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ZACHOWANIA SUICYDALNE WIĘŹNIÓW W ZAKŁADACH KARNYCH.
CZY DA SIĘ TEMU ZAPOBIEC?

I. Wstęp

Od najdawniejszych czasów zjawisko samobójstwa jest problemem powszechnie 

znanym, kontrowersyjnym i niewyjaśnionym do końca. Grupami szczególnie nara-

żonymi na zachowania samobójcze są dzieci, młodzież, osoby starsze oraz osoby 

osadzone w więzieniach. W polskim więziennictwie od wielu lat podejmowane są 

działania, mające przeciwdziałać samobójstwom w izolacji więziennej. Jednakże przy-

noszą one zróżnicowane efekty. Natomiast w poszukiwaniu środków zapobiegaw-

czych i samej profi laktyce działania są nieznaczne. Działania profi laktyczne powinny 

przede wszystkim zmierzać do ukształtowania właściwych relacji pomiędzy kadrą 

więzienną oraz więźniami. Profi laktyka skazanych powinna pozwolić jak najlepiej 

zdiagnozować grupy osadzonych o zwiększonym ryzyku zachowań suicydalnych 

oraz opracować program oddziaływań psychologicznych i resocjalizacyjnych, a także 

udzielania wsparcia. Dlatego też należy zwrócić uwagę na przyczyny popełniania 

samobójstw  osadzonych w zakładach karnych oraz zastanowić się, czy polskie regu-

lacje prawne gwarantują ochronę przed tego rodzaju zachowaniami.

Jako śmierć gwałtowną medycyna określa rozpoznanie gwałtownego zgonu 

oznaczające samobójstwo, zabójstwo czy też nieszczęśliwy wypadek. Następstwem 

tego zdarzenia jest utrata najwyższego dobra dla człowieka, jakim jest życie ludz-

kie. Śmierć gwałtowna jest tylko jednym z trzech znanych nauce rodzajów śmierci1. 

Według statystyki policyjnej skala tego zjawiska jest dosyć wysoka. W 2011 r. aż 

545 kobiet i 3294 mężczyzn dokonało zamachów samobójczych2. Popełniają je 

najczęściej ludzie dorośli w wieku 45-59 lat. Sposobów popełnienia samobójstwa 

jest wiele, np. powieszenie się, rzucenie się z wysokości, zażycie środków nasen-

nych, utopienie się, zażycie trucizny. Około 70% próbujących popełnić samobój-

1 L. Bednarski, A. Urbanek, Śmierć samobójcza – perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, Kraków 

2012, s. 17.
2 http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa [dostęp 20.03.2014] 
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stwo dokonuje tego przez powieszenie. Jako przyczyny zamachów samobójczych 

w latach 2006-2010 wymienia się głównie chorobę psychiczną, nieporozumienia 

rodzinne, chorobę przewlekłą, zawód miłosny, warunki ekonomiczne itd3.

II. Zjawisko samobójstw

Samobójstwo to jedna z najdrastyczniejszych form pozbawienia życia, rozwiązy-

wania problemów. Jednostka nie może odwrócić już pewnych zdarzeń, pozostawia 

często cierpienie najbliższym, którzy nie mogą zrozumieć postępowania tej osoby 

oraz otrząsnąć się z tego tragicznego doświadczenia4. Zamachy samobójcze stano-

wią przedmiot rozważań podjętych w wielu pracach naukowych5. Należy w tym 

miejscu wymienić jednego z klasyków współczesnej wiedzy o samobójstwie, czyli 

Èmile’a Durkheima, twórcę dzieła Le suicide. Uważał on, że samobójstwem jest 

„każdy przypadek śmierci będący wynikiem bezpośredniego lub pośredniego nega-

tywnego lub pozytywnego działania wykonanego przez samą ofi arę, która wie, jaki 

będzie rezultat tego działania”6. W literaturze przedmiotu przedstawia się cztery 

typy samobójstw. Samobójstwa anomiczne popełniane są przez osoby oddane 

aktualnemu porządkowi społecznemu w momencie, gdy następuje zmiana spo-

wodowana np. utratą pracy. Całkiem odmiennym typem samobójstwa jest samo-

bójstwo egoistyczne. Można zaobserwować je u ludzi, którzy czują się wykluczeni 

przez społeczeństwo, nie podejmują wyzwań. Wymienia się także typ samobójstwa 

altruistycznego, cechujący się poświęceniem dla norm społecznych, w tym posta-

wami heroicznymi. Jako ostatnie należy przedstawić samobójstwo fatalistyczne, 

którego przyczynami są zazwyczaj zdarzenia losowe trudne do przezwyciężenia dla 

jednostki7.

