
 
 Projekt  

 

 

Ustawa 
 

z dnia ……………………….  

 

o prawach więźniów politycznych  

 

Preambuła  

 

Prawdziwy bandyta wie za co siedzi i nie boi się trafić za kratki. 
Więzień polityczny nie wie za co siedzi, zwłaszcza jeśli siedzi razem z prawdziwym bandytą. 

 

Z dniem wejścia w życie ustawy więźniowie skazani z powodów politycznych stają się wolni, 
osoby oskarżone z tych powodów zostają uwolnione od odpowiedzialności,  

a organy państwa mają obowiązek zagwarantować na przyszłość,  
 że pozbawienie wolności nie będzie służyło osiąganiu celów politycznych, statystycznych,  

nie będzie narzędziem dyskryminacji i prześladowania jednostek,  

oraz że będzie stosowane i wykonywane z poszanowaniem zasady humanitaryzmu, 
wartości chrześcijańskich oraz uniwersalnych zasad etyki. 

 
 

Rozdział I 

Przepisy Ogólne  

 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) katalog czynów, których popełnienie uznaje się za przestępstwa polityczne, 

2) prawa osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych za przestępstwa polityczne, 

3) prawa osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych na podstawie dowodów 

z pomówienia,  

4) amnestię i abolicję w sprawach przestępstw politycznych,  

5) zmiany w przepisach obowiązujących.  

 

Art. 2. 1. Użyte w ustawie pojęcia oznaczają: 

 

1) Więzień polityczny – osoba skazana na karę pozbawienia wolności w związku 

z popełnieniem czynów zabronionych określonych w: 

 

i. art. 53 - 58, art. 59 § 1 i 3, art. 62 - 63 i art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) jeśli czyny dotyczyły 

wyłącznie konopi;  

 

ii. art. 144 - 145, art. 196, art. 226 § 3, art. 241 § 1, art. 255 § 1 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 Kodeks karny (Dz. U. Nr .88, poz. 553 z późn. zm.).  
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2) konopie – konopi ziele innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także 

wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste, żywica konopi, Delta-9-

Tetrahydrokannabinol w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

3) uprawa konopi – uprawa konopi włóknistych oraz innych niż włókniste.  

 

4) pomówienie – dopuszczone jako dowód zeznanie świadka, w tym świadka koronnego  

w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r.  o świadku koronnym (Dz.U. Nr 114 poz. 

738), pokrzywdzonego, bądź wyjaśnienia podejrzanego, oskarżonego lub osoby podejrzanej 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr .89, 

poz. 555 z późn. zm.), z których treści wynika fakt lub okoliczność stanowiąca podstawę 

wszczęcia przeciwko innej osobie postępowania karnego, jeśli na chwilę wydania 

postanowienia o przedstawieniu zarzutu brak jest innych dowodów uprawdopodabniających 

fakty lub okoliczności ujawnione w dopuszczonych jako dowód zeznaniach 

lub wyjaśnieniach. 

 

5) kara pozbawienia wolności – odpowiednio kara pozbawienia wolności w rozumieniu 

kodeksu karnego oraz zastępczą karę pozbawienia wolności w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.Nr 90 poz. 557 z pozn. zm.). 

6) osadzony – skazany oraz tymczasowo aresztowany w rozumieniu Kodeksu karnego 

wykonawczego niezależnie od tego jakie przestępstwo popełnił.  

2. Za więźnia politycznego uznaje się również osobę, wobec której zastosowano tymczasowe 

aresztowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw określonych w ust. 1 , 

a także karę aresztu, o której mowa w art. 287 § 2 kodeksu postępowania karnego,  w związku 

z odmową zeznań; prawa określone ustawą przysługują więźniowi politycznemu z chwilą 

zastosowania tego środka.  

 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się, z zastrzeżeniem postanowień przepisów Rozdziału III i 

IV, wobec osoby skazanej równolegle na karę pozbawienia wolności bez warunkowego 

zawieszenia za inne przestępstwa niż wymienione w ust. 1 lub wobec której toczy się 

równolegle pozstępowanie o inną zbrodnię lub występek zagrożony karą pozbawienia 

wolności, której górna granica przekracza 5 lat, a także, w przypadku przestępstw 

określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z udziałem małoletnich oraz 

przestępstwa określonego w art. kodeksu karnego jeśli ujawnione informacje dotyczą sfery 

rodzinnej, intymnej lub postępowania o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności. 

 

4. Wszystkie postanowienia dotyczące zakładu karnego stosuje się do aresztu śledczego.  
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Rozdział II 

Prawa więźniów politycznych 

 

Art. 3. 1. Do więźniów politycznych art. 107 kodeksu karnego wykonawczego stosuje się 

odpowiednio. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy kodeksu.  

 

2. Niezależnie od praw określonych w innych przepisach, każdy więzień polityczny ma prawo  

nieograniczonego czasowo, poza porą nocną, kontaktu telefonicznego z:  

 

1) rodziną lub osobą najbliższą, 

2) pracodawcą, wspólnikiem spółki cywilnej bądź handlowej, wierzycielem, dłużnikiem; 

3) wybraną organizacją o której mowa w art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego 

 

–  na koszt zakładu karnego.  

 

3. Każdy więzień polityczny ma prawo widzenia :  

 

1) z osobami o których mowa w ust. 2 pkt 1 – nie rzadziej niż 60 minut raz w tygodniu, 

2) z osobami o których mowa w ust. 2 pkt 2-3 – nie rzadziej niż 60 min dwa razy w 

miesiącu,  

3) z innymi osobami  –  w trybie określonym zgodnie z przepisami kodeksu karnego 

wykonawczego. 

 

4. Każdy więzień polityczny ma prawo do bezpłatnej korespondencji urzędowej na koszt 

zakładu karnego, niezależnie od posiadanych w depozycie środków finansowych.  

 

5. Każdy osadzony ma prawo korespondencji i porozumiewania się z osobami, o których 

mowa w ust. 2 i 4 za pośrednictwem Internetu, a także korzystania z Internetu w celach 

rozrywkowych, edukacyjnych, informacyjnych, na koszt zakładu karnego. Więzień 

polityczny ma zagwarantowane korzystanie z Internetu w wymiarze 60 minut dziennie.  

