
W wystąpieniu z dnia 10 stycznia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił 
się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany 
przepisu art. 222 § 2 pkt 7 kodeksu karnego wykonawczego. 

Rzecznik stanął na stanowisku, że przepis ten w sposób nieuzasadniony różnicuje 
sytuację skazanych i tymczasowo aresztowanych, na niekorzyść tych drugich, w zakresie 
wymierzania kary dyscyplinarnej pozbawienia na czas określony prawa dokonywania 
zakupów w zakładzie karnym. Ponadto, ponieważ tymczasowo aresztowany ukarany tą 
karą, nie może zakupić w kantynie m. in. także znaczków pocztowych, kopert i 
artykułów piśmiennych, zastosowanie tej kary dyscyplinarnej pociąga za sobą 
konsekwencje w postaci pozbawienia lub co najmniej ograniczenia możliwości 
prowadzenia przez tymczasowo aresztowanego korespondencji. Oznacza to pozbawienie 
lub ograniczenie możliwości korzystania z przysługujących mu praw, w szczególności: 
prawa do utrzymywania więzi z rodziną, kontaktu z obrońcą i pełnomocnikiem, a także 
prawa do korzystania ze środków zaskarżania decyzji i orzeczeń wydawanych w 
postępowaniu karnym. 

W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 13 lutego 2006 r. Minister 
Sprawiedliwości powiadomił, że podziela pogląd Rzecznika w tej sprawie i zapewnił, że 
w najbliższym czasie podejmie inicjatywę ustawodawczą w celu odpowiedniej zmiany 
przepisu art. 222 § 2 pkt 7 kodeksu karnego wykonawczego. Niestety, zapowiedź ta nie 
została spełniona. W odpowiedzi na swoje kolejne pismo w tej sprawie, pismami 
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Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia i 4 marca 2009 r. (DL-P-I-0760-1/06 i 
DWOiP I 0760-2/09) Rzecznik został powiadomiony, iż nowelizacja wskazanego 
przepisu zostanie włączona do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks kamy 
wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 r. (SK 25/07), stwierdzającego niezgodność art. 
248 § 1 k.k.w. z Konstytucją RP. Przedmiotowa ustawa została uchwalona przez Sejm w 
dniu 9 października 2009 r., nie zawarto w niej jednak wskazanej nowelizacji. 

Reasumując, pomimo upływu czterech lat, do chwili obecnej przepis art. 222 § 2 
pkt 7 k.k.w. nie został zmieniony, co więcej, zamieszczone na stronach internetowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości projekty nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego w 
ogóle nie odnoszą się do tej kwestii. 

W związku z powyższym na zasadzie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 147, 
ze zmianą) zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o powiadomienie o 
aktualnym stanie prac legislacyjnych nad zmianą art. 222 § 2 pkt 7 kodeksu karnego 
wykonawczego. 


