, w tym przedstawiciele organów ścigania (funkcjona
riusze policji, prokuratorzy), przedstawiciele organizacji pozarządowych (fundacje, 
stowarzyszenia) oraz pracodawcy (jeżeli podejmują zatrudniene), przy czym krąg 
tych osób będzie w sposób znaczący ograniczony m.in. ze względów ochronnych 
(zapewnienie bezpieczeństwa) tych jednostek oraz istotę zastosowanych środków 
zabezpieczających/kary pozbawienia wolności. Na tle tak skonstruowanej definicji 
dóbr osobistych wskazać należy ich następujące cechy:

• przedmiotem ochrony są poszczególne dobra osobiste, co należy rozumieć 
w ten sposób, że każde dobro osobiste podlega ochronie, nie jest natomiast chronio
ne ogólne dobro osobiste człowieka931;

• brak możliwości bezpośredniego ujęcia tych dóbr w kategoriach ekono
micznych (niemajątkowy charakter);

• powstanie w przypadku osób fizycznych z chwilą urodzenia człowieka932;
• wygaśnięcie w przypadku osób fizycznych z chwilą śmierci933;
• nieprzenoszalność na inne osoby (brak możliwości oddzielenia od osoby, 

z którą są związane);
• prawo żądania poszanowania i ochrony (roszczenie domagania się zacho

wań nieingerujących w dobra osobiste).
W literaturze przyjmuje się, że prawo podmiotowe to przyznana i zabezpieczona przez 

normę prawną oraz wynikająca z konkretnego stosunku prawnego możliwość postępo
wania w określony sposób934. Natomiast ochrona dóbr osobistych przyjęta w kc. została 
oparta na konstrukcji praw podmiotowych osobistych, które można podzielić według róż
nych kryteriów, w tym ze względu na typ stosunków, z których one wynikają (majątkowe 
i niemajątkowe), ich skuteczność (bezwzględne i względne) oraz związek z podmiotem 
uprawnionym (przenoszalne i nieprzenoszalne)935. Biorącpod uwagę zaprezentowany po
dział, należy stwierdzić, że dobra osobiste są prawami podmiotowymi osobistymi, niema
jątkowymi, bezwzględnymi (skuteczne wobec wszystkich osób) oraz nieprzenoszalnymi.

W polskim porządku prawnym przyjęto pluralistyczną koncepcję dóbr osobi
stych, zgodnie z którą po pierwsze, przedmiotem ochrony są wszelkie dobra oso
biste936 i po drugie - przedmiotem ochrony nie jest szeroko rozumiana osobowość 

931 J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona..., s. 5.
932 Większość dóbr osobistych powstanie z chwilą rozpoczęcia bytu prawnego podmiotu. W przypad
ku osób fizycznych będzie to, zgodnie z art. 8 kc, urodzenie. Niemniej jednak można mówić również 
o takich dobrach osobistych, które powstają dopiero wraz z zaistnieniem dodatkowych zdarzeń, np. 
wytworzenie dzieła (rezultat działalności twórczej). Szerzej na ten temat: A. Cisek, P. Machnikowski 
[w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks..., s. 59.
933 Takie dobra osobiste jak kult osób zmarłych nie są dobrem osobistym zmarłego, tylko podmiotu 
(najczęściej osoby bliskiej), który kultywuje pamięć o osobie zmarłej.
93,1 Por. J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona..., s. 6 i porzywołana tam literatura, w tym prace 
S. Wronkowskiej, A. Woltera oraz S. Grzybowskiego.
935 Ibidem.
936 Por. A. Cisek, P. Machnikowski [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks..., s. 59-60.
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(ogólne dobro osobiste człowieka lub osoby prawnej)937. Wskazanie dóbr osobistych 
w przepisie art. 23 k.c. ma charakter katalogu otwartego, czyli jest jedynie przy
kładowe938. Niezwykle cenny w tym zakresie okazuje się dorobek orzecznictwa. Ju- 
dykatura bowiem wprost wskazuje lub definiuje dobra osobiste, uzupełniając tym 
samym otwarty katalog ustawowy939.

W judykaturze jako inne aniżeli wymienione w art. 23 k.c. dobro osobiste wska
zuje się prawo do godnego odbywania kary pozbawienia wolności940. Pogląd ten nie 
zyskał aprobaty SN, gdyż w jego ocenie nie ma dobra osobistego w postaci prawa 
do godnych warunków odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych. 
Dobrem osobistym jest bowiem godność człowieka941. Pogląd SN zasługuje na uzna
nie z dwóch powodów. Po pierwsze, zagwarantowana konstytucyjnie godność ludzka 
i obowiązek jej ochrony dotyczy każdego bez względu na sytuację, w jakiej się znalazł, 
czyli obejmować będzie także osoby pozbawione wolności i brak jest podstaw, by wy
różniać dodatkowe kategorie podmiotowe czy też przedmiotowe.

Z tego punktu widzenia obowiązek zapewnienia godnych warunków odbywania 
kary pozbawienia wolności będzie wynikał z konieczności poszanowania godności 
ludzkiej i jej ochrony. I po drugie, od dobra osobistego rozumianego jako prawo pod
miotowe jednostki należy odróżnić jej uprawnienie, przede wszystkim ze względu na 
skutki prawne naruszenia odpowiednio jednego i drugiego. W przypadku naruszenia 
dóbr osobistych pokrzywdzony będzie mógł się domagać nie tylko zaprzestania działań, 
które takim naruszeniem skutkują, ale także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
przez to krzywdę. Natomiast w przypadku uprawnienia będzie się mógł domagać wy
łącznie zapewnienia możliwości do korzystania z niego. Dotyczy to również wskazywa
nego w orzecznictwie prawa do prowadzenia korespondencji942, prawa do warunkowego 
przedterminowego zwolnienia i prawa do przepustki943. Otwarty katalog przewidziany 
w art. 23 k.c. nie może stanowić podstawy do wskazywania jako dobra osobistego cze
goś, co w istocie nim nie jest.

Problematyka dóbr osobistych pojawia się również na gruncie prawa pracy. Kodeks 
pracy944 w art. 111 nakłada na pracodawcę obowiązek szanowania godności i innych 
dóbr osobistych pracownika. Zdaniem U. Jackowiak wymóg szanowania, o którym 

937 J. Panowicz-Lipska, Majątkowa ochrona..., s. 5-6.
938 Ibidem, s. 23.
939 Por. A. Drozd, Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, LEX nr 36381/10 [dostęp: 
04.11.2016],
940 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt: I ACa 323/14, LEX nr 
1496028.
941 .Por. wyrok SN z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt: I CSK 289/12, LEX nr 1288605.
942 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 297/15, LEX nr 
1765936.
943 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 2013 r„ sygn. akt: I ACa 54/13, LEX 
nr 1294775.
944 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666); dalej: kp.
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mowa w art. 111 kp, należy rozumieć jako obowiązek nienaruszania tych dóbr, a po
jawienie się tej regulacji w kp było podyktowane kształtowaniem w sferze stosunków 
pracy zachowań i postaw eliminujących instrumentalne traktowanie pracowników945. 
Dobra osobiste pracownika podlegają ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c. Jak wska
zuje się w literaturze przedmiotu, może powstać sytuacja, w której dojdzie do narusze
nia dóbr osobistych w związku z istniejącym stosunkiem pracy, przy czym podkreśla się 
jednocześnie, że stosunek ten nie obejmuje swoją treścią dóbr osobistych946. Pracownik 
w takim przypadku będzie mógł skorzystać w tym samym stanie faktycznym zarówno 
z ochrony przewidzianej przepisami kp, jak i wskazanej przepisami k.c.947 Obie formy 
ochrony są od siebie całkowicie niezależne948. Ochrona dóbr osobistych jest prawem 
podmiotowym bezwzględnym, w związku z czym przysługuje danej osobie jako czło
wiekowi, a nie jako pracownikowi, co skutkuje tym, że sąd, rozpatrując roszczenia pra
cownika w oparciu o regulację art. 23 i 24 k.c., abstrahować będzie od łączącej strony 
stosunku pracy umowy o pracę949.

Regulacje kp mogą mieć również zastosowanie w stosunku do osób przebywają
cych w jednostkach penitencjarnych, gdyż osoby te mogą podejmować zatrudnienie. 
Wykonywanie pracy w czasie izolacji więziennej jest jednym ze sposobów oddziaływań 
penitencjarnych, służących realizacji celu wykonywania kary pozbawienia wolności 
określonego w art. 67 KKW. Regulacją szczegółową w zakresie zatrudniania osób skaza
nych jest regulacja art. 121-129 KKW. Przepisy te nakładają na organy odpowiedzialne 
za wykonanie kary pozbawienia wolności obowiązek zapewnienia skazanemu w miarę 
możliwości świadczenia pracy (art. 121 § 1 KKW). Skazanego zatrudnia się na podsta
wie skierowania do pracy albo umożliwia się wykonywanie pracy zarobkowej w ramach 
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na 
innej podstawie prawnej (art. 121 § 2 KKW), przy czym następuje to za zgodą i na wa
runkach określonych przez dyrektora jednostki penitencjarnej, zapewniających prawi
dłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności (art. 121 § 3 KKW). Zdolność 
skazanego do pracy oraz w miarę potrzeby rodzaj, warunki i czas pracy określa lekarz 
(art. 121 § 6 KKW). W stosunku do skazanych pracujących, w zakresie nieuregulowa
nym w KKW, na mocy art. 121 § 8 KKW, stosuje się przepisy prawa pracy. Regulacja 
KKW związana z umową o pracę jest szczątkowa, stąd też biorąc po uwagę odesłanie 
w zakresie nieuregulowanym do kp, w doktrynie wskazuje się, że ustawodawca uznał 
za wystarczającą regulację tej materii w przepisach prawa pracy950. Tym samym zastoso
wanie przepisów kp będzie odgrywało kluczową rolę. Osoby skazane mogą wykonywać 

945 Por. U. Jackowiak, Komentarz do art. 11(1) Kodeksu pracy, LEX nr 66031 [dostęp: 4.11.2016].
946 Por. A. Dyoniak, Z problematyki ochrony dóbr osobistych pracownika w prawie polskim i RFN, LEX 
nr 32166/1 [dostęp: 4.11.2016].
947 Ibidem.
948 Por. U. Jackowiak, Komentarz do art. 11(1) Kodeksu pracy, LEX nr 66031.
949 A. Dyoniak, Z problematyki ochrony dóbr...
950 Por. A. Gozdowski, Zatrudnianie skazanych, cz. I, LEX nr 40677/1 [dostęp: 4.11.2016].
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pracę zarówno na terenie jednostki penitencjarnej951, jak i poza nią952. W zakresie ochro
ny dóbr osobistych tych osób wskazać należy, że ich dobra osobiste mogą być narażo
ne na naruszenie tak ze strony osób pełniących służbę czy pracujących w jednostkach 
penitencjarnych, będących odpowiedzialnymi za organizację i nadzorowanie pracy, jak 
i podmiotów zewnętrznych. Zatem krąg podmiotów mogących dopuścić się naruszenia 
ulega rozszerzeniu.