 

6. Każdy więzień polityczny ma prawo do posiadania w celi sprzętu audiowizualnego, 

komputerowego, telefonu komórkowego oraz innych przedmiotów, w tym także 

podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych zainteresowań 

skazanego, bez obowiązku uzyskania zgody dyrektora, jeżeli posiadanie tych przedmiotów 

nie narusza przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.  

 

7. W trybie i na zasadach zgodnych z przepisami kodeksu karnego wykonawczego więzień 

polityczny ma prawo do:  

1) spaceru w wymiarze dostosowanym do warunków pogodowych, nie krótszym niż: 

i. 60 minut w okresie od listopada do lutego,  



4 

 

ii. 90 minut w okresie od marca do września,  

2) otrzymywania paczki żywnościowej nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

 

8. Przepisy ust. 6. stosuje się również do osadzonych uzależnionych oraz chorych 
psychicznie.  
 

9. Przepis ust. 6 pkt 1 stosuje się również do pozostałych osadzonych, którzy zgłoszą na 

piśmie takie żądanie. Dyrektor zakładu karnego określa sposób realizacji uprawnienia 

w drodze zarządzenia.  

 

Art. 4. 1. Skazany ma prawo uprawy i zbioru na własne potrzeby medyczne, 

spożywcze, estetyczne i rekreacyjne ziół oraz roślin ozdobnych w tym konopi, a także 

posiadać związane z tym przedmioty. 

2. Skazany ma prawo posiadania i używania zebranych konopi na własne potrzeby medyczne 

i rekreacyjne. 

3. Uprawa i zbiór może być prowadzona w celi; Dyrektor może wskazać wyznaczone miejsca 

lub pomieszczenia do realizacji uprawnienia. 

Art. 5. Skazany ma prawo prowadzenia i uczestniczenia w badaniach naukowych, w tym 

eksperymentach medycznych, o których mowa w przepisach z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.Nr 28 poz. 152 z pozn. zm.), jeśli udział więźnia 

politycznego spełnia kryteria określone w uchwale komisji bioetycznej, o której mowa w tych 

przepisach. 

 

Art. 6. Pozbawienie lub ograniczenie praw określonych w przepisach art. 3 – 4 może nastąpić 

na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym dla kar dyscyplinarnych. 

Rozdział III 

Prawa osób skazanych oraz tymczasowo aresztowanych  

na podstawie dowodów z pomówienia 

 

Art. 7. 1. Osoba pozbawiona wolności na skutek wykonania wyroku lub postanowienia 

w przedmiocie tymczasowego aresztowania wydanych  w postępowaniu karnym wszczętym 

wyłącznie na podstawie dowodu z pomówienia, ma prawa określone w art. 3 ust. 2 – 3 

przysługujące więźniom politycznym.  

 

2. Kontakty, rozmowy i korespondencja osoby tymczasowo aresztowanej na podstawie 

dowodu z pomówienia mogą podlegać kontroli i utrwalaniu na zasadach określonych 

w przepisach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.  

 

Art. 8. 1. W postępowaniu przygotowawczym, w przypadku gdy podstawą wniosku, o którym 

mowa w art. 250 Kodeksu postępowania karnego jest wyłącznie lub w zasadniczej części 

dowód z pomówienia, sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres 

nie dłuższy niż 30 dni.  
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2. Sąd rozpatrujący zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania 

w warunkach określonych w ust. 1 sprowadza oskarżonego na posiedzenie i wysłuchuje go; 

Sąd rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni.  

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przedmiocie przedłużenia tymczasowego 

aresztowania na podstawie art. 263 § 2 kodeksu postępowania karnego.  

4. Na postanowienie przedłużające stosowanie tymczasowego aresztowania w warunkach 

określonych w ust. 1 i 3 na okres powyżej 3 miesięcy podejrzanemu i jego obrońcy 

przysługuje skarga bezpośrednio do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę 

w terminie 30 dni w składzie 7 sędziów. Sąd Najwyższy może utrzymać w mocy albo uchylić 

tymczasowe aresztowanie. Postanowienie w tym przedmiocie jest ostateczne. 

Art. 9. W przypadku, gdy w postępowaniu ujawnią się nowe okoliczności w dostatecznym 

stopniu potwierdzające fakty lub okoliczności zawarte w pomówieniu, wskazujące na  

wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconego przestępstwa, art. 7 - 8 nie stosuje 

się, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4. 

 

Art. 10. 1. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, 

Zdrowia oraz Ministrem Finansów określi w drodze rozporządzenia sposób wykonywania 

praw, o których mowa w art. 3 - 4, kierując się potrzebą stworzenia gwarancji korzystania 

z uprawnień przez więźniów politycznych oraz wsparcia jednostek penitencjarnych 

w realizacji zadań nałożonych ustawą.  

2. Techniczne i organizacyjne warunki realizacji praw, o których mowa w art. 3 – 4 mogą 

określać akty wewnętrzne wydawane przez dyrektora zakładu karnego po uzgodnieniu 

z więźniami oraz organizacjami, o których mowa w art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego . 

 

Rozdział IV 

Amnestia i abolicja 

 

Art. 11. 1. Karę orzeczoną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 2 ust.  

1 pkt 1 przed dniem wejścia w życie ustawy, uważa się za wykonaną i zatartą z mocy prawa 

z dniem wejścia w życie ustawy.  

2. Postępowania w prawach o przestępstwa określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 wszczęte 

a niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają umorzeniu z mocy prawa, 

z zastrzeżeniem przepisów o przepadku.  

 

Art. 12. 1. N iezależnie od przepisów dotyczących obowiązku naprawienia szkody, z dniem 

wejścia w życie ustawy kara pozbawienia wolności wykonywana w warunkach naruszających 

art. 4-5 ustawy lub art. 110 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego ulega skróceniu z mocy 

prawa odpowiednio o ilość dni, przez którą osadzony przebywał w tych warunkach. 

Skrócenie kary ma zastosowanie do terminów określonych w art. 78 – 79 Kodeksu karnego. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się do wszystkich osadzonych oraz odpowiednio do tymczasowego 

aresztowania. Decyzje, o których mowa w art. 110 kodeksu karnego wykonawczego dyrektor 

doręcza osadzonemu na piśmie wraz ze skierowaniem wniosku do sądu o stwierdzenie 

skrócenia kary.  
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3. Stwierdzenie skrócenia przez sąd penitencjarny następuje z urzędu w terminie 7 dni.  