Stanowisko Kościoła w sprawie samobójstwa zostało już zaprezentowane przez 

św. Tomasza z Akwinu. Wskazał trzy argumenty negujące zjawisko samobójstwa. 

Uznał, że jedynie Bóg jest Panem życia i śmierci człowieka i tylko On może 

decydować, kiedy dana osoba zakończy swój żywot. Człowiek powinien miłować 

samego siebie, zaś samobójstwo jest wyrazem odmiennym. Życie człowieka ma 

pewien cel i sens, aby dążyć do spełniania określonych zadań na rzecz społe-

czeństwa. Poprzez zamachy samobójcze nie krzywdzi się siebie, ale społeczeństwo. 

Na przestrzeni lat poglądy Kościoła zostały w pewnym stopniu zliberalizowane. 

Przejawem tego było przyjęcie postawy niepotępiającej zamachów samobójczych 

dokonywanych w pewnych sytuacjach, np. samobójstw heroicznych, w obronie 

wiary czy też w celu ratowania innego człowieka. Współczesne stanowisko Koś-

3 L. Bednarski, A. Urbanek, op. cit., s. 19-21.
4 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 94.
5 M. Makara-Studzińska, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, Lublin 2001, s. 219.
6 I. Pospiszyl, op. cit., s. 94.
7 Ibidem, s. 103-104.
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cioła katolickiego skłania się ku argumentom św. Tomasza z Akwinu8. Zostało 

to potwierdzone w art. 2280 Katechizmu Kościoła Katolickiego, stanowiącym, że 

„każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. 

Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcz-

nością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy 

zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporzą-

dzamy nim”9 oraz w art. 2281 Katechizmu Kościoła Katolickiego statuującym, 

że „samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania 

i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą 

miłością siebie. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuza-

sadniony zrywa więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, 

wobec których mamy zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga 

żywego”10. Wyżej przytoczone artykuły potwierdzają postawę Kościoła, skierowaną 

ku argumentom św. Tomasza z Akwinu. Jednakże zauważalne są pewne wyjątki 

stanowiące o zmniejszeniu odpowiedzialności samobójcy, o czym świadczy art. 

2282 Katechizmu Kościoła Katolickiego: „ciężkie zaburzenia psychiczne, strach 

lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć 

odpowiedzialność samobójcy”11.

Należy zwrócić także uwagę na rolę Kościoła, który daje wsparcie z powodów 

religijnych osobom narażonym na zachowania suicydalne. Aktywna pomoc Kościoła 

przejawia się również w tworzeniu grup środowiskowych. Często prób samobójczych 

dokonują osoby owdowiałe i rozwiedzione. Zaś do grup zawodowych najbardziej 

narażonych na dokonywanie samobójstw należą psychologowie, lekarze, farmaceuci, 

chemicy oraz rolnicy12.

III. Samobójstwa w więzieniach

Śmierć każdego z więźniów jest traumatycznym zdarzeniem w szczególności dla 

wychowawców, psychologów, ponieważ osoby te są ze skazanym w stałych relacjach, 

odbywają liczne rozmowy. Śmierć samobójcza powoduje przerwanie wszelkich rela-

cji. Poza tym osoby te są odpowiedzialne w pewnym stopniu za osadzonego, za jego 

stan psychiczny, i w przypadku porażki – czyli próby samobójczej, poniosą z tego 

tytułu pewne konsekwencje13. Pobyt w izolacji jest okresem negatywnie wpływają-

cym na sferę psychiczną człowieka. Izolacja więzienna uniemożliwia zaspokajanie 

8 I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2009, s. 101-102.
9 M. Baranowski, Katechizm Kościoła Katolickiego, opubl. na stronie http://www.katechizm.opoka.

org.pl/ [dostęp: 22.03.2014]
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 A. Grzywna, A. Kucmin, T. Kucmin, Samobójstwa-epidemiologia, czynniki, motywy i zapobieganie. 

Część I, Gdańsk 2010, s. 433-434.
13 T. Głowik, A. Matyba, Samobójstwa osadzonych w latach 2006-2009, „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego” 2010, nr 66, s. 5.
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ważnych potrzeb dla danej jednostki i zaburza, zdaniem B. Hołysta, strukturę „ja – 

świat”. T. Głowik i A. Matyba stwierdzają, że do populacji więziennej należą „ludzie 

o cechach znanych jako czynniki ryzyka”14.