Pomimo nieograniczonego zakresu dóbr osobistych i ich ciągłej zmiany istnieje ko
nieczność wyznaczenia granic ich ochrony. Naturę i granice poszczególnych dóbr oso
bistych wyznaczają przeważające w danym społeczeństwie zapatrywania prawne, mo
ralne i obyczajowe. Dokonując oceny istnienia i zakresu naruszenia dobra osobistego, 
należy odnieść się do standardów panujących w danym społeczeństwie. Orzecznictwo 
sądowe postuluje, by posłużyć się w tym celu abstrakcyjnym wzorcem „przeciętnego 
obywatela”, nie zaś odwoływać się do jednostkowych odczuć i ocen osoby uprawnio
nej953. W przypadku osób poddanych izolacji więziennej sytuacja będzie nieco inna, 
gdyż uwzględnić należy także istotę umieszczenia w jednostce penitencjarnej oraz wa
runki, które zostały zagwarantowane do wykonywania środków zabezpieczających i kar 
pozbawienia wolności, czyli standardy gwarantowane przez przepisy prawa. W pierw
szej kolejności wskazać należy, że nie wszystkie naruszenia, do jakich dojdzie, będą pod
legały ochronie, w szczególności samo osadzenie w jednostce penitencjarnej stanowi 
naruszenie dobra osobistego w postaci wolności, nawet gdy przestrzegane są wszelkie 
standardy wykonywania tego środka lub kary, przy czym w przypadku takim „zachodzi 
okoliczność wyłączająca bezprawność w postaci działania w ramach porządku prawne
go”954. O naruszeniu dóbr osobistych będzie można mówić tylko wtedy, gdy dolegliwo
ści (cierpienie i upokorzenie), jakich doznaje osoba pozbawiona wolności, przekracza 
dolegliwość wpisaną w przebywanie w jednostce penitencjarnej955. Uciążliwości i nie
dogodności związane z samym pobytem w zakładzie karnym czy areszcie śledczym nie 
prowadzą same przez się do naruszenia godności osoby w nich przebywających956.

Za bezprawne uważa się każde działanie naruszające dobro osobiste, jeżeli nie 
zachodzi żadna ze szczególnych okoliczności usprawiedliwiających takie działanie. 
Do okoliczności wyłączających bezprawność naruszenia zalicza się:

951 KKW wprowadza w tym zakresie pewne ograniczenia, por. treść art. 121 § 10 KKW, zgodnie 
z którym skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę w zakładzie karnym 
typu zamkniętego może wykonywać pracę wyłącznie na terenie zakładu karnego.
952 M. Cyrankiewicz, Gminy chętnie korzystają z pracy osób skazanych, LEX nr 159105/1 [dostęp: 
4.11.2016],
953 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 maja 2015 r., sygn. akt: 1 ACa 193/15, LEX 
nr 1754188.
954 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 382/13, LEX nr 
1381439.
955 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 302/15, LEX 
nr 1842403.
956 Ibidem.
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1) działanie w ramach porządku prawnego, tj. działanie dozwolone przez obo
wiązujące przepisy prawa;

2) wykonywanie prawa podmiotowego;
3) zgodę pokrzywdzonego (ale z zastrzeżeniem uchylenia jej skuteczności w nie

których przypadkach) oraz
4) działanie w ochronie uzasadnionego interesu957.
Niezbędne jest, aby w każdej sprawie zostało sprecyzowane dobro osobiste, do 

którego naruszenia doszło. Trafnie wskazuje T. Bińczycka-Majewska, że „chodzi 
przy tym nie tylko o elementy stanu faktycznego i podstawę jurydyczną zaistniałego 
sporu, ale także o system wartości powszechnie uznawanych w danym społeczeń
stwie dopełniający treść praw podmiotowych przysługujących jednostce”958.

Stosownie do treści art. 448 k.c., w razie naruszenia dobra osobistego sąd może 
przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić 
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od 
innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Należy zgodzić się 
z I. Dyką, że w przepisie tym ustawodawca nie określił charakteru naruszonego do
bra osobistego, co skutkuje tym, iż regulacja art. 448 k.c. będzie miała zastosowanie 
w przypadku naruszenia każdego dobra osobistego959. Tym samym sąd będzie mógł 
orzekać w oparciu o ten przepis również w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 
powstałego w związku z pobytem osoby w jednostce penitencjarnej. Treść art. 448 
k.c. nie ustanawia obowiązku zasądzenia zadośćuczynienia w każdym przypadku. 
Istotą tej regulacji jest kompensacja krzywdy, rozumianej jako szkoda niemajątko
wa wywołana naruszeniem dobra osobistego, skutkująca fizycznymi i psychiczny
mi dolegliwościami osoby pokrzywdzonej960, które mogą zostać zrekompensowane 
przez pieniądze961. Przepis art. 448 k.c. znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, gdy 
dojdzie do zawinionego naruszenia dóbr osobistych962. Przy ustalaniu wysokości 
kwoty przyznawanej na mocy art. 448 k.c. tytułem zadośćuczynienia należy brać 
pod uwagę rodzaj dobra, które zostało naruszone, stopień nasilenia i czas trwania 
ujemnych przeżyć psychicznych osoby, której dobra osobiste zostały naruszone oraz 
stopień winy osoby naruszającej, cel, w jakim dopuszczono się naruszenia i korzyść 

957 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r„ sygn. akt: I ACa 350/13, LEX nr 
1396868.
958 T. Bińczycka-Majewska, Glosa do wyroku SN z dnia 6 marca 1991 r., I PR 469/90, LEX nr 20215/1 
[dostęp: 4.11.2016].
959 Por. I. Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie 
naruszenia dobra osobistego, LEX nr 32000/4 [dostęp: 4.11.2016],
960 Por. A. Olejniczak, Komentarz do art. 448 Kodeksu cywilnego, LEX nr 167931 [dostęp: 4.11.2016 ].
961 Por. I Dyka, Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie 
naruszenia dobra osobistego, LEX nr 32000/7 [dostęp: 4.11.2016].
962 Zdaniem A. Ciska i W. Dubisa jest to pogląd dominujący w literaturze przedmiotu. Szerzej na ten 
temat por. A. Cisek, W. Dubis [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks..., s. 837.
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majątkową, która osoba naruszająca dobro osobiste osiągnęła, bądź też spodziewała 
się osiągnąć963. Przesłanką przyznania zadośćuczynienia, na podstawie art. 448 k.c. 
jest doznanie przez osadzonego krzywdy, a jej ustalenie i ocena rozmiaru należy do 
sądu orzekającego, uwzględniającego wszystkie okoliczności konkretnej sprawy964.

Warunki bytowe zagwarantowane osobom przebywającym 
w jednostkach penitencjarnych

Jak w każdym ustawodawstwie, tak i w Polsce wyodrębniono organy admini
stracji państwowej, którym powierzono zadania wykonywania kary pozbawienia 
wolności i tymczasowego aresztowania - tzw. administrację penitencjarną965. Jest 
to m.in. Służba Więzienna (dalej: SW), czyli umundurowana i uzbrojona formacja 
apolityczna podległa Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę or
ganizacyjną966, która realizuje na zasadach określonych w KKW zadania w zakresie 
wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środ
ków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. W obrębie Służby Więzien
nej zostały powołane organy, do których zalicza się: Dyrektora Generalnego Służ
by Więziennej, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej oraz dyrektora zakładu 
karnego lub aresztu śledczego oraz Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia 
Służby Więziennej, komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendan
ta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej. Natomiast jednostkami organiza
cyjnymi SW są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, okręgowe inspektoraty Służby 
Więziennej, zakłady karne i areszty śledcze, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby 
Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej i ośrodki doskonalenia kadr 
Służby Więziennej. Jednostkami penitencjarnymi w ścisłym znaczeniu tego słowa 
są areszty śledcze i zakłady karne. Co do zasady w pierwszych z nich wykonywany 
jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, w drugich z kolei 
kara pozbawienia wolności. Potrzeby praktyki i sytuacja Służby Więziennej nie po
zwalają jednak na przestrzeganie tej modelowej sytuacji. W wyniku tego zarówno 
w jednych, jak i drugich jednostkach wykonywana jest kara pozbawienia wolności. 
Często też w obrębie zakładu karnego wyodrębnia się oddział, w którym wykony
wane jest tymczasowe aresztowanie.

Minimalne warunki bytowe zostały określone w przepisach rangi ustawowej, 
przede wszystkim w KKW. Zgodnie z art. 110 KKW skazanego osadza się w celi 

963 Ibidem, s. 840.
964 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt: I CSK 289/12, LEX nr 1288605.
965 Por. S. Lelental, P. Wierzbicki, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w europejskich państwach 
socjalistycznych, Warszawa 1975, s. 14.
966 Definicja wprowadzona ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r. nr 
79, poz. 523 ze zm.); dalej: ustawa o SW.
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mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej (§ 1). Natomiast powierzchnia w tej 
celi, przypadająca na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2. Powierzchnia celi miesz
kalnej jest zaliczana do jednego z minimalnych standardów w zakresie warunków 
bytowych, które zapewnia się osobom przebywającym w jednostkach penitencjar
nych967. Regulacja KKW w tym zakresie uważana jest z kolei za konkretyzację za
sady humanitaryzmu i przejaw poszanowania godności ludzkiej968. Cele wyposaża 
się w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do 
spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią 
do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, 
a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy (§ 2). Jednocześnie 
ustawodawca przewiduje odstępstwa od wskazanych zasad, przyznając dyrektorowi 
zakładu karnego lub aresztu śledczego kompetencję do umieszczenia skazanego w in
nych warunkach. Ustawodawca przewidział dwie kategorie zdarzeń uprawniających 
dyrektora do podjęcia takiej decyzji, tj.:

1. stosownie do treści art. 110 § 2a KKW dyrektor może umieścić skazanego na 
czas określony, nie dłuższy niż 90 dni, w celi mieszkalnej, w której powierzchnia 
przypadająca na skazanego wynosi poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, w razie:

- wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej, lub 
w czasie ich obowiązywania,

- ogłoszenia na terenie położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego stanu za
grożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii albo wystąpienia w zakładzie karnym lub 
areszcie śledczym stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii oraz

- konieczności zapobieżenia wystąpieniu innego zdarzenia stanowiącego 
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa skazanego albo bezpieczeństwa zakła
du karnego lub aresztu śledczego albo zapobieżenia skutkom takiego zdarzenia.