Postanowienie doręcza się skazanemu. Na postanowienie przysługuje zażalenie.  

4. W przypadku tymczasowego aresztowania skrócenie stwierdza z urzędu sąd, który 

zastosował środek.  

 

Art. 13. 1. Wydając orzeczenie skutkujące: 

1) umorzeniem postępowania karnego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 kodeksu 

postępowania karnego,  

2) oddaleniem wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania,  

3) uchyleniem lub oddaleniem wniosku lub odmową zastosowania innego środka 

skutkującego pozbawieniem wolności  

- sąd może stwierdzić, że oskarżenie lub zastosowanie środka skutkującego pozbawieniem 

wolności narusza wartości chrześcijańskie; orzeczenie w tym przedmiocie wymaga 

uzasadnienia. 

2. Do orzeczenia wydanego w trybie mają odpowiednio zastosowanie przepisy określające 

środki odwoławcze. 

 

Rozdział V 

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe  

 

Art. 14. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

a) Art. 62a otrzymuje brzmienie 

 

art. 62a. 1. Jeżeli przedmiotem czynu określonego w art. 62 ust. 1 są środki odurzające lub 

substancje psychotropowe w ilościach mieszczących się w granicach przedziałów 

określonych w Załączniku nr 3 do ustawy, sprawca podlega grzywnie według stawek nim 

określonych.  

4. Orzekanie w sprawach o których mowa w ust. 1 następuje w trybie przepisów 

o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

5. W razie ukarania za wykroczenie określone w ust. 1 orzeka się przepadek przedmiotów 

wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, 

nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy. Sąd, orzekając przepadek przedmiotów, może 

zarządzić ich zniszczenie. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.  

 

b) w art. 63 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:  
 
5. Nie podlega karze sprawca występku określonego w ust. 1 i 2, który uprawia konopie lub 

zbiera ziele i żywice konopi innych niż włókniste w ilości nieprzekraczającej własnych 

potrzeb, nawet jeżeli czyn realizuje równocześnie znamiona określone w art. 53 ust. 1. 2.  
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c) w Załączniku Nr 1 do ustawy, w Tabeli 4. Środki odurzające grupy IV-N wykreśla się 

następujące pozycje:  

 

KONOPI ZIELE innych niż włókniste  

ŻYWICA KONOPI.  

 

d) dodaje się Załącznik nr 3 w następującym brzmieniu:  

 

Załącznik nr 3  
 

Wartości graniczne oraz stawki, o których mowa w art. 62a  
 

 
 
x – przedział poniżej którego postępowania nie wszczyna się, a powyżej którego prowadzi się na 
podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego. 

 

 
Art. 15  Rada Ministrów w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy dokona przeglądu 

postanowień Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r. (Dz. U. z dnia 5 

listopada 1966 r.) oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu 

środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi (Dz. U. z dnia 20 lutego 1995 r.) 

pod kątem zgodności z Konstytucją oraz współczesną wiedzą naukową. Prezes Rady 

Ministrów przedstawi raport z przeglądu Prezydentowi RP oraz Sejmowi. 

 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.  
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Uzasadnienie 

Potrzeby wydania ustawy: 

1) potrzeba zwolnienia z więzień osób, które odbywają karę pozbawienia wolności 

za przestępstwa bez ofiar, w tym więźniów politycznych – pozbawionych wolności 

za działalność sprzeczną z wybranymi dziedzinami polityki państwa, a także umorzenie 

postępowań toczących się w tych sprawach, 

2) potrzeba wzmocnienia ochrony praw i wolności więźniów politycznych w powyższym 

rozumieniu, 

3) potrzeba wzmocnienia ochrony praw i wolności obywateli przed nieuzasadnionymi 

oskarżeniami inicjowanymi lub aprobowanymi przez urzędników organów ścigania 

zainteresowanych uzyskaniem efektów statystycznych kosztem niewinnych obywateli, 

jak i samych sprawców przestępstw zainteresowanych poprawą swojej sytuacji procesowej, 

4) potrzeba poprawienia warunków odbywania kary pozbawienia wolności,  

5) potrzeba określenia na przyszłość zasad odpowiedzialności karnej dla wybranej kategorii 

przestępstw uznanych za popełniane z motywacji politycznych – przestępstw dotyczących 

używania i posiadania na własny użytek niewielkich ilości narkotyków (ustawowa tabela tzw. 

wartości granicznych), 

6) potrzeba zagwarantowanie sędziom orzekającym w sprawach karnych – na wzór lekarskiej 

„klauzuli sumienia” – generalnej klauzuli uprawniającej sędziego do odmowy wydania 

rozstrzygnięcia skutkującego skazaniem lub pozbawieniem wolności, ze skutkiem prawnym 

orzeczeń wydanych na podstawie przepisów k.p.k. i k.k.w., poprzez odwołanie się do 

wyznawanych wartości chrześcijańskich, celem tamowania możliwości prześladowań 

politycznych i światopoglądowych, gospodarczych, personalnych za pomocą prawa karnego. 

Izolacja więzienna jest środkiem o charakterze wyjątkowym, s łużącym napiętnowaniu 

sprawców poważnych przestępstw i zabezpieczeniu społeczeństwa przed najpoważniejszymi 

zagrożeniami zdrowia, życia, mienia i wolności. Izolacja więzienna nie może służyć jako instrument 

pedagogiki społecznej ani gry politycznej. Prawo ma regulować życie społeczne a nie wymuszać 

posłuch dla określonych postaw światopoglądowych. Wymuszanie postaw światopoglądowych, 

nie może odbywać się poprzez wykonywanie kar izolacyjnych, ponieważ jest to sprzeczne z zasadami 

etyki chrześcijańskiej, dorobkiem nauk społecznych, oraz z duchem prawa. 

 

W polskim prawie istnieje szereg przestępstw, których popełnienie w warunkach 

wolnościowych nijak ma się do realiów zakładu karnego. W ostatnich latach coraz więcej ludzi 

zostało tymczasowo aresztowanych lub skazanych na karę pozbawienia wolności, nie zawsze 

odpowiadającą wadze popełnionego czynu. Szczególnie liczną grupę stanowią osoby uczestniczące 

w nielegalnym rynku konopi indyjskich, które zamykane są już na masową skalę, często na podstawie 

zwykłych pomówień. 