Liczba samobójstw od roku 1998 do 2009 była zróżnicowana, ponieważ od 

2000 do 2004 roku nastąpił spadek, zaś 2005 roku nieznaczny wzrost, a w 2006 

roku wyraźny wzrost, który mógł mieć związek z przeludnieniem w jednostkach 

penitencjarnych. Wdrażając w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, prze-

kształcono większość pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia terapeutyczne, spot-

kania grup AA, czy też takie, w których realizowano programy resocjalizacyjne, 

na cele mieszkalne dla więźniów. W porównaniu Polski z Niemcami, w 2005 roku 

samobójstwo popełniło 94 osadzonych. Oznacza to, iż w Niemczech było trzykrot-

nie więcej samobójstw niż w Polsce. Polska jest krajem, w którym współczynnik 

zachowań suicydalnych wśród skazanych jest stosunkowo niski, tj. 4,7 na 100 000 

osadzonych. Dla porównania we Francji to 16,1 na 100 000, Anglii i Walii 11,4 na 

100 000 i we Włoszech 8,5 na 100 000 osadzonych15. Niemożliwy do jednoznacz-

nego określenia jest również czas popełniania samobójstw, choć są one popełniane 

częściej w pierwszej niż w drugiej połowie roku. Należy jednak stwierdzić, że są 

dokonywane zazwyczaj w miesiącach wakacyjnych oraz w październiku i marcu. 

Natomiast w 2009 roku przybrały one na sile w lutym, sierpniu, a także w grud-

niu. Można także wskazać na zróżnicowane sposoby dokonywania prób samobój-

czych w warunkach więziennych. Najczęstszą jednak formą przyczyniającą się do 

pozbawienia osadzonych życia jest powieszenie, o czym świadczy fakt, iż w latach 

2006-2009 143 ze 155 zostało popełnione w taki sposób. Pozostałe przypadki doty-

czą zatrucia lekami lub naruszenia ciągłości tkanki (rany cięte). Cela mieszkalna 

jest to główne miejsce popełniania ataków samobójczych. Poza celą mieszkalną 

w 2009 roku popełniło je około 10% tymczasowo aresztowanych i skazanych 

samobójców.

IV. Czynniki wpływające na dokonywanie zamachów samobójczych

Do czynników mogących mieć wpływ na podwyższone ryzyko podjęcia przez 

ludzi prób samobójczych w literaturze przedmiotu zalicza się: obciążenie rodzinne 

samobójstwem, sytuacje trudne, wymagania przerastające możliwości danego czło-

wieka16. Według A. Grzywny, A. Kuźmina oraz T. Kuźmina na częstość samobójstw 

wpływa również bezrobocie, gdyż spotkania jednostek w grupie przeciwdziałają 

zachowaniom destrukcyjnym. Badania przeprowadzone we Włoszech wskazują jed-

noznacznie, że 8,4 na 100 000 zatrudnionych mężczyzn oraz 34,4 na 100 000 męż-

czyzn bezrobotnych dokonało prób samobójczych. Zjawisko bezrobocia negatywnie 

wpływa na kontakt emocjonalny, obniżenie samooceny, poczucie beznadziejności, 

14 Ibidem, s. 7-8.
15 Ibidem, s. 9-10.
16 A. Grzywna, A. Kucmin, T. Kucmin, op. cit., s. 433.
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z którą osoba nią dotknięta często sobie nie potrafi  poradzić. W nauce wyróż-

nia się trzy koncepcje związku pomiędzy próbami samobójczymi a bezrobociem 

(model podatności, model pośredniej przyczyny, model pozycji społecznej)17. Jed-

nakże w przypadku osób skazanych, odbywających karę bezwzględnego pozbawie-

nia wolności, determinanty mogące mieć wpływ na kryzys suicydalny więźniów są 

odmienne. Do okoliczności powodujących powstanie kryzysu zaliczyć można stany 

depresyjne, uzależnienia, zachowania antyspołeczne, zaburzenia osobowości. Przed-

stawiciele doktryny zgodnie twierdzą, że pozbawienie wolności jest istotnym czynni-

kiem wpływającym na wystąpienie zachowań suicydalnych18.

Samobójstwo to zjawisko dynamiczne, często będące skutkiem kryzysu psycholo-

gicznego mogącego przerodzić się w kryzys suicydalny. Do okoliczności mogących 

wywrzeć wpływ na powstanie zachowań ryzykownych wśród więźniów należy zali-

czyć także wymieniane w literaturze przedmiotu: „fakt tymczasowego aresztowania 

(w ciągu kilku dni po aresztowaniu), podwyższone ryzyko w sytuacjach takich, jak 

początek procesu, bezpośrednio po zapadnięciu wyroku skazującego, odmowa udzie-

lenia warunkowego przedterminowego zwolnienia itp., bezpośrednio przed lub po 

przetransportowaniu do innej jednostki, osadzenie w celi pojedynczej, określone 

grupy sprawców skazanych za takie przestępstwo, jak zabójstwo, gwałt, żyjący z HIV, 

chorzy na AIDS, wcześniejsze leczenie psychiatryczne, uprzednie próby samobójcze, 

problemy ze współosadzonymi lub pracownikami SW, problemy rodzinne, brak kon-

taktów z bliskimi19.