2. na podstawie art. 110 § 2b KKW dyrektor zakładu karnego lub aresztu śled
czego może umieścić skazanego na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni, w celi 
mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi poniżej 
3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego 
umieszczenia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym nieposiadającym wolnych 
miejsc w celach mieszkalnych:

- skazanego na karę pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata,
- skazanego określonego w art. 64 § 1 lub 2 oraz art. 65 kk,
- skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 kk,
- skazanego, który samowolnie uwolnił się od odbywania kary pozbawienia 

wolności,
- skazanego, który korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu 

karnego lub aresztu śledczego, nie powrócił w wyznaczonym terminie,

967 Por. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 456.
968 Ibidem.
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- przetransportowanego na polecenie sądu lub prokuratora z innego zakładu karne
go lub aresztu śledczego, w celu udziału w rozprawie lub innych czynnościach procesowych,

- osoby tymczasowo aresztowanej, ukaranej karą porządkową lub co do której za
stosowano inne środki przymusu skutkujące pozbawienie wolności.

Okres 14 dni, który wskazano, może zostać przedłużony tylko za zgodą sędziego pe
nitencjarnego, niemniej jednak łączny okres umieszczenia skazanego w takich warunkach 
nie może przekroczyć 28 dni (art. 110 § 2c KKW). Jednocześnie na dyrektora zakładu 
karnego lub aresztu śledczego nałożono szereg obowiązków. Analiza przepisów w tym za
kresie wskazuje, że sytuacja taka ma charakter wyjątkowy. Po pierwsze, przy wydajniu ta
kiej decyzji należy minimalizować zagrożenie pogorszenia warunków wykonywania kary 
pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zmierzać do szybkiego umiesz
czenia w celi mieszkalnej na zasadach ogólnych (art. 110 § 2d KKW). Po drugie, w wyda
nej decyzji należy określić przyczyny umieszczenia skazanego w warunkach, w których 
powierzchnia w celi mieszkalnej przypadająca na skazanego wynosi mniej niż 3 m2. Po 
trzecie, w decyzji wskazać należy także czas, na jaki zastosowano takie rozwiązanie oraz 
termin, do którego skazany ma w tych warunkach przebywać (art. 110 § 2e KKW). Po 
czwarte, decyzję taką należy niezwłocznie uchylić, jeżeli ustaną przyczyny, dla których zo
stała ona wydana (art. 110 § 2g KKW). I wreszcie, osobie, której decyzja ta dotyczy, przy
sługują dodatkowe uprawnienia rekompensujące dolegliwości związane z obniżeniem 
podstawowych standardów - osobie tej należy zapewnić codzienne spacery dłuższe o pół 
godziny oraz korzystanie z dodatkowych zajęć kulturalno-oświatowych lub z zajęć z za
kresu kultury fizycznej i sportu (art. 110 § 2h KKW). Ponadto decyzja dyrektora zakładu 
karnego lub aresztu śledczego w tym zakresie podlega kontroli sądowej inicjowanej, sto
sownie do treści art. 110 § 2f KKW. Okoliczności te należy uwzględnić w ocenie konkret
nego przypadku, gdyż będą to okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dobra 
osobistego osoby pozbawionej wolności. W procesie decyzyjnym należy mieć na wzglę
dzie przede wszystkim konieczność ochrony dóbr osobistych osoby przebywającej w jed
nostce penitencjarnej. Są to przecież wartości chronione przez polski porządek prawny.

Zdaniem judykatury, obliczając metraż, jaki przysługuje każdemu osadzonemu, 
nie należy odliczać miejsc, które zajmuje sprzęt kwaterunkowy (meble i urządzenia 
sanitarne), gdyż nie znajduje to oparcia w przepisach prawa. Jak stwierdzono w jed
nym z wyroków, „zarówno literalne brzmienie art. 110 § 2 KKW, jak i ugruntowana 
wykładnia tego przepisu nie legitymizuje do pomniejszania powierzchni celi o ilość 
miejsca zajmowanego przez meble. Oczywiste jest, że takie przedmioty służą do 
użytku i wykorzystania powierzchni celi zgodnie z jej mieszkalnym przeznacze
niem. (...) z unormowania zawartego w § 4 ust. 4 zarządzenia nr 7/2012 Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej wynika w sposób nie budzący wątpliwości, jakich 
elementów nie należy wliczać do powierzchni użytkowej celi969.

969 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 820/12, LEX nr 1324786.
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Zgodnie z art. 1 lOa KKW skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane 
z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nie- 
przekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty oso
bistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, 
przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę 
i gry świetlicowe. Ponadto dyrektor może zezwolić skazanemu na posiadanie w celi 
sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotów, w tym także 
podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych zaintere
sowań skazanego, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku 
i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym. Skazany nie może posiadać 
w celi albo przekazywać do depozytu w trakcie pobytu w zakładzie karnym przed
miotów, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek albo utrudniają 
konwojowanie. Skazany otrzymuje do użytku z zakładu karnego odpowiednią do pory 
roku odzież, bieliznę oraz obuwie, o ile nie korzysta z własnych. Skazanemu zapewnia 
się warunki niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w szczególności otrzymu
je on z zakładu karnego pościel oraz inne środki do utrzymania higieny i czystości 
w celi (art. 111 § 1 KKW). Skazany korzysta z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku, 
w szczególności z prawa do co najmniej godzinnego spaceru i 8-godzinnego czasu 
przeznaczonego na sen w ciągu doby (art. 112 § 1 KKW).

Chociaż dotychczas mowa jedynie o osobach posiadających status skazanego, 
należy pamiętać, że w jednostkach penitencjarnych przebywają również osoby, wo
bec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego areszto
wania. Ich sytuacja w zakresie warunków bytowych jest jednak podobna do sytuacji 
osób skazanych, gdyż na podstawie art. 209 KKW do wykonywania tymczasowego 
aresztowania stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do wykonywania kary 
pozbawienia wolności, ze zmianami wynikającymi z przepisów rozdziału XV za
tytułowanego „Tymczasowe aresztowanie”. Modyfikacje wprowadzone przepisami 
tego rozdziału służą przede wszystkim celom, dla których środek ten zastosowano 
- zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego.

W pozostałym zakresie warunki bytowe zostały uregulowane w aktach rangi 
podustawowej, m.in. w:

• Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w spra
wie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia 
wolności970 (dalej: regulamin wykonywania kary), które zastąpiło Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organiza
cyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności971,

• Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego 

970 Dz.U. z 2016 r., poz. 2231.
971 Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1493.
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aresztowania972 (dalej: regulamin wykonywania TA), które zastąpiło Rozporządze
nie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu orga- 
nizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania973,

• Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w spra
wie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śled
czych974 (dalej: rozporządzenie warunki bytowe), wydanego na podstawie art. 249 § 
3 pkt 2 KKW i obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. Wcześniej kwestię tę regulo
wały odpowiednio: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 
2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresz
tach śledczych975, obowiązujące w okresie od 15 listopada 2003 r. do 13 sierpnia 2014 
r. oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 
warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych976, 
obowiązujące w okresie od 14 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Regulamin wykonywania kary stosuje się do osób odbywających karę pozbawie
nia wolności oraz osób odbywających karę aresztu orzeczoną za wykroczenie lub 
karę porządkową, a także do osób, wobec których jest stosowany środek przymusu 
skutkujący pozbawieniem wolności. Warunkom bytowym zostały poświęcone prze
pisy rozdziału 6 zatytułowanego „Warunki opieki zdrowotnej i bytowej”, tj. przepisy 
§ 25 - § 36. Zgodnie z § 29 regulaminu cela mieszkalna powinna być wyposażona 
w łóżko dla każdego skazanego, odpowiednią do liczby skazanych liczbę stołów, sza
fek i taboretów oraz środków do utrzymania czystości w celi. Niezbędne urządzenia 
sanitarne sytuuje się w sposób zapewniający ich niekrępujące użytkowanie. Skazany 
korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Skazany zatrudniony przy 
pracach brudzących korzysta z odpowiednio częstszych kąpieli. Natomiast kąpiel 
skazanego chorego odbywa się według wskazań lekarza (§31 ust. 3). Skazany ma 
prawo korzystać raz dziennie ze spaceru na wolnym powietrzu, który odbywa się 
pod bezpośrednim nadzorem funkcjonariusza w wyznaczonym miejscu na wolnym 
powietrzu (§ 32 ust. 1). Dyrektor może na wniosek lekarza zmienić czas trwania 
i sposób odbywania spaceru przez skazanego chorego (§ 32 ust. 3). Regulamin gwa
rantuje również 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku, wprowadzając ciszę nocną 
w godzinach 22.00-6.00. Stan sanitarny zakładu karnego, ogrzewanie, oświetlenie 
i wentylacja pomieszczeń, utrzymywanie czystości przez skazanych w celach miesz
kalnych, stan i czystość odzieży, bielizny oraz pościeli, ilość i jakość posiłków oraz 
sposób ich przyrządzania i wydawania są kontrolowane przez pracownika lub funk
cjonariusza służby kwatermistrzowskiej i służby zdrowia (§ 35). Ponadto regulamin 

972 Dz.U. z 2016 r., poz. 2290.
973 Dz.U. z 2003 r. nr 152, poz. 1494.
974 Dz.U. z 2016 r„ poz. 2224.
975 Dz.U. z 2003 r. nr 186, poz. 1820.
976 Dz.U. z 2014 r., poz. 200.
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w § 14 ust. 1 nakłada na dyrektora jednostki penitencjarnej obowiązek ustalenia 
porządku wewnętrznego, w którym w sposób jeszcze bardziej szczegółowy zostaną 
uregulowane prawa i obowiązki skazanych.

Wobec powyższego należy uznać, że regulamin, podobnie jak przedstawiona 
wcześniej regulacja KKW, nie kształtuje w sposób szczególny sytuacji osób niepeł
nosprawnych. Jedynie niektóre przepisy odnoszą się do tej kwestii. Ograniczają się 
one jedynie do uwzględnienia lub stosowania do wskazań lekarza w niektórych 
aspektach funkcjonowania skazanych (spacery, kąpiel).