 

Drugim problemem polskiej procedury karnej jest właśnie sprawa pomówień – czyli 

dowodów opartych na zeznaniach jednej osoby, zwykle zainteresowanej „poprawą” swojej sytuacji 

procesowej w związku z ujawnieniem prawdziwych albo nieprawdziwych informacji na temat innych 

osób. 
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Zachodzi pilna potrzeba zresetowania systemu prawa karnego, przywrócenia równowagi 

pomiędzy stopniem zła wyrządzonego czynem uznanym za przestępstwo a zaangażowaniem państwa 

w jego naprawienie, piętnowaniem i odstraszaniem… Zachodzi pilna potrzeba zagwarantowania na 

przyszłość, że system sądowy i penitencjarny nie będzie zapychany w ten sposób. 

Cele wydania ustawy 

I. Określenie katalogu przestępstw, które będą uznawane za polityczne, czyli czynów zabronionych, 

gdy całym zajściu generalnie brak jest pokrzywdzonego, a sprawcy działają z motywacji politycznej – 

z powodu nie zgadzania się z polityką państwa w określonych dziedzinach: 

1) produkcja, obrót i używanie konopi, niezależnie od skali (ilości, czasokres) i celu (własny użytek 

medyczny/rekreacyjny, cel zarobkowy) z jednym wyjątkiem – wykorzystywania małoletnich 

w ramach sprzedaży, 

2) przestępstwa kodeksowe – uchylanie się od służby wojskowej, obraza uczuć religijnych, ujawnienie 

materiałów z postępowania przygotowawczego i inne,  

- o ile została wymierzona kara pozbawienia wolności lub zastosowano tymczasowe aresztowanie.  

Ad. 1 

Sprawców wszelkich przestępstw „narkotykowych” dotyczących wyłącznie konopi, niezależnie od ich 

skali, należy zwolnić natychmiast (amnestia), bezwarunkowo umorzyć postępowania toczące się 

takich sprawach (abolicja), a od wejścia w życie ustanowić nowy reżim prawny względem marihuany, 

który wyeliminuje czynniki napędzające nielegalny obrót oraz zakończy politykę bezmyślnych 

represji wobec konsumentów realizowaną przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

Regulacja ma za zadanie uświadomić społeczeństwu, że demokratyczne państwo nie chce mieć na 

stanie więźniów politycznych, ponieważ koszty realizacji takiej polityki obciążają wszystkich 

obywateli niezależnie od reprezentowanych postaw światopoglądowych, nie przynosząc absolutnie 

żadnych efektów w dziedzinie ochrony wartości w demokratycznym państwie prawnym opartym 

na chrześcijańskich wartościach. 

Liczba osadzonych za przestępstwa dotyczące konopi w żaden sposób nie przekłada się 

na zmniejszenie skali obrotu, a wręcz widać zależność odwrotną. Prohibicja generuje ogromne koszty, 

wymiar sprawiedliwości niszczy pracę i życie ludzi, którzy mogliby płacić podatki, pracować, 

rozmnażać się, przyczyniając się do rozwoju państwa. Wymiar sprawiedliwości wyrokami czyni 

zamach na życie rodzinne i społeczne i generuje rozmaite patologie w tym obszarze. Artykułowane 

zwykle w uzasadnieniach wyroków potrzeby prewencji generalnej i indywidualnej, którym służyć ma 

kara pozbawienia wolności stawiają pod znakiem zapytania nie tylko oparcie filozofii prawa 

na wartościach chrześcijańskich, ale i rozumowe podstawy takich działań każdej demokratycznej 

organizacji państwowej. Ten stan nie może dalej korzystać z ochrony prawnej ponieważ zagraża 

podstawom demokratycznego państwa. 

W tej części ustawa jest aktem przyznania się państwa do poważnych błędów politycznych. 

Forma szeroko zakrojonej amnestii i abolicji odpowiada temu celowi. Jednocześnie ustawa określa 
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nowe przepisy karne, których naruszenie nie będzie w ogóle karane pozbawieniem wolności, oraz, 

niezależne od tego, gwarancje, że wykonanie kary będzie uwzględniało polityczną motywację 

sprawcy (nie zgadzanie się z polityką rządu, bez zamiaru wyrządzenia komukolwiek szkody, krzywdy, 

czy rażącego lekceważenia obowiązującego porządku prawnego).  

Jest to typowe „uprzywilejowanie wyrównawcze” – uprzywilejowanie grupy podmiotów z uwagi na 

pewną cechę wspólną, tj. szczególną motywację popełnienia tych przestępstw: 

 brak zamiaru wyrządzenia krzywdy, szkody, brak obiektywnej antyspołeczności, przejawów 

zwyrodnialstwa, 

 generalna akceptacja konopi, jako rośliny której ludzkość używała od tysięcy lat, w tym 

w celach medycznych, co potwierdzają wskazania współczesnej i starożytnej wiedzy, 

 niezgadzanie się z polityką prohibic ji, z którą żaden rozsądny człowiek znający 

jej mechanizmy, brak efektów i generowane patologie – nie może się zgodzić.  

Sprawcy, u których została stwierdzona taka motywacja nie mogą być zrównywani 

z pospolitymi bandytami; nie dotyczy to już sytuacji obrotu innymi narkotykami, ponieważ 

społeczeństwo tego nie zaakceptuje, co zgodnie z filozofią wyartykułowaną m.in. przez Trybunał 

Konstytucyjny – może stanowić podstawę pozbawienia wolności niezależnie od tego czy ma to 

rozumowe podstawy czy nie… 

Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zaliczone do przestępstw politycznych to: 

Art. Upn Opis Uzasadnienie uznania za polityczne 

Art. 53 i 54 wytwarzanie środków 

odurzających oraz 

przygotowanie do 

wytwarzania 

(posiadanie 

przedmiotów) 

Uprawa, zbiór i suszenie konopi to zdaniem sądów 

wytwarzanie narkotyków (marihuany).  

Zakaz używania i wytwarzania konopi to kwestia polityczna.  

Nowy przepis w art. 63 regulujący uprawę i zbiór.  