Przyczyny aktów samobójczych są bardzo zróżnicowane. Ustalane są w toku 

postępowania wyjaśniającego, podczas którego analizuje się informacje zawarte 

w aktach osobopoznawczych, wypowiedziach współosadzonych, zdarzenia z ostat-

niego okresu funkcjonowania więźnia. Przyczyny samobójstw wśród więźniów 

można podzielić na cztery grupy: zaburzenia psychiczne (powodujące większą liczbę 

zachowań suicydalnych wśród osadzonych niż tymczasowo aresztowanych), sytuację 

rodzinną (z tej przyczyny większa liczba skazanych dokonuje aktów samobójczych 

niż tymczasowo aresztowanych, gdyż związane jest to z rozpadem więzi rodzinnych), 

załamanie psychiczne (jest powodem popełniania samobójstw w porównywalnym 

stopniu zarówno przez osadzonych, jak i tymczasowo aresztowanych), sytuacja 

prawna (do której można zaliczyć zagrożenie wysokim wyrokiem, co wpływa nega-

tywnie na tymczasowo aresztowanych). Niepokojący jest fakt, iż znaczna grupa ska-

zanych popełnia próby samobójcze z nieznanych przyczyn. Są one efektem impulsu 

i podjęcia decyzji w zaledwie kilkanaście minut20.

17 Ibidem, s. 433.
18 T. Głowik, A. Matyba, op. cit., s. 7-8.
19 Ibidem.
20 Ibidem, s. 11-19.
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V. Samobójstwa młodocianych w zakładach karnych

W latach 1992-1995 P. Rohde, J.R. Seeley, D.E. Mace przeprowadzili badania 

nad czynnikami mającymi wpływ na zachowania suicydalne. Grupą badanych było 

555 tymczasowo aresztowanych młodocianych przestępców w jednym z okręgów 

administracyjnych USA. Osoby biorące udział w badaniu wypełniały testy, część 

z nich uczestniczyła w wywiadzie diagnostycznym, dotyczącym identyfi kacji zmien-

nych związanych z zachowaniami samobójczymi. Wynik analiz wskazywał na wysoki 

stopień zagrożenia samobójczego młodocianych odbywających karę w zakładach 

karnych. W rezultacie wskazano, że dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn 

dochodzi do wielokrotnych prób samobójczych21.

VI. Zapobieganie zachowaniom suicydalnym wśród osadzonych

Aby móc zapobiec aktom samobójczym w więzieniach, należy rozpoznać czyn-

niki motywacyjne mogące doprowadzić dane osoby do takich czynów. Zwłaszcza 

osoby z personelu medycznego powinny być odpowiednio przeszkolone, żeby mogły 

szybko rozpoznać osoby o podwyższonym ryzyku suicydalnym, które przez swoje 

zachowanie okazują pewne symptomy. Ponadto osoby przebywające w pojedynczych 

celach powinny być poddane nieustannemu nadzorowi22.

Przykładem niekorzystnego wpływu działania systemu państwa w Wielkiej Bry-

tanii było wprowadzenie tzw. cel bezpieczeństwa, o których wspomniano w rapor-

cie Howard League. Cele miały zapobiegać i zminimalizować zachowania samo-

uszkodzeń oraz zranień. Na przełomie lat 80. i 90. XX w. w Wielkiej Brytanii aż 

322 osadzonych w więzieniach dokonało samobójstw. Aby zapobiec w następnych 

latach tego typu zdarzeniom, wprowadzono do więzień cele bezpieczeństwa. Cele 

te umożliwiały monitorowanie całodobowe jednostki w niej umieszczonej z dowol-

nego miejsca więzienia. W celach bezpieczeństwa zamontowano wizjery w ścia-

nach oraz sufi cie, a także podwójne dźwiękoszczelne drzwi. Były one pozbawione 

jakichkolwiek sprzętów, z wyjątkiem łóżka. Więzień nie miał również dostępu do 

naturalnego światła. Więzień przebywający w takiej celi nie mógł czytać, posiadać 

jakichkolwiek osobistych rzeczy, czego efektem było pozbawienie go normalnych 

uprawnień. Raport specjalnej komisji wskazał, że wykorzystanie cel bezpieczeń-

stwa nie stanowiło pomocy dla osób znajdujących się w stanie kryzysu samobój-

czego, ale niezasłużoną i okrutną karą. Na uwagę zasługuje fakt, iż umieszczenie 

takiego więźnia w celi następowało na wniosek więziennej służby medycznej. Tego 

typu praktyka pogarszała w jeszcze większym stopniu stan psychiczny skazanych23. 