Z kolei regulamin wykonywania TA stosuje się do osoby:
1) wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie i w stosunku do której 

nie mogą być stosowane przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności, do 
czasu otrzymania zawiadomienia o uprawomocnieniu się wyroku skazującego;

2) pozbawionej wolności na terytorium innego państwa, czasowo wydanej 
w celu złożenia zeznań w charakterze świadka lub dokonania z jej udziałem innej 
czynności procesowej przed polskim sądem lub prokuratorem w toczącym się po
stępowaniu karnym;

3) prawomocnie skazanej za granicą na karę pozbawienia wolności, wobec któ
rej zastosowano tymczasowe aresztowanie w celu określenia przez właściwy sąd 
kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary pozbawienia wolno
ści, która ma być wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do cza
su otrzymania dokumentu pozwalającego na stosowanie względem niej przepisów 
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Podobnie jak w przypadku regulaminu wykonywania kary warunkom bytowym 
zostały poświęcone przepisy rozdziału 6 zatytułowanego „Warunki opieki zdrowotnej 
i bytowej”. W istocie rzeczy przepisy te odpowiadają przepisom regulaminu wykony
wania kary. Modyfikacje, jakie zostały w nich wprowadzone w stosunku do przepisów 
dotyczących skazanych, są podyktowane celem, w jakim środek ten został zastosowa
ny oraz konstytucyjną zasadą domniemania niewinności, która wobec tych osób ma 
niewątpliwie zastosowanie. Także w tym przypadku zasadny jest wniosek, wedle któ
rego regulacja ta nie kształtuje w sposób szczególny sytuacji osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia warunki bytowe osobie osadzonej w za
kładzie karnym lub areszcie śledczym wydaje się: odzież, bieliznę, obuwie, pościel, 
środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt 
stołowy, a także odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy 
przez osoby osadzone zatrudnione przez administrację zakładu karnego lub aresztu 
śledczego na danym stanowisku pracy. Cele oraz inne pomieszczenia, o ile wystę
pują w zakładzie karnym i areszcie śledczym, wyposaża się natomiast w podsta
wowy sprzęt kwaterunkowy oraz w inne przedmioty. Rozporządzenie wprowadza 
konkretne należności. Wybrane składniki wyposażenia, środków higieny osobistej 
i środków czystości zostały przedstawione w tabelach poniżej.
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Tabela 1. Normy należności przedmiotów dla osób osadzonych

Lp. Nazwa przedmiotu
Jednostka 

miary

Liczba należ
ności wg Roz
porządzenia 
MS z dnia 28 

stycznia 2014r.

Liczba na
leżności wg 

Rozporządzenia 
MS z dnia 16 

grudnia 2016r.

Normy 
należności 
w rozróż
nieniu dla 
mężczyzn 

i kobiet
-1- -2- -3- -4- -5- -6-

Pościel
1. Prześcieradło sztuka 2 2
2. Poszewka na poduszkę sztuka 1 1
3. Poduszka sztuka 1 1
4. Materac komplet 1 1
5. Koc sztuka 2 2
6. Podkład pod materac sztuka 1 1
7. Ręcznik sztuka 2 2
8. Ścierka do naczyń sztuka 1 1

Odzież dla osadzonych - skazanych
9. Kurtka zimowa sztuka 1 1
10. Czapka zimowa sztuka 1 1
11. Bluza sztuka 1 1
12. Spodnie sztuka 1 1
13. Spódnica sztuka 1 1 kobieta
14. Koszula sztuka 1 1

15.
Koszulka gimnastyczna 

z krótkim rękawem sztuka 1 1

16. Spodenki gimnastyczne sztuka 1 1
17. Półbuty lub trzewiki para 1 1
18. Klapki lub kapcie para 1 1

Bielizna
19. Piżama komplet 1 1
20. slipy sztuka 2 2
21. Majtki damskie sztuka 2 2 kobieta
22. Skarpety para 2 1

Środki higieny
23. Mydło toaletowe gram 100 100 mężczyzna
24. Mydło toaletowe gram 200 200 kobieta
25. Pakiet higieniczny sztuka wg potrzeb 1 kobieta
26. Krem do golenia gram 40 40 mężczyzna
27. Nożyk do golenia sztuka 2 2 mężczyzna
28. Proszek do prania gram 200 200
29. Szczoteczka do zębów sztuka 1 1
30. Pasta do zębów gram 60 60
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Źródło: opracowanie własne.

31. Papier toaletowy rolka 150g 2 2
32. Szampon do włosów mililitr 100 100

Tabela 2. Należności sprzętu stołowego dla osadzonych

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka 
miary

Liczba na
leżności wg 

Rozporządze
nia Ministra 

Sprawiedliwości 
z dnia 28 stycz

nia 2014 r.

Liczba na
leżności wg 

Rozporządze
nia Ministra 

Sprawiedliwości 
z dnia 16 grud

nia 2016 r.

Uwagi

1.
Kubek 0,51 z two
rzywa sztucznego

sztuka 1 1

2.
Łyżka duża z two
rzywa sztucznego sztuka 1 1

3.
Widelec z tworzywa 

sztucznego sztuka 1 1

4.
Nóż z tworzywa 

sztucznego 
Talerz głęboki

sztuka 1 1

5. z tworzywa sztucz
nego

sztuka 1 1

6.
Talerz płytki z two
rzywa sztucznego sztuka 1 1

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Normy wyposażenia sprzętu kwaterunkowego cel mieszkalnych

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka 
miary

Liczba na
leżności wg 

Rozporządze
nia Ministra 

Sprawiedliwości 
z dnia 28 stycz

nia 2014 r.

Liczba na
leżności wg 

Rozporządze
nia Ministra 

Sprawiedliwości 
z dnia 16 grud

nia 2016 r.

Uwagi

1. Łóżko metalowe sztuka 1 1
2. Wkład do łóżka sztuka 1 1

Szuflada wysuwana/
3. pojemnik sztuka 1 1

podłóżkowy
nie mniej niż nie mniej niż

4. Stół więzienny sztuka 0,15m2 0,15m2
pow. blatu pow. blatu

nie mniej niż nie mniej niż
5. Szafka więzienna sztuka 0,03 m3 kubatu- 0,03 m3 kubatu-

ry szafki ry szafki
6. Taboret więzienny sztuka 1 1

7. Solik lub półka pod 
telewizor sztuka 1 na celę 1 na celę

8. Wieszak sztuka wg potrzeb wg potrzeb

9. Półka na przybory 
toaletowe sztuka wg potrzeb wg potrzeb

Szafka na środki
sztuka10. higieny i czystości wg potrzeb wg potrzeb

11. Lustro sztuka 1 na celę 1 na celę

12. Miska plastikowa sztuka 1 na 4 osadzo
nych

1 na 4 osadzo
nych

13. Wiadro plastikowe 
lub kosz na śmieci sztuka 1 na celę 1 na celę

14. Popielniczka sztuka 1 na celę wg potrzeb w celi dla 
palących

Szczotka zmiotka komplet 1 na celę 1 na celę15. z szufelką

16. Szczotka z długim 
trzonkiem sztuka 1 na celę 1 na celę

17. Szczotka klozetowa sztuka 1 na celę 1 na celę

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 4. Normy należności środków do utrzymania czystości w celach mieszkalnych

Lp. Nazwa przedmiotu
Jednostka 

miary

Liczba na
leżności wg 

Rozporządze
nia Ministra 

Sprawiedliwości 
z dnia 28 stycz

nia 2014 r.

Liczba na
leżności wg 

Rozporządze
nia Ministra 

Sprawiedliwości 
z dnia 16 grud

nia 2016 r.

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

Płyn do mycia 
naczyń 

Płyn do mycia uni
wersalny

Czyścik uniwersalny

Płyn do WC 
Płyn do mycia szyb 

bez zawartości 
alkoholu

mililitr 

litr 

kilogram

mililitr 

mililitr

200 na 1 osobę

0,5 do celi 
1-4-osobowej

0,3 do celi
1-4-osobowej 

wg potrzeb

wg potrzeb

200 na 1 osobę

0,5 do celi 
1-4-osobowej

0,3 do celi
1-4 osobowej 
wg potrzeb

wg potrzeb

Źródło: opracowanie własne.

Analiza powyżej przedstawionych danych wskazuje, że w zasadzie sytuacja osób 
pozbawionych wolności w zakresie warunków socjalno-bytowych nie zmienia się. 
W niektórych przypadkach ulega nawet pogorszeniu (co niestety należy ocenić nega
tywnie), jak choćby w zakresie środków higieny dla kobiet (tabela nr 1) w postaci pa
kietu higienicznego, gdyż wcześniej przepisy gwarantowały możliwość wydawania ich 
„według potrzeb”, czyli nie ustanawiając limitów w tym zakresie. Obecnie natomiast 
możliwe jest wydanie jedynie jednego takiego pakietu. Niemniej jednak zauważyć na
leży, że przepisy te w sposób szczegółowy kształtują sytuację w zakresie warunków 
socjalno-bytowych, co ułatwia ustalenie, na kanwie danego przypadku, w tym w za
kresie naruszenia dóbr osobistych, czy zostały zapewnione odpowiednie warunki.

Rozporządzenie przewiduje również wyposażenie pomieszczeń przeznaczo
nych dla osób chorych, tj. celi w izbach chorych oraz oddziałach szpitalnych. Prze
pisy te jednak, podobnie jak pozostałe, nie przewidują wyposażenia przystosowa
nego dla osób niepełnosprawnych. W takiej sytuacji uznać należy, że po pierwsze 
brak jest przepisów gwarantujących osobom niepełnosprawnym przebywającym 
w jednostkach penitencjarnych warunki umożliwiające im właściwe funkcjono
wanie, i po drugie - nie jest to problem konkretnej jednostki penitencjarnej, gdyż 
przewidują to rozwiązania systemowe, które dotyczą wszystkich jednostek. Wobec 
tego odpowiedzialności za taki stan rzeczy nie ponosi dyrektor zakładu karnego 
lub aresztu śledczego. Niektóre jednostki penitencjarne, wychodząc naprzeciw tego 
rodzaju potrzebom, organizują pomieszczenia przystosowane dla osób niepełno
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sprawnych poprzez wyposażenie ich w urządzenia sanitarne, z których mogą te oso
by w sposób swobodny korzystać. Niemniej jednak działania te są podejmowane 
przez daną jednostkę we własnym zakresie, a żadne przepisy prawa nie przewidują 
takiego obowiązku. W ocenie autorów sytuacja ta nie odpowiada ogólnie przyjętym 
standardom. Przepisy prawa powinny po pierwsze przewidywać taką sytuację - wa
runki uwzględniające potrzeby tych osób, i po drugie - pełnić w ten sposób funkcję 
gwarancyjną, tak dla wartości chronionych przez obowiązujący porządek prawny 
jak i dla samych osób, których dotyczą.