Art. 55 i 57 Przemyt 

i przygotowanie 

Zakaz przywozu z zagranicy nawet znacznych ilości 

marihuany to kwestia polityczna. Już przywiezienie 

marihuany w ilości nabytej legalnie w Holandii – nie na 

podstawie recepty tylko w cofee shopie – jest przestępstwem. 

Art. 56 - 

57 

Obrót hurtowy 

i przygotowanie  

Wyłączenie marihuany z legalnego obrotu pod groźbą kary 

to kwestia polityczna.  

Art. 58  Udzielanie  Zakaz używania marihuany w gronie znajomych, częstowania 

znajomych i nieznajomych – to kwestia polityczna. 

Art. 59 Dilerka Wyłączenie marihuany z legalnego obrotu to kwestia 

polityczna. Uwaga: społeczeństwo nie zaakceptuje sprzedaży/ 

małoletnim (angażowania małoletnich) , dlatego katalog 

czynów z art. 59 obejmuje tylko typ podstawowy 

i uprzywilejowany. 
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Art. 62 Posiadanie Zakaz używania marihuany (posiadania na własny użytek, 

w gronie znajomych) to kwestia polityczna. 

Od wejścia w życie ustawy wskazane są nowe przepisy 

regulujące kary za posiadanie na własny użytek. 

Art. 63 Uprawa konopi Zakaz uprawy marihuany to kwestia polityczna. 

Uprawa i zbiór nie mogą stanowić wytwarzania marihuany.. 

Art. 68 Promowanie i reklama 

narkotyków  

Przepis może być wykorzystywany do represjonowania 

aktywistów mówiących prawdę, uniemożliwiani akcji 

społecznościowych, profilaktycznych oraz badań naukowych. 

 

Wśród przestępstw narkotykowych mieszczą się tylko przestępstwa dotyczące konopi, ponieważ 

społeczeństwo na ten moment nie zaakceptuje obecności innych narkotyków. 

W dziedzinie prawa antynarkotykowego przepisów karnych nie da się na chwilę obecną usunąć z 

systemu prawa z uwagi na wiążące Polskę umowy międzynarodowe, na co strategiczne rozwiązanie 

znajduje się w przepisach przejściowych. 

W związku z wejściem w życie art. 14 ustawy określony zostanie tolerowany zakres konsumpcji 

własnej, tj. zdekryminalizowane 30 gramów marihuany oraz zdepenalizowana uprawa dla własnych 

potrzeb.  

Od tej pory obowiązują reguły umożliwiające każdemu użytkownikowi drobne posiadanie i uprawę na 

cele własnej konsumpcji bez obawy, że zostanie pozbawiony wolności.  

Komercyjna uprawa i obrót pozostają przestępstwami, ale kara oraz areszt wykonywane są 

na prawach więźniów politycznych.  

Amnestia i abolicja obejmuje jednak komercyjne czyny dotyczące konopi ponieważ dopiero 

od teraz, gdy obowiązuje prawo tolerujące użytek własny dla tej grupy narkotyków, można 

wyciągać konsekwencję za ich niezgodne z ustawą produkcję i obrót na szerszą skalę.   

Ad. 2  

Wybrane przestępstwa kodeksowe jeszcze bardziej ujawniają arogancję władzy państwowej wobec 

wolności człowieka, która została zrelatywizowana do polityki organizacji państwowej.  

Tych przestępstw również nie można wyłączyć z uwagi na ich tradycyjne kodeksowe umocowanie 

i otępiałość społeczeństwa w pojmowaniu wolności (godności) jednostki i obowiązku jej 

poszanowania jako wartości zasadniczo nadrzędnej nad interesem organizacji państwowej.  

Art. 144. § 1. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do 

odbywania tej służby… 

Art. 145. § 1. Kto, odbywając służbę zastępującą służbę wojskową odmawia pełnienia…. 
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Jakkolwiek obrona Rzeczypospolitej jest konstytucyjnym obowiązkiem obywatela, żaden człowiek nie 

może być zmuszany do poświęcania własnych dóbr w imię żadnej organizacji, nawet państwowej. 

Czyn pozostaje przestępstwem, ale jest oficjalnie uznany za polityczny. 

Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób (…) 

Obraza czyichś uczuć religijnych nie powinna interesować sądów i prokuratury. Jeśli ktoś naprawdę 

wierzy w Boga, nie potrzebuje ludzkich wyroków…  Czyn pozostaje przestępstwem, ale jest 

oficjalnie uznany za polityczny. 

Art. 226 § 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej (…) 

Jakkolwiek ludziom należy się szacunek, organ jako taki nie może być pokrzywdzonym. Jeśli ludzie 

wybierają w wyborach analfabetów, niech liczą się z krytyką nawet najbardziej poniżającą 

i znieważającą dla swoich wybrańców. Jeśli ktoś startuje do koryta, niech liczy się z nastrojami i złym 

wychowaniem społeczeństwa. Czyn pozostaje przestępstwem, ale jest oficjalnie uznany za polityczny. 

Art. 241. § 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania 

przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym (…) 

Informacje na temat postępowań karnych powinny być jawne i dostępne dla wszystkich, 

z zastrzeżeniem spraw rodzinnych, intymnych oraz szczególnych przestępstw dotykających tej sfery 

(gwałty). Wszelkie patologie urzędnicze powinny być ujawniane społeczeństwu na bieżąco, a temu 

zasadniczo służy ten przepis. Żadne „dobro postępowania” nie uzasadnia blokowania informacji 

o działaniach urzędników finansowanych przez obywateli. Czyn pozostaje przestępstwem, ale jest 

oficjalnie uznany za polityczny. 

Art. 255. § 1.  Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego (…) 

Bywa, że prawo jest tak skonstruowane, że nie należy go przestrzegać. Pozostaje to przestępstwem, 

ale jest oficjalnie uznane za polityczne.  

Ograniczenia wspólne 

Tylko konopie – społeczeństwo nie zaakceptuje innych narkotyków. W tym momencie.  

Udział małoletnich w obrocie narkotykami jest ze wszechmiar zjawiskiem niepożądanym i musi 

spotkać się z napiętnowaniem, chociaż z pewnością nie jest w stanie odstraszyć jednostek głęboko 

zdemoralizowanych. 