Istotne jest stwierdzenie Ch. Tartaro, który podkreśla, że trudne jest stworzenie 

skutecznych programów zapobiegania samobójstwom popełnionym przez skaza-

21 B. Hołyst, Suicydologia, Warszawa 2011, s. 993-994. 
22 Ibidem, s. 985.
23 Ibidem, s. 986-986.
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nych odbywających karę pozbawienia wolności. Najskuteczniejsze są te zabiegi, 

które są stosowane doraźnie wobec osób przeżywających ostre kryzysy oraz w sta-

nach depresyjnych24. M. Kopciuch zauważa, że w rozpoznawaniu przyczyn samo-

bójstw wkład nauki jest znaczny. Szczególnie mały udział w działaniach prewen-

cyjnych przedstawicieli nauk medycznych jest zauważalny, gdy dotyczy instytucji 

takich jak więzienie. W jednostkach penitencjarnych częściej niż w normalnych 

warunkach występują niekorzystne zmiany w psychice ludzi, zaburzenia emocji 

oraz procesu podejmowania decyzji, zakłócenia w sferze świadomości. Warunki 

izolacji, jakim zostaje poddany człowiek w zakładzie karnym, są nieadekwatne do 

jego prawidłowego funkcjonowania, zarówno psychicznego, jak i fi zycznego. Izo-

lację jednostki można uznać za jedną z najostrzejszych form skutkujących zabu-

rzeniem struktury „ja – świat”. „Świat więzienny” często nie zaspokaja potrzeb, 

co powoduje, że skazani czują się w zagrożeni. Efekty tego niezaspokojenia mogą 

być bardzo zróżnicowane dla funkcjonowania każdej jednostki ludzkiej. B. Hołyst 

uznał za najgroźniejsze „powstanie negatywnych emocji, co powoduje, że osobo-

wość nie może prawidłowo funkcjonować, rozwijać się, tworzyć, a przy znacznym 

przedłużeniu takiego stanu może nastąpić rozpad osobowości; w razie przedłu-

żania się stanu niezaspokojenia potrzeb szanse zaspokojenia ich własnymi siłami 

są znikome lub żadne, wygasa motywacja i człowiek staje się bierny; pojawienie 

się zachowania typu agresja lub samoagresja, trwałego przygnębienia, buntu prze-

ciw normom moralnym; niekiedy obserwowanie „paradoksalnego efektu unika-

nia przedmiotu zaspokajającego potrzebę, o ile zbyt długo czekało się na ten 

przedmiot”25.

Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym art. 108 § 1, administracja zakładu 

karnego ma „obowiązek podejmowania odpowiednich działań celem zapewnienia 

skazanym bezpieczeństwa osobistego w trakcie odbywania kary”. Zaś art. 108 § 2 

zobowiązuje skazanego do „niezwłocznego informowania przełożonych o zagro-

żeniach dla jego bezpieczeństwa oraz unikaniu tych zagrożeń”26. Termin „bez-

pieczeństwo” to niezwykle szerokie określenie. Wprawdzie w art. 102 k.k.w. nie 

zostało wskazane pojęcie prawa do bezpieczeństwa osobistego, niemniej należy 

stwierdzić, że przez zamieszczenie tegoż artykułu w rozdziale poświęconym pra-

wom i obowiązkom skazanego, jest to prawo, z którego mogą korzystać skazani. 

Dla osób odbywających karę pozbawienia wolności zagrożeniem mogą okazać się 

współosadzeni. Źródłem zagrożenia okazać może się także zaniedbanie ze strony 

funkcjonariuszy służby więziennej27. Podkreślił to również Sąd Najwyższy w wyroku 

z dnia 22 lutego 2012 r. sygn. akt IV CSK 290/11, w którym zauważył, że obowią-

zek stałego nadzorowania funkcjonariuszy służby więziennej nad skazanymi należy 

wywieść z całości przepisów k.k.w. w odnoszących się do sposobu wykonywania 

24 Ibidem, s. 987.
25 Ibidem, s. 987-989.
26 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 97, poz. 557, 

z późn. zm.); dalej jako k.k.w.
27 K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 348-349.
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kary pozbawienia wolności. Codzienne życie osób osadzonych powinno być kon-

trolowane, aby osiągnąć cel wymierzonej kary pozbawienia wolności oraz zapew-

nić ochronę więźniom. Ochronę w szerokim rozumieniu, która przejawiałaby się 

nie tylko w odpieraniu zewnętrznych zagrożeń, ale też pochodzących od samego 

skazanego i kierowanych przeciwko sobie. Przykładami zachowań autodestrukcyj-

nych, które wskazał Sąd Najwyższy, są samouszkodzenia i próby samobójcze28. Art. 