Instytucja skargi oraz postępowanie skargowe

W znaczeniu potocznym skargą określa się narzekanie, uskarżanie, obarczanie 
winą. W języku fachowym skarga stanowi odformalizowany środek kontroli spo
łecznej, służący każdemu obywatelowi lub organizacji społecznej jako forma spo
łecznej kontroli977. Poprzez instytucję skargi jednostka realizuje swoje prawo. Kon
stytucja RP w art. 63 stanowi, że „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi 
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy 
publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi 
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatry
wania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”. Przedmiotem poczynionego wy
wodu będzie jednak wspomniana instytucja w zawężonym zakresie, bowiem mate
ria, jakiej dotyczyć będą te rozważania, ograniczy się jedynie do kwestii skarg osób 
pozbawionych wolności przebywających w jednostkach penitencjarnych. Skargę 
osoby przebywającej w izolacji penitencjarnej należy rozpatrywać w co najmniej 
dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jako instrument prawny służący konkretne
mu podmiotowi do polepszania swojego bytu, z drugiej zaś jako formę inicjatywy 
do zreformowania, uefektywnienia czy też usprawnienia istniejącego systemu. Wra
cając do pierwszej z wymienionych roli skargi jako aparatu w walce o własny byt, 
nie można pominąć jej znaczenia jako środka służącego ochronie dóbr osobistych. 
Przedmiotem skargi mogą być zagadnienia bezpośrednio związane z wykonywa
niem kary pozbawienia wolności czy tymczasowego aresztowania, ale także sprawy, 
które odnoszą się do działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. 
Przedmiotem skarg mogą być: warunki socjalno-bytowe izolacji więziennej, trak
towanie przez administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego, niewłaściwa 
opieka medyczna, stosowanie kar dyscyplinarnych, a także sam sposób rozpatrze
nia złożonej skargi czy też prośby przez osadzonego. W każdym ze wskazanych wy
żej zakresów istnieje możliwość naruszenia dóbr osobistych, niewątpliwie jednak 
najbardziej newralgiczną sferą, w której podejmowane działania mogą skutkować 

977 Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1997.
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naruszeniem dóbr, jest sprawowana w jednostkach penitencjarnych opieka medycz
na, a także warunki odbywania kary. Stanowią one największy odsetek skarg wno
szonych przez osoby przebywające w izolacji.

Podstawowymi aktami, przyznającymi prawo do składania skarg, oczywiście 
bez oderwania od ogólnych przepisów, osobom pozbawionym wolności są KKW, 
Regulamin wykonywania kary, a także Regulamin wykonywania TA. Aktem regu
lującym samą procedurę rozpatrywania oraz załatwiania skarg jest wydane na pod
stawie art. 249 § 3 pkt 3 KKW Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach kar
nych i aresztach śledczych z dnia 13 sierpnia 2003 roku978.

Treść RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków stanowi m.in. o właściwo
ści organów do rozpoznawania skarg. Skargi dotyczące działalności jednostek or
ganizacyjnych oraz postępowania funkcjonariusza Służby Więziennej i pracownika 
Służby Więziennej załatwiają:

- kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowa
na, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności lub bezpośredniej działalności 
jego zastępcy i podjętych przez nich decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uzna
na za zasadną;

- dyrektor okręgowy Służby Więziennej - jeżeli skarga dotyczy działalności 
nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej;

- Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona 
- jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej;

- Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona - jeżeli skarga 
dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Dyrektor generalny Służby Więziennej, dyrektor okręgowy Służby Więziennej 
oraz Minister Sprawiedliwości mogą przekazać, celem załatwienia, kierownikowi 
nadzorowanej jednostki organizacyjnej skargę zawierającą zarzuty dotyczące bez
pośredniej działalności funkcjonariusza lub pracownika tej jednostki organizacyj
nej, z poleceniem udzielenia informacji o sposobie załatwienia skargi. Nie dotyczy 
to skarg, których przedmiotem jest bezpośrednia działalność kierownika jednostki 
organizacyjnej lub jego zastępcy i podjęte przez nich decyzje.

Postępowaniem skargowym kieruje kilka podstawowych zasad, charakterystycz
nych nie tylko dla tego postępowania. Nie są one wyrażone wprost w regulujących ten 
zakres przepisach, lecz ich bardziej szczegółowy opis możemy odnaleźć w przepisach 
kpa. Oprócz zasad ogólnych, zbieżnych w obu postępowaniach, takich jak zasada pra
worządności i prawdy obiektywnej, zwrócić należy uwagę również na zasady doty
czące samego przebiegu postępowania. Po pierwsze, w postępowaniu skargowym, tak 
samo jak w postępowaniu administracyjnym, co do zasady występuje zasada pisem- 

978 Dz.U. 2003 nr 151, poz. 1467; dalej: RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków.
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ności, choć przepisy przewidują również możliwość złożenia skargi ustnie do proto
kołu; ta sama reguła obowiązuje także w przypadku informacji o sposobie załatwie
nia sprawy979. Po drugie, w obu przypadkach przepisy nakładają na organ obowiązek 
szybkości i prostoty postępowania. Zasada ta wyrażana w art. 12 kpa została również 
zawarta w § 8 pkt 1 i 2 RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków, który to przepis 
stanowi, iż „wnioski, skargi i prośby, które nie wymagają zebrania dowodów, infor
macji lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz zbadania akt, powinny 
być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni, jeżeli 
rozpoznanie wniosku, skargi lub prośby wymaga zebrania dowodów, informacji lub 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz zbadania akt, termin załatwienia 
wniosku, skargi lub prośby można przedłużyć o czas niezbędny do dokonania tych 
czynności. O przedłużeniu terminu załatwienia należy pisemnie poinformować wno
szącego wniosek, skargę lub prośbę”. Jak więc można zauważyć, o podobieństwach 
procedury skargowej i administracyjnej stanowi także zasada informowania stron. 
W kpa przewiduje ją art. 9, w RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków zaś m.in. 
§ 8 pkt 2 zd. 2 oraz § 9 pkt 1.

Przepisy rozporządzenia regulujące procedurę skargową przewidują możliwość 
odstąpienia od rozpatrywania złożonej skargi, jednak decyzja o zaniechaniu załatwia
nia danej sprawy może zostać podjęta jedynie w pięciu konkretnych przypadkach. 
Trzy takie ewentualności przewiduje § 10 RMS w sprawie załatwiania skarg i wnio
sków. Organ prowadzący postępowanie skargowe, w przypadku złożenia ponownej 
skargi opartej na tych samych podstawach faktycznych, skargi zawierającej wyrazy 
lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców, 
a także skargi niezawierającej uzasadnienia zawartych w niej żądań w stopniu umoż
liwiającym jej rozpoznanie, może pozostawić skargę bez rozpoznania. W ostatnim 
z przywołanych przypadków, kierując się zasadą wysłuchania strony, ustawodawca na 
mocy § 7 pkt 4a RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków, umożliwia organowi 
wezwanie skarżącego do uzupełnienia uzasadnienia poprzez nałożenie na niego obo
wiązku konkretyzacji stawianych zarzutów we wskazanym siedmiodniowym termi
nie, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Kolejny, czwarty przypadek, 
kiedy organ zaniecha rozpoznawania sprawy, stanowi sytuacja, w której sam skarżą
cy cofa podnoszone wcześniej zarzuty980. Ostatnią, piątą okolicznością, kiedy organ 
może odstąpić od prowadzenia postępowania, jest sytuacja kiedy ani treść, ani inne 
elementy pisma nie umożliwiają zidentyfikowania wnoszącego skargę981.

Oprócz opisanej wyżej tzw. wewnętrznej procedury skargowej, osoba pozbawio
na wolności może skorzystać jeszcze z dwóch dróg, aby dochodzić swoich praw 
w tzw. trybie zewnętrznym.

979 §7 pkt 1, § 9 RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków.
980 § 7 pkt 6 RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków.
981 9 § 7 pkt 4b RMS w sprawie załatwiania skarg i wniosków.
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Po pierwsze, na mocy art. 7 § 1 KKW skazany może zaskarżyć decyzję dyrektora 
zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektora okręgowego i Dyrektora Ge
neralnego Służby Więziennej albo osoby kierującej innym zakładem przewidzianym 
w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisji penitencjarnej do sądu pe
nitencjarnego. Zgodnie z § 3 art. 7 KKW skarga na decyzję przysługuje skazanemu 
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub doręczenia decyzji; decyzję ogłasza się lub 
doręcza wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym skazanemu prawie, 
terminie i sposobie wniesienia skargi. Skargę wnosi się do organu, który wydał zaskar
żoną decyzję. Jeżeli organ, który wydał zaskarżoną decyzję, nie przychyli się do skar
gi, przekazuje ją wraz z aktami sprawy bezzwłocznie do właściwego sądu. W wyniku 
rozpoznania skargi sąd może uchylić zaskarżoną decyzję, zmienić albo utrzymać ją 
w mocy; na postanowienie sądu w tym zakresie zażalenie nie przysługuje.

Drugim organem, do którego może zwrócić się osoba pozbawiona wolności ze 
skargą, jest Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO lub Rzecznik). Zgodnie z art. 
1 ust. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich982 RPO stoi na straży wolności i praw 
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w in
nych aktach normatywnych, w tym również na straży realizacji zasady równego trak
towania. Oznacza to, że osoba osadzona w jednostce penitencjarnej, której prawa są 
naruszone, może się w tym zakresie zwrócić ze skargą również do tego organu. Wnio
sek wnoszony do RPO nie jest opatrzony określoną formą, może być więc złożony za
równo pisemnie, j ak i ustnie do protokołu, zwolniony j est także z j akichkolwiek opłat.

Rzecznik oprócz swoich uprawnień, polegających m.in. na podjęciu sprawy do 
wyjaśnienia, żądania wyjaśnień czy też przekazaniu jej do załatwienia organowi wła
ściwemu, swoje uprawnienia może także realizować zgodnie z art. 8b KKW poprzez 
prawo wstępu do jednostek penitencjarnych, zarówno aresztów śledczych, jak i zakła
dów karnych, w każdym czasie bez ograniczeń, poruszania się po ich terenie, a także 
wglądu do dokumentacji i żądania wyjaśnień od administracji jednostek. Dla pełnej 
realizacji swoich zadań ma również prawo do rozmowy z osobami pozbawionymi 
wolności bez udziału osób trzecich, co stanowi bez wątpienia solidną możliwość reali
zacji przysługującej każdemu człowiekowi ochrony praw, wolności i dóbr osobistych. 
Zgodnie z art. 14 ustawy o RPO po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

• wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw czło
wieka i obywatela;

• skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w działalności 
których stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie 
takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej;

• zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, o której mowa w pkt 2, 
z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa;

982 Dz.U. z 2014 r., poz. 1648; dalej: ustawa o RPO.
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• żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć 
udział w każdym toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących 
prokuratorowi;

• żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygoto
wawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu;

• zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do 
sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach 
przysługujących prokuratorowi;

• wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego roz
strzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie 
określonych w odrębnych przepisach;

• wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia, na 
zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.

Podsumowując, wskazać należy, że skargę można niewątpliwie uznać jako środek 
prawny służący ochronie dóbr osobistych osób pozbawionych wolności. Stanowi ona 
bowiem swoisty parasol ochronny każdej sfery „więziennego życia”. Ustawodawca w art. 
23 k.c. wylicza dobra osobiste, akcentując ich szczególną ochronę. Jak wynika z przyto
czonych przykładów, bezdyskusyjne jest, iż możliwości realizacji tej ochrony jest wiele, 
można do nich zaliczyć również formy przewidziane w KKW oraz ustawie o RPO.