Inne zbrodnie i występki – przyznawanie statusu więźniów politycznych sprawcom innych 

pospolitych przestępstw kłóciłoby się z celem ustawy. W przypadku, gdy przeciwko sprawcy toczy się 

postępowanie o poważny występek bądź jest za poważne przestępstwo równolegle skazany nie 

korzysta z praw przysługujących więźniowi politycznemu, chyba że jest to postępowanie lub skazanie 

na podstawie dowodu z pomówienia. 

Ograniczenie z art. 241 przewidziane jest dla ujawnienia informacji dotyczących sfery rodzinnej, 

intymnej oraz przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Są to szczególne sfery, 

którym – z całym szacunkiem dla wymogów jawności działań władzy publicznej – należy się ochrona. 
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II. Wzmocnienie ochrony praw i wolności osobistych oraz poprawa warunków przebywania 

osadzonych w jednostkach penitencjarnych, ze szczególnym uprzywilejowaniem wyrównawczym dla 

więźniów politycznych.  

Regulacja zawiera pakiet dodatków dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach 
śledczych.  

Przepis 

ustawy 

Dla wszystkich osadzonych Dla więźniów politycznych Uzasadnienie 

 

Art. 3 ust. 2-

6 

Ma prawo korzystania z 

Internetu w celach 

rozrywkowych, 

edukacyjnych, 

informacyjnych oraz 

korespondencji ,  

Na koszt zakładu karnego 

Nieograniczone prawo 

kontaktu telefonicznego z 

najbliższymi na koszt zakładu 

karnego, częstsze widzenia, 

prawo posiadania w celi 

przedmiotów osobistych bez 

wymaganej zgody dyrektora. 

Posiadanie telefonu 

komórkowego 

Więźniom politycznym należy 

zagwarantować możliwość 

utrzymywania kontaktów z 

rodzinami, współpracownikami 

i wspólnikami, w taki sposób 

aby pozbawienie wolności nie 

skutkowało szkodami w życiu 

osobistym i zawodowym. 

Internet ma być dostępny dla 

wszystkich osadzonych. 

 

Art. 3 ust. 7 i 

9 

Możliwość regulacji 

spacerów w zależności od 

warunków pogodowych 

Paczka żywnościowa raz 

w miesiącu  

Spacery powinny dostosowane 

do pogody. Polityczni mają 

prawo do własnej żywności. 

 

Art. 4 

Możliwość uprawy roślin, kwiatów i ziół na własne potrzeby, 

w tym konopi oraz posiadania i używania  zebranych konopi 

na własne potrzeby. 

Nie ma potrzeby ograniczania 

więźn iom potrzeb estetycznych 

i konsumpcyjnych. 

 

 

Art. 5 

 

Możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych, w tym 

eksperymentach medycznych, za własną zgodą. 

Obecnie więźniowie nie mogą 

brać udziału np. w badaniach 

klinicznych, prowadzić 

działalności naukowej.  

 

Art. 12 

 

Skrócenie pozbawienia wolności o jeden dzień, za każdy 

dzień przebywania w warunkach naruszających przepisy 

ustawy lub art.110 k.k.w. (powierzchnia 3m2 na jednego 

osadzonego). 

Pozbawienie wolności ma być 

wykonywane humanitarnie. 

Jeśli państwo nie zapewnia 

warunków – skraca karę o ilość 

dni przebywania w warunkach 

niehumanitarnych. 

III. Amnestia i abolicja 

Wszyscy skazani za przestępstwa polityczne zostają zwolnieni a kara ulega zatarciu. Wszczęte 

postępowania podlegają umorzeniu zgodnie z założeniami ogólnymi uzasadnienia. 

Jest to konieczne w imię zasady sprawiedliwości społecznej i wartości chrześcijańskich. Państwo 

przyznaje się do błędów i wypaczeń związanych z prowadzeniem polityki w ostatnich 20 latach. 



14 

 

Przestępstw tych nie można wyeliminować z obrotu prawnego z uwagi na wiążące Polskę umowy 

międzynarodowe oraz generalną polityczną i prawną aprobatę dla kary pozbawienia wolności jako 

sposobu wymuszania postaw światopoglądowych i preferowanych politycznie zachowań obywateli.  

Po wejściu w życie ustawy każdy sprawca skazany lub tymczasowo aresztowany z powodu naruszenia 

lub podejrzenia naruszenia tych przepisów traktowany jest jako więzień polityczny z wszystkimi 

uprawnieniami określonymi powyżej.  

IV. Pomówienia 

Problem ochrony niewinności ujawnił się ostatnio w mediach ogólnopolskich a także 

społecznościowych. Dowód z pomówienia, jakkolwiek nie może być wyeliminowany jako z góry 

niedopuszczalny, stanowi dowód szczególny, który powinien być wykorzystywany z nadzwyczajną 

ostrożnością, ponieważ żadne odszkodowanie nie naprawi w pełni krzywdy i szkód wyrządzonych 

przez niesłuszne pozbawienie wolności.  

Korzystanie z takiego dowodu nakłada na prokuratora i sąd szczególne obowiązki, tak aby zniechęcić 

ich do taśmowego korzystania z pomówień. Zarówno skazani jak i tymczasowo aresztowani na 

podstawie dowodu z pomówienia korzystają z praw więźniów politycznych do czasu potwierdzenia 

pomówienia innymi wiarygodnymi dowodami. 

Regulacja wprowadza ograniczenia czasu tymczasowego aresztowania stosowanego w postępowaniu 

przygotowawczym. Nad wykonywaniem tymczasowego aresztowania na podstawie pomówień czuwa 

Sąd najwyższy, który może uchylić areszt, jeśli uzna, że podstawy dowodowe są zbyt słabe. Ta 

szczególna procedura pozwoli kontrolować przesłanki dopuszczalności tymczasowego aresztowania w 

sytuacji, gdy jedynym dowodem jest dowód z pomówienia. To również powinno zniechęcić organy 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości do taśmowego wykorzystywania dowodów z pomówienia w 

postępowaniu karnym.  

V. Klauzula sumienia  

Wprowadzenie generalnej „klauzuli sumienia” umożliwiającej wydawanie rozstrzygnięć na korzyść 

oskarżonego w przypadku oczywistej niezgodności podstaw oskarżenia z wartościami 

chrześcijańskimi zapewni wymiarowi sprawiedliwości sprawne narzędzie ochrony człowieka przed 

prześladowaniem z powodów politycznych (realizacji pokojowych poglądów), personalnych 

(np. konflikt z lokalnymi urzędnikami), ogólnie przed postępowaniem organów ścigania w sposób 

niegodny. 