110 § 4 k.k.w. nakazuje w punkcie 5 potrzebę kształtowania właściwej atmosfery 

wśród skazanych, zaś w punkcie 6 tego samego paragrafu na zwrócenie uwagi przy 

osadzaniu skazanego w celi mieszkalnej na konieczność zapobiegania samoagresji 

i popełnianiu przestępstw w trakcie odbywania kary. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 

w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 7 września 2012 r. sygn. akt I ACa 562/12 wska-

zał, iż każdy przypadek naruszenia art. 110 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego 

należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż nieprzestrzeganie przyjętej w polskim pra-

wie powierzchni przypadającej dla jednego więźnia, wynoszącej 3 m² nie tylko 

świadczy o nadmiernie zagęszczonej celi, ale również może doprowadzić w sposób 

samoistny do naruszenia jego dóbr osobistych29. Przepis art. 110 § 4, stanowiący 

o rozmieszczeniu skazanych w zakładzie karnym, nie zawiera kryteriów wyczerpują-

cej klasyfi kacji umieszczenia skazanych w celach. Zakres zamieszczony w tym arty-

kule przypomina kryteria wskazane w § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-

ści z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 

wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493)30. Art. 145 § 3 

k.k.w. statuuje, że „przed wymierzeniem skazanemu kary dyscyplinarnej określonej 

w art. 143 § 1 pkt 8 lekarz albo psycholog wydaje pisemną opinię o jego zdolności 

do odbycia tej kary. Wymierzenie tej kary w wymiarze powyżej 14 dni wymaga 

zgody sędziego penitencjarnego”. W przedstawionym artykule ustawodawca okre-

ślił środek nadzoru penitencjarnego. Należy on do grupy zatwierdzeń, polegającej 

na wyrażeniu zgody przez sędziego na orzeczeniu kary skutkującej umieszczeniem 

w celi izolacyjnej na czas przekraczający 14 dni31. „Pracownicy Służby Więziennej 

są zobligowani do zasięgnięcia opinii psychologa lub lekarza w sprawie możliwości 

wymierzenia kary umieszczenia w celi izolacyjnej, gdzie osadzony przebywa sam 

przez określony przedział czasu”32. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Stras-

burgu w wyroku Wenerski przeciwko Polsce również przychylił się do stanowiska, 

że to na organach władzy spoczywa obowiązek zapewnienia należytego dostępu 

do opieki medycznej więźniom, gdyż oni sami nie są jej sobie w stanie zapewnić 

ze względu na zajmowaną pozycję pewnego upośledzenia. Szczególnie zaś leczenie 

wymagane jest w sytuacjach nagłych, niecierpiących zwłoki33. Podobnie Europejski 

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził w sprawie Kupczak przeciwko 

28 Wyrok SN z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. akt IV CSK 290/11.
29 Wyrok SA we Wrocławiu z dn. 7 września 2012 r., sygn. akt I ACa 562/12.
30 S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 493.
31 K. Dąbkiewicz, op. cit., s. 423. 
32 T. Głowik, A. Matyba, op. cit., s. 20.
33 Skarga nr 44369/02, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Wenerski 

przeciwko Polsce z dnia 20 stycznia 2009 r.
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Polsce (skarga nr 2627/09, wyrok z dnia 25 stycznia 2011 r.), dotyczącej narusze-

nia art. 3 Konwencji. Osadzeni powinni mieć zagwarantowane warunki zapew-

niające poszanowanie ich godności. Tym samym należy podjąć działania, mające 

na celu uniemożliwienie narażenia więźniów na stosowanie wobec nich nieludz-

kiego traktowania albo pojawienia się zachowań, mogących wywołać ich cierpienie. 

W związku z powyższym istotne jest zarówno zapewnienie skazanym właściwych 

warunków bytowych, jak również odpowiedniej opieki medycznej34.

Obowiązki spoczywające na funkcjonariuszach Służby Więziennej zostały 

także określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 

2003 r. w sprawie prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych 

i aresztach śledczych. § 7 konstatuje, iż „prowadząc oddziaływania penitencjarne, 

należy podejmować działania zapobiegające w szczególności: wzajemnej demorali-

zacji skazanych, negatywnym przejawom podkultury przestępczej, występowaniu 

zachowań agresywnych wśród skazanych, samoagresji skazanych, różnym rodza-

jom uzależnień”35. W ust. 2 tegoż artykułu rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 