Podkreślić należy, że podstępowanie skargowe, określone w RMS w sprawie za
łatwiania skarg i wniosków, o którym mowa była na wstępie tego rozdziału, służy 
bezspornie ochronie praw i wolności osób przebywających w zakładach karnych 
i aresztach śledczych. Z całą pewnością możemy również stwierdzić, iż podobnie 
jak w Kodeksie cywilnym osoba, której dobro zostało naruszone, może żądać za
przestania szkodliwego działania bądź zaniechania czy też usunięcia jego negatyw
nych skutków, jednak rzeczą, która szczególnie odróżnia ochronę dóbr osobistych 
na płaszczyźnie k.c. od tej normowanej przez RMS, jest fakt, iż w pierwszym zbiorze 
przepisów, na mocy art. 24 § 1 k.c. istnieje możliwość zadośćuczynienia finansowe
go, rekompensującego poniesioną dolegliwość, jakiego w regulacji RMS na próż
no by szukać. W tym miejscu jednak należy zaznaczyć, że niezależnie od wyniku 
zakończonego postępowania skargowego, czy też równolegle z nim, osadzony ma 
prawo dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej. Rezultat postępowania skar
gowego, jeżeli zostanie ono rzetelnie przeprowadzone, może natomiast przynieść 
cenne ustalenia dla postępowania sądowego.

Wskazać należy ponadto, że niewątpliwie instytucja skargi służy przede wszyst
kim powstrzymaniu naruszeń oraz usprawnieniu funkcjonowania jednostek pe
nitencjarnych, ale służy także wyciąganiu konsekwencji z działań niepożądanych, 
gdyż może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym wobec osoby, która poprzez 
swoje działanie lub zaniechanie doprowadziła do choćby zagrożenia, czy co więcej 
- naruszenia dobra osobistego osoby pozbawionej wolności.
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Typologia przesłanek naruszeń dóbr osobistych osób 
przebywających w jednostkach penitencjarnych będąca 
przedmiotem postępowań sądowych oraz stanowisko 

judykatury w tym zakresie

Jak podkreśla się w orzecznictwie, „Każda osoba pozbawiona wolności zacho
wuje swe prawa i wolności gwarantowane Konstytucją, z wyjątkiem prawa do wol
ności osobistej. Podstawą wskazywanego w judykaturze prawa do godnego odby
wania kary pozbawienia wolności są konstytucyjnie prawa przysługujące każdemu 
człowiekowi, bez względu na sytuację w jakiej się znalazł. Poszanowanie godno
ści należy do fundamentalnych zasad porządku konstytucyjnego, zgodnie z którą, 
przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest nienaruszalna (...). Obowiązek 
ten powinien być realizowany przez władze publiczne przede wszystkim tam, gdzie 
państwo działa w ramach imperium, realizując swoje zadanie represyjne, których 
wykonanie nie może prowadzić do większego ograniczenia praw człowieka i jego 
godności, niż to wynika z zadań ochronnych i celu zastosowanego środka repre
sji”983. Zasada ta znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich przypadków, bez 
względu na podstawę osadzenia w jednostce penitencjarnej, tj. dotyczyć będzie 
zarówno osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tym
czasowego aresztowania, jak i osób skazanych czy ukaranych. Jak już podnoszono, 
prawo do godnego odbywania kary pozbawienia wolności zawiera się w godności 
człowieka984. Przede wszystkim pobyt w jednostce penitencjarnej nie może prowa
dzić do przebywania w pomieszczeniu niezapewniającym godnych warunków do 
życia, a godne warunki to takie, które obejmują zapewnienie prywatności i intym
ności, m.in. związanych z potrzebami fizjologicznymi985.

Prawomocnie orzeczona kara bezwzględnego pozbawienia wolności, jak i warunki 
jej wykonania w jednostkach penitencjarnych stanowią element polityki karnej w posta
ci prewencji indywidualnej. Wykonanie kary nie może mieć na celu wyrządzenia dole
gliwości fizycznych lub poniżania człowieka986. Natomiast odbywanie kary pozbawienia 
wolności samo w sobie jest związane z licznymi ograniczeniami i niedogodnościami987, 
tym bardziej także wykonywanie tymczasowego aresztowania. Niemniej jednak odby

983 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 r., sygn. akt: I ACa 383/15, LEX nr 
1770845.
984 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt: I ACa 697/12, 
LEX nr 1236392.
995 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt: I ACa 820/12, LEX 
nr 1324786 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 
1238/12, LEX nr 1306054.
986 Postulat ten podnoszono już w latach 70. ubiegłego wieku; por. S. Lelental, P. Wierzbicki, Wyko
nywanie kary..., s. 32.
987 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt: I ACa 1212/12, LEX nr 
1305965.
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wać się to musi według pewnych ściśle wskazanych zasad i z zagwarantowaniem usta
wowo określonych standardów oraz nie wyłącza przewidzianej prawem ochrony dóbr 
osobistych, w tym możliwości skorzystania przez osobę pozbawioną wolności ze środ
ków prawnych służących ochronie tych dóbr. Podmiotem odpowiedzialnym w tym 
przypadku będzie Skarb Państwa jako podmiot odpowiedzialny za realizację polityki 
penitencjarnej. Obowiązkiem Skarbu Państwa będzie przede wszystkim zapewnienie 
osadzonym ustawowo określonych standardów988, czyli standardów, które zostały wska
zane powyżej (por. uwagi do pkt 3).

Jak wynika z poczynionego wywodu, specyfika jednostek penitencjarnych i wa
runków jakie w nich panują, powoduje, że przesłanki naruszenia dóbr osobistych 
osób przebywających w tych jednostkach są specyficzne. Analiza orzecznictwa sądo
wego pozwala na wskazanie dóbr osobistych szczególnie narażonych na naruszenie 
w ramach przebywania w jednostkach penitencjarnych oraz przesłanek ich narusze
nia. Pamiętać należy, że szczególnie w przypadku osób, które odbywają karę, pozba
wienie wolności w założeniu stanowi dolegliwość dla osoby skazanej, będącą natu
ralną konsekwencją jej przestępczej przeszłości989, a wykonywanie kary pozbawienia 
wolności ma, stosownie do treści art. 67 KKW, na celu wzbudzenie w skazanym woli 
współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególno
ści poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, oraz potrzeby przestrzegania 
porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa, 
czyli co do zasady jest formą dolegliwości, poprzez którą skazany może zadośćuczynić 
za swój czyn społeczności, której reguły postępowania naruszył990. Warunki, w jakich 
przebywa osadzony, nie muszą przypominać dostępnych mu na wolności991. Jednostka 
penitencjarna nie ma obowiązku zapewnienia osobom w niej osadzonym warunków 
na tzw. przeciętnym poziomie społeczeństwa. Nawet złe warunki bytowe nie stanowią 
automatycznie naruszenia godności lub czci tych osób992, a dyskomfort spowodowany 
pobytem w warunkach izolacji nie może stanowić podstawy do sformułowania tezy, 
że doszło do naruszenia dóbr osobistych993. Jak już wspomniano, o naruszeniu dóbr 
osobistych będzie można mówić tylko wtedy, gdy dolegliwości (cierpienie i upoko
rzenie), jakich doznaje osoba pozbawiona wolności, przekracza dolegliwość wpisaną 

998 Ibidem.
989 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt: I ACa 1212/12, LEX nr 
1305965.
990 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt: VI ACa 687/13, LEX 
nr 1500853.
991 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2012 r„ sygn. akt: I ACa 337/12, 
LEX nr 1238481.
992 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2015 r., sygn. akt: I ACa 30/15, LEX 
nr 1679919.
993 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. akt: VI ACa 989/12, LEX 
nr 1322829.
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w przebywanie w jednostce penitencjarnej99,1. W każdej sprawie osoba pozbawiona 
wolności będzie musiała sprecyzować dobro osobiste, którego ochrony się domaga, 
ponieważ jego charakter wyznacza kierunek oceny całokształtu okoliczności spra
wy, a sąd rozpatrujący sprawę nie dokona tego samodzielnie994 995. Podkreślić należy, że 
przedstawiony powyżej pogląd nie stanowi o tym, że warunki panujące w jednost
kach penitencjarnych nie powinny ulegać poprawie.

Na konkretne warunki umieszczenia w jednostce penitencjarnej składają się 
różne okoliczności, do których zalicza się m.in. powierzchnię pomieszczenia przy
padającą na jedną osobę, dostęp światła i powietrza do tego pomieszczenia, infra
strukturę sanitarną i sposób jej urządzenia, warunki stworzone do spania i jedzenia, 
a także możliwość przebywania poza celą996. W niektórych wypadkach konieczne 
będzie uwzględnienie indywidualnych cech osadzonego w postaci wieku lub stanu 
zdrowia997, w tym w szczególności jego niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności jako dobro osobiste osoby pozbawionej wolności na
rażone na naruszenie wskazać należy jej godność, która obejmuje również zapew
nienie prywatności i intymności, m.in. związanych z potrzebami fizjologicznymi998. 
W orzecznictwie sądowym można również napotkać pogląd, wedle którego prawo 
do prywatności jest dobrem osobistym samym w sobie999. Nie zasługuje on jednak 
na uwzględnienie. Podobnie jak w przypadku prawa do godnego odbywania kary 
pozbawienia wolności, prawo do prywatności pozostaje uprawnieniem i jest wpisa
ne w godność ludzką. Do jej naruszenia dojdzie wtedy, gdy warunki osadzenia nie 
odpowiadają minimalnym wymogom sanitarnym (higienicznym)1000, przy czym 
o naruszeniu dobra osobistego nie można mówić w przypadku pewnych uciążliwo
ści lub niedogodności związanych z pobytem w jednostce penitencjarnej, polega
jących na niższym od oczekiwanego standardzie celi czy urządzeń sanitarnych1001.

994 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 maja 2015 r„ sygn. akt: I ACa 302/15, LEX nr 
1842403. Pogląd Sądu wymaga kumulatywnego wystąpienia kilku przesłanek, by można było mówić 
o naruszeniu dobra osobistego. Mianowicie Sąd stanął na stanowisku, że do naruszenia dochodzi do
piero wówczas, gdy nastąpiło kumulatywne wystąpienie „niekorzystnych warunków odbywania kary 
pozbawienia wolności, takich jak: mała powierzchnia celi, liczba osób w celi, warunki sanitarne, moż
liwość zapewnienia minimum prywatności, ilość czasu spędzonego poza celą”.
995 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt: I ACa 667/13, LEX 
nr 1402909.
996 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2013 r., sygn. akt: I ACa 1181/12, LEX nr 
1311988.
997 Ibidem.
998 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt: I ACa 243/15, LEX 
nr 1740675 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 
1238/12, LEX nr 1306054.
999 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt: VI ACa 687/13, LEX 
nr 1500853.
1000 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2013 r., sygn. akt: I ACa 178/13, LEX 
nr 1356712.
1001 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2012 r., sygn. akt: I ACa 455/12, 
LEX nr 1237235.
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Zdaniem SN godność nie jest naruszona przez pobyt w celi zagrzybionej, wymagającej 
remontu oraz nieodpowiadającej standardom estetycznym i użytkowym, pod warunkiem 
że pobyt w tej celi nie trwa zbyt długo i jest uzasadniony zaistnieniem ogólnej trudnej 
sytuacji materialnej jednostek penitencjarnych, która dotyczy większości osób przebywa
jących w tych jednostkach i nie jest jednocześnie nakierowana na poniżenie tych osób1002. 
Dotyczy to również osoby niepełnosprawnej (np. ze względu na schorzenia oczu), jeśli 
uwzględniono jej szczególną sytuację wynikającą z niepełnosprawności1003. Przy czym nie
wątpliwie trudna sytuacja materialna nie może stanowić wytłumaczenia dla braku dążenia 
do jej poprawy. Taka sytuacja powinna mieć charakter jedynie czasowy.