Klauzula sumienia dla sędziów stanowi wzmocnienie gwarancji ochrony konstytucyjnych praw 

i wolności, które może być uruchamiane w trybie pilnym. Klauzula daje sędziemu prawo nie 

skazywania za przestępstwa polityczne na podstawie własnej oceny zasadności oskarżenia w świetle 

wartości chrześcijańskich – na ile sprawca zasługuje na wybaczenie ewentualnego przewinienia 

i pozostawienie w spokoju.  

Ocenie podlega – na ile zachowanie sprawcy, nawet jeśli wypełnia znamiona czynu zabronionego 

i cechuje go wyższy niż znikomy stopień szkodliwości społecznej (brak możliwości umorzenia 

postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.), czy też – w przypadku np. tymczasowego 
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aresztowania – jeśli spełnione są przesłanki zastosowania środka zapobiegawczego – może być 

przedmiotem procesu karnego w danych okolicznościach i przeciwko danemu sprawcy.  

Słowem –  klauzula sumienia pozwala sędziemu według własnej oceny rozstrzygnąć nieprawomocnie 

czy „roszczenie karnoprawne” przeciwko osobie w danym wypadku w ogóle zasługuje na 

rozpatrywanie w świetle wartości chrześcijańskich. Sąd ma obowiązek rozstrzygnięcie uzasadnić i 

podlega to kontroli jak każde inne rozstrzygnięcie w zależności od trybu i przedmiotu, nie wymaga 

jednak oceny dowodów, ani odniesienia w ocenie się do ogólnych przepisów k.k. i k.p.k., 

postępowania dowodowego itp.  

Jest to odpowiednik lekarskiej klauzuli sumienia. Tak jak lekarz ma prawo odmowy podjęcia 

interwencji niezgodnej z jego sumieniem, tak każdy sędzia ma prawo odmowy interwencji, i to z 

natychmiastowym skutkiem dla oskarżonego, z tymi konsekwencjami, iż nie wyłącza : 

- ani możliwości uchylenia takiego rozstrzygnięcia w przepisanym trybie np. kontroli instancyjnej,  

- ani skazania/ zastosowania środka w postępowaniu odwoławczym, bądź prowadzonym na podstawie 

uchylonego orzeczenia, 

- ani podtrzymania tej decyzji przez inny skład, 

jednak stanowi narzędzie umożliwiające stawianie granic, w oparciu o – nawet jeśli nie odwoływać się 

do wzniosłych wartości chrześcijańskich – wskazania elementarnej przyzwoitości. I to w trybie 

pilnym, natychmiastowym. 

Jedyne co musi sędzia, to przekonująco uzasadnić, iż roszczenie prokuratora nie zasługuje w ogóle na 

rozpatrywanie, ponieważ nie zmierza do ochrony żadnych wartości.  

Prawo, szczególnie karne, nie jest wartością samą w sobie. Prawo służy ochronie określonych 

uniwersalnych być wartości, a ponieważ jest realizowane przez organizację społeczną i w jej ramach 

(państwo), szczególnie w obrębie prawa karnego treść przepisu nie może być fetyszyzowana jeśli jego 

naruszenie nie powoduje żadnych istotnych skutków dla członków tej organizacji. Słowem: realizacja 

norm prawa karnego nie może przybierać czysto symbolicznego charakteru, tylko musi być 

odpowiedzią na realną potrzebę interwencji.  

Prawo i medycyna to wbrew zasadniczym różnicom podobne dziedziny. W uproszczeniu: 

Gdy coś złego dzieje się z samym człowiekiem – prędzej czy później trafi do lekarza. 

Gdy coś złego dzieje się między ludźmi –  prędzej czy później trafią do sądu.  

Sędzia karny jest jak lekarz, jak chirurg – musi ocenić czy interwencja będzie słuszna z punktu 

widzenia dobra jednostek. W leczeniu nie używa się skalpela czy dłuta tam gdzie wystarczą zioła. 

W prezentowanym modelu decyzja sędziego jeszcze silniej niż u lekarza podlega weryfikacji co do 

skutków dla człowieka i otoczenia. 
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Przykład: 

Prokurator wnosi o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o wprowadzenie do obrotu znacznej ilości 

marihuany – 1,5 kg w okresie o…. (znaczna ilość, stały dochód z przestępstwa). 

W postępowaniu przed prokuratorem i policją jeden podejrzany, u którego znaleziono marihuanę i 

przedmioty do handlu przyznał się do handlu, i prosi o wypuszczenie na wolność ponieważ ma chore 

dziecko i żonę na utrzymaniu, przy czym, na żądanie  prokuratora warunkujące zwolnienie wskazuje 

dostawcę marihuany. 

Prokurator wydaje polecenie zatrzymania dostawcy. Dostawca, u którego nie znaleziono marihuany 

ani  przedmiotów wskazujących na obrót nie przyznaje się do popełnienia czynów, powołując się na 

brak dowodów potwierdzających wersję obciążającego. 

Prokurator wnosi o tymczasowe aresztowanie uzasadniając obawą matactwa, wpływania na 

obciążającego i grożącą surową karą. 

Na mocy klauzuli sumienia sędzia oddala wniosek na podstawie [art. ustawy o pwp] uzasadniając, że 

sposób postępowania organów wobec jest w tym przypadku niezgodny z chrześcijańskim systemem 

wartości, ponieważ dowód uzyskany jest w sposób niegodny chrześcijanina (wykorzystanie trudnej 

sytuacji życiowej pierwszego z podejrzanych, która była jednym z motywów handlu, jak również 

motywem złożenia obciążających wyjaśnień celem zwolnienia). 

Moc postanowienia jest taka sama jakby była oparta na ocenie przesłanek z k.p.k. ale uzasadnienie 

oparte jest na argumentacji, iż uwzględnienie wniosku byłoby niezgodne z sumieniem chrześcijanina.  

Prokurator zaskarża postanowienie, które sąd odwoławczy uchyla  (głosami 2:1), stwierdzając, iż 

obawy przedstawione we wniosku prokuratora uzasadniają jednak zastosowanie  tymczasowego 

aresztowania (wówczas aresztowany traktowany jest jak więzień polityczny zarówno dlatego, ze 

sprawa dotyczy konopi, jak i dlatego, że jest oparta na dowodzie z pomówienia). 