2003 r. wskazano, że „prowadzenie oddziaływań penitencjarnych polega zwłaszcza 

na: kierowaniu skazanych do właściwego systemu wykonywania kary, kierowaniu 

skazanych do właściwych zakładów, a także do odpowiednich oddziałów w zakła-

dach, odpowiednim rozmieszczeniu skazanych w miejscach zakwaterowania, pracy 

i nauki, organizowaniu grup wychowawczych, właściwym doborze grup wychowaw-

czych do organizowanych zajęć, wyznaczaniu starszych cel, umożliwianiu tworze-

nia zespołów skazanych, wizytacji cel mieszkalnych, miejsc pracy i nauki skazanych 

(…)”. Wśród innych regulacji, mających na celu zapobieganie popełnianiu samo-

bójstw przez więźniów, można wymienić znowelizowane 24 grudnia 2008 r. Zarzą-

dzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 

r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej 

oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych 

i terapeutycznych36, Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 

30 czerwca 2004 r. dotyczące zaleceń w sprawie wykonywania pozbawienia wolno-

ści wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu37, znowelizowane 8 grudnia 2009 r. Zarządze-

nie nr 1/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 stycznia 2004 r. 

w sprawie ustalania metod i form wykonywania zadań ochronnych przez funkcjo-

34 Skarga nr 2627/09, Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kupczak prze-

ciwko Polsce z dnia 25 stycznia 2011 r.
35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów 

prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. 

2003, Nr 151 poz. 1469); dalej jako rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2003 r.
36 Zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. 

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów 

czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych.
37 Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczą-

ce zaleceń w sprawie wykonywania pozbawienia wolności wobec skazanych stwarzających 

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu.
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nariuszy Służby Więziennej38, znowelizowany 18 czerwca 2009 r. Kodeks karny 

wykonawczy, wprowadzający monitoring skazanych w celach mieszkalnych oraz 

tych skazanych, w przypadku których jest to uzasadnione względami „medycznymi 

albo potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa”39. Można więc stwierdzić, że w pol-

skim ustawodawstwie dosyć sporo uregulowań zostało poświęconych profi laktyce 

przeciwdziałania popełnianiu samobójstw w zakładach karnych pod względem 

technicznym.

Jak podaje B. Hołyst, więźniowie najczęściej dokonują zamachów samobój-

czych przez powieszenie przy użyciu ręczników, prześcieradeł, odzieży. Dlatego 

też w celach należy wyeliminować lub ograniczyć dostęp osadzonych do przed-

miotów, które mogą im posłużyć do dokonywania okaleczeń, a także punktów 

mogących posłużyć jako miejsce dla zaczepienia pętli. W zakładach karnych 

możliwe jest użycie pasów obezwładniających lub odzieży ochronnej wobec 

osób skłonnych do podjęcia aktywnych prób samobójczych. Użycie pasów 

obezwładniających ma charakter kontrowersyjny, dlatego też sytuacje, w których 

mogą być wykorzystane, powinny być bardzo szczegółowo określone. Więźnio-

wie, wobec których zastosowano pasy obezwładniające, powinni być poddani 

stałemu monitorowaniu oraz nadzorowi40. Szczegółowych przypadków zasto-

sowania pasów obezwładniających nie reguluje Rozporządzenie Ministra Spra-

wiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie 

uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stoso-

wanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych 

(Dz. U. 2013 poz. 1377)41. W rozporządzeniu tym jedynie wymieniono, w jakie 

środki ochrony można wyposażyć funkcjonariuszy Służby Więziennej, o czym 

stanowi § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. 

w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony 

stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbo-

wych (Dz. U. 2010 Nr 233, poz. 1532), zmienionego przez Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony 

stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbo-

wych (Dz. U. 2013 poz. 1377)42.

38 Zarządzenie nr 1/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 8 stycznia 2004 r. 

w sprawie ustalania metod i form wykonywania zadań ochronnych przez funkcjonariuszy 

Służby Więziennej.
39 T. Głowik, A. Matyba, op. cit., s. 20-21.
40 B. Mroziak, op. cit., s. 24-26.
41 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowa-

nych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych (Dz. U. 2013 poz. 

1377).
42 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia 

Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjona-

riuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych (Dz. U. 2010 Nr 233, poz. 1532).
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Osobom osadzonym w jednostkach penitencjarnych należy zapewnić stały 

dostęp do korzystania z usług profesjonalistów z różnych dziedzin nauki. 