W szczególności nie naruszają godności montowane w oknach zabezpieczenia tech- 
niczno-ochronne, gdyż są one niezbędnym elementem zabezpieczającym jednostki pe
nitencjarne i działania funkcjonariuszy podejmowane w tym zakresie nie są bezprawne, 
gdyż dotykają one także innych osób i nie są wymierzone przeciwko konkretnej osobie 
celem poniżenia jej czy niehumanitarnego traktowania, a ponadto nie przekraczają ko
niecznego rozmiaru dolegliwości wynikającego z zadań ochronnych i nie przewyższają 
ciężaru nieuniknionego cierpienia, nierozerwalnie związanego z pobytem w jednostce 
penitencjarnej1004.

Naruszeniem dobra osobistego w postaci godności może być umieszczenie osa
dzonego niepalącego tytoniu w celi z osobą rzeczywiście palącą tytoń, tyle tylko że 
zachowanie takie (osoby palącej) musi nosić cechy bezprawności1005. Okolicznością 
wyłączającą bezprawność będzie w tym przypadku przede wszystkim zgoda osa
dzonego niepalącego lub wcześniejsza deklaracja bycia osobą palącą.

RPO z kolei akcentuje potrzebę zapewnienia osobom przebywającym w jed
nostkach penitencjarnych prawo do prywatności. Zdaniem RPO warunki bytowe, 
w tym higieniczno-sanitarne, które jednostki penitencjarne winny zapewnić więź
niom, muszą respektować prawo do prywatności, które jest częściowo ograniczo
ne przez sam fakt uwięzienia. Prawo do prywatności wobec osób pozbawionych 
wolności, wypływające z ich przyrodzonej godności, szczególnie mocno musi ak
centować jednak zapewnienie więźniom właściwych warunków do wykonywania 
czynności higieniczno-sanitarnych1006. Obowiązujące przepisy w tym zakresie nie 
przewidują zapewnienia samodzielności pomieszczeń przeznaczonych na toalety 

1002 Por. wyrok SN z dnia 10 maja 2012 r., sygn. akt: IV CSK 473/11, LEX nr 1211994; por. także wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r„ sygn. akt: I ACa 1249/13, LEX nr 1496108.
1003 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. akt: I ACa 649/13, LEX 
nr 1659099.
1004 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt: I ACa 1249/13, 
LEX nr 1496108.
1005 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt: I ACa 1352/15, 
LEX nr 1993111.
1006 Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015, Biuletyn 
RPO 2016, nr 4, s. 28.
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ani ich oddzielenia od pozostałej części celi1007, co podobnie jak brak właściwej re
gulacji w zakresie pomieszczeń i budynków przystosowanych dla osób niepełno
sprawnych należy ocenić negatywnie.

Osadzenie w przeludnionej celi co do zasady może stanowić naruszenie dobra oso
bistego takiego jak godność1008 (w postaci prawa do intymności)1009, ale istnieją od tej 
zasady wyjątki. W judykaturze pojawił się pogląd odmienny, zgodnie z którym przelud
nienie zawsze stanowi naruszenie dóbr osobistych1010. Jednak zdaniem SN przyjęcie ta
kiego rozumowania jest niewłaściwe, gdyż jest równoznaczne z odrzuceniem możliwości 
uwzględnienia jakichkolwiek innych okoliczności i z nieuzasadnionym pozbawieniem 
sądu swobody jurysdykcyjnej1011. Z poglądem SN trudno się nie zgodzić, gdyż odmienne 
założenie w zasadzie nie wymagałoby oceny okoliczności sprawy, ograniczałoby się jedy
nie do ustalenia, czy osoba ta przebywała w warunkach przeludnienia. Wobec tego ocenie 
sądu nie podlegałaby bezprawność działania bądź jej brak, czyli to czy nie zachodzi żadna 
ze szczególnych okoliczności, usprawiedliwiających takie działanie, w tym:

- działanie w ramach porządku prawnego - działanie dozwolone przez obo
wiązujące przepisy prawa;

- wykonywanie prawa podmiotowego;
- zgoda pokrzywdzonego na podjęcie takich działań, oraz
- działanie w ochronie uzasadnionego interesu.
Nie byłoby też możliwe przeprowadzenie, w toku postępowania przed sądem, czyn

ności zmierzających do ustalenia istnienia wskazanego przez powoda (poszkodowa
nego) naruszenia jego dobra osobistego, a w przypadku pozytywnego przesądzenia tej 
kwestii - dokonania oceny bezprawności działania bądź zaniechania prowadzącego do 
naruszenia dóbr osobistych oraz oceny w zakresie wystąpienia szkody i związku przy
czynowego między zachowaniem a powstałą szkodą. Wskazać w tym miejscu należy, że 
są to czynności niezbędne dla prawidłowego zastosowania przepisów art. 23 i 24 lcc.1012 
W przedmiotowej sprawie istotne będzie w szczególności działanie w ramach porządku 
prawnego, czyli regulowane prawnie przypadki wyłączające bezprawność takiego dzia
łania1013, w tym decyzja dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, o której mowa 

1007 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. akt: I ACa 820/12, LEX 
nr 1324786.
1008 Por. uchwała SN z dnia 18 października 2011 r., sygn. akt: III CZP 25/11, LEX nr 960463 oraz 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt: IV CSK 121/13, LEX nr 1413043.
1009 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2012 r., sygn. akt: I ACa 697/12, 
LEXnr 1236392.
1010 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 stycznia 2015 r., sygn. akt: I ACa 1104/15, LEX 
nr 2000512.
1011 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2013 r., sygn. akt: I CSK 289/12, LEX nr 1288605.
1012 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 lutego 2016 r. sygn. akt: I ACa 1246/15, LEX nr 
2017741.
1013 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt: I ACa 966/12, 
LEX nr 1293061; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2013 r„ sygn. akt: I ACa 350/13, 
LEX nr 1396868.
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w art. 110 KKW. Dotyczy to zwłaszcza decyzji, na które zgodę wyraził sąd penitencjarny, 
gdyż sąd cywilny nie może oceniać takiej decyzji i uznawać jej za bezprawną1014. Ponadto 
badaniu poddane będą inne okoliczności składające się na stan faktyczny danej sprawy, 
w tym możliwości jednostki penitencjarnej, które powodować będą, iż „przeludnienie” 
nie będzie dotyczyć konkretnych osób (osoby) tylko większości, wobec czego umiesz
czenie w przeludnionej celi nie będzie nakierowane na poniżenie tych osób i naruszenie 
to nie osiągnie nasilenia, które uzasadniałoby zastosowanie art. 448 k.c.1015

Zdaniem judykatury, jeżeli nawet doszło do naruszenia dóbr osobistych i co praw
da jest ono bezprawne, ale nie zostało przez „jednostkę penitencjarną” zawinione, nie 
skutkuje ono zasadnością uruchomienia środków rekompensacyjnych. Taka sytuacja 
będzie miała miejsce przede wszystkim wtedy, gdy „przeludnienie panujące w zakła
dach karnych stanowi efekt długoletniego niedoinwestowania zakładów karnych, przy 
jednoczesnym wzroście przestępczości (...). Jest okolicznością niesporną, że dyrektorzy 
zakładów karnych nie mogą odmawiać przyjęcia osób, co do których wydany został są
dowy nakaz umieszczenia ich w jednostce penitencjarnej, jedynie z powodu przeludnie
nia tych jednostek”1016. Okoliczności te oznaczają bowiem, że niedogodności związane 
z przebywaniem w jednostce penitencjarnej w warunkach przeludnienia nie stanowiły 
następstwa celowej dyskryminacji ze strony SW, czy też działania dyrektora zakładu kar
nego wymierzonego przeciw osadzonym w ogólności. Nie uzasadnia naruszenia dobra 
osobistego i w konsekwencji tego przyznania zadośćuczynienia przede wszystkim bar
dzo krótki czas osadzenia w przeludnionej celi (nie trwający bez przerwy, lecz obejmu
jący dwa krótsze, oddzielone od siebie okresy)1017, a panująca w celi ciasnota sama przez 
się godności osadzonego nie narusza1018. Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra 
osobistego w postaci godności, przyjmować należy koncepcję obiektywną naruszenia, 
ustaloną w płaszczyźnie konkretnego stanu faktycznego i po przeprowadzeniu analizy, 
czy dane zachowanie, biorąc pod uwagę przeciętne reakcje ludzkie, mogło obiektyw
nie stać się podstawą do negatywnych odczuć po stronie osoby pozbawionej wolności. 
Pod uwagę należy wziąć również subiektywne przekonanie tej osoby, niemniej jednak 
decydujące będzie przekonanie obiektywne1019. Inaczej mówiąc - o tym, czy wskutek 
czyjegoś zachowania doszło do naruszenia jakiegoś dobra osobistego, decydować musi 
kryterium zobiektywizowane, jakim jest odbiór tego zachowania przez rozsądny, po

1014 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt: I ACa 176/13, 
LEX nr 1356690.
1015 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt: I ACa 633/12, 
LEXnr 1240317.
1016 Ibidem.
1017 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I ACa 107/15, 
LEXnr 1740631.
1018 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt: I ACa 884/12, 
LEX nr 1259679.
1019 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt: VI ACa 1172/12, 
LEX nr 1322805.



Urzeczywistnianie idei humanizmu w kontekście zagwarantowania podstawowych...

stronny podmiot, który oceny dokonuje bez emocjonalnego zaangażowania1020. God
ność osoby przebywającej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym nie jest naruszona, 
jeżeli odpowiada uznanym normom poszanowania człowieczeństwa1021.