Oprócz nadzoru przy użyciu kamer można by zastosować regularną obserwację 

wzrokową prowadzoną co 10-15 minut. Zakłady karne w powiązaniu ze służbą 

zdrowia i psychiatryczną opieką zdrowotną powinny stworzyć pełną integralną 

całość, uniemożliwiającą popełnianie samobójstw. Mogłoby być to realizowane 

przez współdziałanie wielu służb, umowy ze szpitalami ogólnymi, pogotowiem 

zdrowia itd. W przypadku dokonania przez więźniów prób samobójczych funk-

cjonariusze więzienni powinni być odpowiednio przeszkoleni, aby móc w jak 

najkrótszym czasie oraz skutecznie udzielić pierwszej pomocy. W pewnych sytua-

cjach zachowania więźniów mogą być odczytane jako próby manipulacji. Czynią 

to w celu uzyskania różnych korzyści, między innymi uzyskania pewnej kontroli 

w społeczeństwie, próby ucieczki itp. Do życia więziennego trudniej jest się 

dostosować mężczyznom o osobowości antyspołecznej, dlatego częściej będą sto-

sować próby manipulacji. Więźniarki najczęściej dokonują samookaleczeń, które 

są skutkiem stresu związanego z izolacją i subkulturą więzienną. Funkcjonariusze 

więzienni w przypadku osadzonych, którzy stosowali metody manipulacji, będą 

zwracali mniejszą uwagę na podejmowane przez niech działania destrukcyjne, 

które mogą doprowadzić do śmierci. Dlatego więźniowie zachowujący się demon-

stracyjnie powinni objęci być programami ścisłego nadzoru oraz wsparcia43.

VII. Zakończenie

Reasumując, należy stwierdzić, że pomimo iż Polska jest krajem o niskim współ-

czynniku samobójstw, jednak jest to istniejący problem polskiego społeczeństwa. 

Zachowania suicydalne są przede wszystkim widoczne wśród dzieci, młodzieży, osób 

starszych, ale w szczególności wśród więźniów w zakładach karnych. Jak wskazują 

statystyki, o wiele więcej mężczyzn więźniów dokonuje targnięć na własne życie niż 

kobiet więźniów, u których jednak przeważają działania mające na celu samookale-

czenie. Polska określana jest jako kraj o średnim natężeniu zgonów samobójczych 

oraz o najniższym poziomie samobójstw kobiet. Jednakże należy zauważyć, że ofi -

cjalne dane dotyczące zamachów samobójczych dokonywanych wśród więźniów nie 

przedstawiają rzeczywistej skali zjawiska, która może być nawet trzykrotnie wyższa od 

tych, które ukazują wskaźniki wykrywalności samobójstw44. Przyczyny popełniania 

ataków samobójczych są różnorakie. Wiele z nich nie jest jednak zidentyfi kowana, 

co stanowi istotny problem przy opracowywaniu, pomocy dla osób szczególnie 

zagrożonych ryzykiem popełnienia samobójstwa. Polskie ustawodawstwo przewi-

duje uregulowania prawa nakładające obowiązki na funkcjonariuszy więziennych, 

mające pomóc w utrzymaniu dyscypliny w zakładach karnych, a także przeciwdzia-

łaniu powstaniu zachowań negatywnych doprowadzających do stanów depresyjnych, 

43 B. Mroziak, op. cit., s. 24-26.
44 Ibidem, s. 95.
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depresji, a w efekcie końcowym do prób samobójczych. Jednakże mimo wprowa-

dzonych norm prawnych, problem ten nadal funkcjonuje w polskich więzieniach, 

dlatego należy wprowadzić nowe zmiany lub ulepszyć mechanizmy działań już ist-

niejących. Nowe metody mogłyby ograniczyć powstawanie zachowań destrukcyjnych 

przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób pozbawionych wolności.
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SUICIDAL BEHAVIOR OF INMATES IN PRISONS. IS IT POSSIBLE TO PREVENT IT?

Summary

In the contemporary world a man is exposed to many risks arising both from 

the outside world and from the inside of a man, which  lead them to self-destructive 

actions. This kind of behavior can be a part of a life of every “free man”. Therefore 

the risk existing in the lives of imprisoned people is often much higher, because of 

being on an emotional collapse, so they often make suicide attempts. This is a prob-

lem that affects not only the Polish prison system, but also the prisons around the 

world. This issue should be considered also for this reason that, despite the numer-

ous regulations of Polish legislator, we failed so far in strictly dealing with suicidal 

behavior in prisons among inmates. This article is based on the literature, judgments 

and many legal articles appropriate to the subject. It illustrates the phenomenon of 

suicide of inmates in prisons. This article describes circumstances that may affect 

this kind of negative behaviors. It also presents the problem of imprisoned juvenile 

offenders who  make suicide attempts. Due to the occurrence of this type of nega-

tive behavior the need for their prevention has been shown.

Keywords

suicide attempts of prisoners, circumstances affecting suicide attempts of prison-

ers, imprisoned juvenile offenders making suicide attempts, prevention of suicide 

attempts of prisoners.