Kolejnym dobrem osobistym jest więź emocjonalna łącząca osoby bliskie1022. Życie 
w rodzinie i utrzymanie tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste członków rodziny 
i podlega ochronie na podstawie art. 23 i art. 24 k.c.1023, a zachowanie tych więzi jest 
dobrem osobistym każdego członka rodziny. Jak trafnie wskazuje judykatura, do po
wstania takiego dobra osobistego nie jest wystarczające samo posiadanie bliskich, lecz 
nawiązanie silnej więzi z tymi osobami1024. Nie każdą więź rodzinną można zaliczyć do 
katalogu dóbr osobistych, lecz jedynie taką, której zerwanie powoduje negatywne skut
ki - krzywdę w postaci bólu i cierpienia, czyli rodzi poczucie krzywdy1025. Izolacja sama 
w sobie ogranicza życie rodzinne i utrudnia utrzymanie tego rodzaju więzi, tyle tylko że 
jest to albo środek zapobiegawczy, albo kara pozbawienia wolności regulowana prze
pisami prawa, co stanowi okoliczności wyłączające bezprawność. Osoba pozbawiona 
wolności nie będzie mogła zatem powoływać się na umieszczenie w jednostce peniten
cjarnej jako okoliczność naruszającą jej dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej łą
czącej ją z osobą bliską. Przepisy penitencjarne regulują kwestię kontaktów osadzonych 
z członkami rodziny poprzez zapewnienie m.in. widzeń z członkami rodziny, zarówno 
na terenie zakładu karnego lub aresztu śledczego, jak i poza jego murami (po spełnieniu 
szeregu surowych warunków), czy prowadzenia korespondencji. Dopiero pozbawienie 
zagwarantowanych przepisami „kontaktów”, bądź ich bezprawne ograniczenie będzie 
mogło stanowić naruszenie tego dobra osobistego.

Jeżeli chodzi o dobra osobiste związane ze wspomnianą korespondencją, k.c. ochro
ną obejmuje nie prawo do prowadzenia korespondencji, lecz tajemnicę korespondencji, 
bez względu na formę jaką ona przybierze (list, telefon, wiadomość e-mail). Jej naru
szeniem będzie skutkowała każda nieuprawniona ingerencja w nią, przede wszystkim 
zapoznanie się z jej treścią lub zmiana tej treści, jak również doprowadzenie do stanu, 
w której do takiej ingerencji może dojść1026, przy czym w warunkach izolacji więzien-

1020 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt: I ACa 1093/14, 
LEX nr 1740628.
1021 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 października 2012 r., sygn. akt: 1 ACa 455/12, 
LEXnr 1237235.
1022 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2014 r„ sygn. akt: I ACa 1724/13, 
LEX nr 1461197 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2012 r., sygn. akt: 
I ACa 1380/11, LEX nr 1171313.
1023 Por. wyrok SN z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt: I CSK 314/11, LEX nr 1164718 oraz wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 maja 2013 r., sygn. akt: I ACa 188/13, LEX nr 1378849.
1024 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r„ sygn. akt: I ACa 618/15, 
LEXnr 2017666.
1025 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2015 r„ sygn. akt: I ACa 475/15, 
LEX nr 1974108.
1026 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt: I ACa 521/12, 
LEX nr 1238502.
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nej co do zasady do sytuacji takiej nie dojdzie, gdyż przepisy wprowadzają obowiązek 
kontroli korespondencji, który ma służyć w przypadku tymczasowego aresztowania - 
zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego, a w przypadku odbywania 
kary pozbawienia wolności - zapewnienie bezpieczeństwa jednostce penitencjarnej 
(względy ochronne). Wobec powyższego mimo że dochodzi do naruszenia tajemnicy 
korespondencji, której ochronę przewiduje kc., istnieje okoliczność w postaci przepi
sów prawa, która wyłącza jej bezprawność. Wyłączeniu spod kontroli podlega jedynie 
korespondencja urzędowa oraz kontakty z pełnomocnikiem, czyli jedynie w tych dwóch 
przypadkach może dojść do nieuprawnionej ingerencji w sferę dobra osobistego osoby 
pozbawionej wolności w postaci tajemnicy korespondencji.

Wnioski końcowe

Jeżeli chodzi o ochronę dóbr osobistych osób przebywających w jednostkach peni
tencjarnych, uznać należy, że przysługują im środki przewidziane w k.c. - art. 23 i 24 
na zasadach ogólnych oraz „szczególne” środki ochrony regulowane przepisami RMS 
w sprawie załatwiania skarg i wniosków, wydanego na podstawie przepisów KKW. Pod
kreślenia wymaga jednak fakt, iż ze środków tych, w przeciwieństwie do ochrony kc., 
mogą skorzystać jedynie osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych, i po drugie, że 
różnią się one od pozostałych skutkami prawnymi jakie wywołują. W przypadku uzna
nia skargi za zasadną podejmuje się bowiem czynności zmierzające do zaprzestania na
ruszenia oraz zapobiegające naruszeniu w przyszłości. Nie przewidują jednak żadnych 
rozwiązań rekompensujących owo naruszenie. Niemniej jednak są narzędziem służą
cym ochronie dóbr osobistych. Z danych statystycznych Służby Więziennej wynika, że 
z instytucji skargi często korzystają osoby pozbawione wolności.

Tabela 5. Zestawienie skarg osób pozbawionych wolności w roku 2015

OISW Katowice OISW Warszawa
Ilość skarg rozpatrzonych 2657 4057
Ilość skarg uznanych za zasadne 17 47

Źródło: dane Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach i Okręgowego In
spektoratu Służby Więziennej w Warszawie przekazane w trybie udostępienia informacji 
publicznej na wniosek autorów.

Przedstawione dane prowadzą do wniosku, że instytucja skargi jest nadużywa
na, gdyż ilość skarg, które zasługują na uznanie za zasadne, stanowi odpowiednio: 
0,64% w przypadku skarg sporządzonych przez osadzonych jednostek peniten
cjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach 
(OISW Katowice) i 1,16% w przypadku skarg osadzonych jednostek podległych 
Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie (OISW Warszawa).
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Spośród dóbr osobistych narażonych na naruszenie w przypadku osób przeby
wających w zakładach karnych lub aresztach śledczych szczególnie narażona jest 
godność ludzka, w ramach której wyróżnić można prawo do prywatności oraz za
pewnienie odpowiednich warunków odbywania kary / wykonywania tymczasowe
go aresztowania. Analiza orzecznictwa sądowego pozwala wskazać problem prze
ludnienia jednostek penitencjarnych jako jedną z okoliczności mogących stanowić 
naruszenie godności człowieka. Dane statystyczne Służby Więziennej wskazują, że 
w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sytuacja w tym zakresie uległa 
znacznej poprawie, gdyż w jednostkach penitencjarnych przebywa mniej osób, ani
żeli są one w stanie pomieścić, przy założeniu że każdemu osadzonemu przysługuje 
co najmniej 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej. Tabela 6 przedstawia, jak kształto
wała się sytuacja w tym okresie.

Tabela 6. Zaludnienie jednostek penitencjarnych w okresie 01.01.2015-31.12.2015 r.

Stan na dzień OISW Katowice OISW Warszawa

01-01-2015 92,70% 90,33%

31-03-2015 91,20% 90,95%

30-06-2015 89,90% 88,49%

30-09-2015 87,10% 84,36%

31-12-2015 80,90% brak danych

Źródło: dane Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach i Okręgowego In
spektoratu Służby Więziennej w Warszawie przekazane w trybie udostępienia informacji 
publicznej na wniosek autorów.

Nie oznacza to jednak, że problem „przeludnienia” w konkretnej jednostce nie 
powstanie. Ważne w tym zakresie będą decyzje dotyczące rozmieszczenia osób 
w obrębie danej jednostki penitencjarnej.

Zarówno w przypadku jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby 
Więziennej w Katowicach (OISW Katowice), jak i podległych Dyrektorowi Okrę
gowemu Służby Więziennej w Warszawie (OISW Warszawa) średnie zaludnienie 
sukcesywnie spada, tak aby z końcem roku 2015 nie przekraczać 90%, co należy 
ocenić jako doprowadzenie do sytuacji znacząco poprawiającej warunki odbywania 
kary / wykonywania tymczasowego aresztowania w tych jednostkach.

Zwrócić uwagę również należy na to, że analiza przepisów KKW w zakresie warunków 
socjalno-bytowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym przede wszystkim Re
gulaminu wykonywania kary, Regulaminu wykonywania TA oraz Rozporządzenia wa
runki bytowe prowadzi do wniosku, że sytuacja osób przebywających w jednostkach pe
nitencjarnych nie została uregulowana w sposób uwzględniający niepełnosprawność tych 
osób. Praktycznie wszystkie spośród wymienionych regulacji przewidują jednakowe wa



Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach...
329

runki dla wszystkich osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, 
bez względu na ich sytuację indywidualną. W przypadku gdy jednostka penitencjarna „na 
własną rękę” nie zapewni odpowiednich warunków dla tych osób, ich funkcjonowanie 
podczas pobytu w jednostce penitencjarnej może być utrudnione.

Z raportu RPO1027 wynika, że w jednostkach penitencjarnych są już cele miesz
kalne przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach. Jednak w toku czynno
ści kontrolnych przedstawiciele RPO zwrócili uwagę na fakt nieprzystosowania do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń izb chorych oraz szereg innych 
nieprawidłowości utrudniających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, 
w tym wskazano m.in. brak odpowiednio szerokich korytarzy, samoinkasujących 
aparatów telefonicznych umieszczonych na odpowiedniej wysokości czy dysponowa
nie windą, platformami przyschodowymi lub podnośnikami, różnice wysokości na 
drogach prowadzących z budynku mieszkalnego na plac, brak ławek z siedziskiem na 
wysokości 45-55 cm, wyposażonych w oparcie i podłokietniki ułatwiające przemiesz
czenie się z wózka na ławkę. Jeżeli chodzi o niepełnosprawność inną aniżeli ruchowa, 
nieprawidłowości dotyczyły m.in.: braku kontrastowych oznaczeń zmian wysokości 
powierzchni i schodów, nakładek antypoślizgowych na schodach czy przenośnych 
pętli indukcyjnych. Sytuacja ta niewątpliwie powinna ulec zmianie. Istnieje koniecz
ność uregulowania w sposób szczegółowy tych aspektów.

The protection of personal welfare of disabled person living in penitentiary 
institutions - selected issues

Summary: In this article the study were issues related to the protection of personal welfare of 
disabled person living in penitentiary institutions. The main aim of the article was determined, 
on the basis of judicial decisions, the concept of personal rights and their protection, which are 
particularly vulnerable to inff ingement in the course of security measures and penalties of impri- 
sonment and making the characteristics of the conditions created disabled persons in the peni
tentiary institutions, and then assess whether the phenomena that occur in the activities of peni
tentiary institutions constitute a violation of personal welfare of these people or not. The present 
article has review character, as it covers such areas as law: criminal law, Complaint procedurę and 
civil law, in terms of personal welfare regulation (art. 23 and 24 K.C.).

Keywords: protection of personal welfare, living conditions in prison, penitentiary institutions, 
Complaint procedurę

1027 Raport RPO z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015, Biuletyn 
RPO 2016, nr 4, s. 30.