Niezależnie od rozstrzygnięcia w przedmiocie aresztu prokurator może oczywiście skierować akt 

oskarżenia, i tu postępowanie sądowe może zakończyć się skazaniem, ale kolejny sędzia może równie 

dobrze poprzeć ocenę i wydać rozstrzygnięcie odmawiające nadania sprawie biegu, nie ma przeszkód 

aby umorzył postępowanie na podstawie klauzuli sumienia po przeprowadzeniu postępowania 

dowodowego. I takie również podlega kontroli instancyjnej. Meritum sporu stanowi argumentacja 

przedstawiona w uzasadnieniu rozstrzygnięcia.  
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VI. Zmiany w przepisach obowiązujących  

Zmiany dotyczą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – przestępstwa dotyczące konsumpcji konopi 

Kontrawencjonalizacja  Ilości określone przedziałem x w 

tabeli podlegają grzywnie w trybie 

postępowania w sprawach o 

wykroczenia; następuje 

przepołowienie czynu 

polegającego na posiadaniu na 

własny użytek różnych środków 

odurzających 

Art. 62a 

Dekryminalizacja  Ilości poniżej przedziału x w ogóle 

nie jest ścigana 

Załącznik nr 3 

Depenalizacja  Uprawa na własny użytek, nawet 

jeśli chodzi o suszenie i 

porcjowanie, zgodnie z 

orzecznictwem oznaczające 

wytwarzanie w rozumien iu art. 53 

ust. 1 i 2. 

Art. 63 ust. 4 

Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,  

W Polsce jest obecnie 87 Zakładów Karnych i 70 Aresztów Śledczych, w których znajduje się blisko 

83 tysiące osadzonych. Miesięczne utrzymanie więźnia w zakładzie to 2 451 złotych. 

Odpowiedzialności karnej za przestępstwa narkotykowe nie wyłącza ani cel ani rzeczywista 

szkodliwość. W przypadku konopi jest to swego rodzaju kuriozum oparte jedynie na politycznym 

modelu – są to zatem przestępstwa polityczne, izolacja jednostki za zachowanie niezgodne z polityką 

rządu, który z rozmaitych substancji uzależniających czerpie środki na luksusowe samochody, biura, 

wynagrodzenia urzędników, a substancję najmniej szkodliwą kryminalizuje na równi z ciężkimi 

przestępstwami, jak gwałt, rozbój katastrofa w ruchu itp.  

Prohibicja narkotykowa jest modelem polityki społecznej – tak napisał osobiście Prokurator 

Generalny Andrzej Seremet. Skoro więzienie kryminalne i areszt śledczy służą państwu do realizacji 

polityki – przestępstwa przeciwko prohibicji są przestępstwami politycznymi.  

Tymczasem już od początku ubiegłej dekady istnieją polskojęzyczne publikacje wskazujące na 

bezsens polityki prohibicji, niemożliwość osiągnięcia żadnego z zakładanych celów, zarówno 

leczniczych jak i kryminalno politycznych.  

Prohibicja jest politycznym modelem pozwalającym na transfer środków finansowych dla organów 

ścigania, rozmaitych podmiotów opieki zdrowotnej prowadzących leczenie, organizacji 

pozarządowych zajmujących się pomocą i profilaktyką. Ten stan rzeczy można zaakceptować dla 

poważnych narkotyków i poważnej przestępczości. A nie dla marihuany.  

Przestępstwa dotyczące wyłącznie marihuany zapychają wokandy i areszty śledcze, nierzadko na 

wiele miesięcy, w ŻADEN wymierny sposób nie przekładając się na życie obywateli, poziom 

konsumpcji, globalną i lokalną podaż, w żaden sposób nie poprawiają stanu rzeczy, a mają przez 

swoje koszty i mechanizmy oraz generowane patologie w obrębie funkcjonowania państwa. 
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Więźniami nie interesuje się nikt.  

 Ministerstwo sprawiedliwości wypłaca odszkodowania za panujące warunki;  

 Służba więzienna jest przeciążona obowiązkami i niechętna zmianom, czy zapewnieniu 

więźniom poprawy warunków; 

 Ludzie skazywani są z powodów politycznych, statystycznych, personalnych, albo ze zwykłej 

głupoty sędziów i prokuratorów; obrońcy nie są w stanie wyegzekwować od tych dwóch grup 

zawodowych poszanowania praw i wolności obywatelskich.  

Konwencja z 1988 r. w art. 3 pkt 10 uznaje że przestępstwa narkotykowe nie mogą być uznane 

za polityczne, co jest normą o wątpliwej zgodności z godnością człowieka jako istoty rozumnej. 

Oto kwestię polityki społecznej, będącą wyrazem umowy, przekonania uzasadnionego demokratyczną 

większością obywatel ma pojmować jako prawdę objawioną, i tak samo ma traktować państwo – 

strona konwencji.  

Postanowienia konwencji wymagają weryfikacji na forum władzy ustawodawczej i wykonawczej 

szczebla najwyższego, w związku z czym konieczne jest zobowiązanie rady ministrów do wyjaśnienia 

zgodności konwencji i uruchomienia procedur przed Sejmem i Prezydentem. 

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 

Obecnie sprawcy czynów, których popełnienie nijak ma się do realiów zakładu karnego i aresztu 

śledczego są osadzani w jednostkach penitencjarnych razem ze sprawcami pospolitych przestępstw.  

W nowym stanie prawnym taka sytuacja nie będzie mieć mie jsca. Doprecyzowany zostanie, 

na poziomie ustawowym, zakres obligatoryjnego stosowania art. 107 k.k.w.  

W nowym stanie prawnym więźniowie polityczni nadal mogą zostać osadzeni (skazani lub  

tymczasowo aresztowani), jednak będą korzystali z przywilejów w zakresie realizacji aktywność 

życiowych takich jak nieograniczone kontakty z rodziną, możliwość prowadzenia działalności 

zawodowej, społecznej, politycznej.  

W nowym stanie prawnym większość czynów pozostanie zabronionych.  

W obecnym stanie zawarte w preambule nawiązanie do chrześcijańskich wartości jest frazesem, 

fasadą, co dla głęboko wierzących – bluźnierstwem. Państwo nie promuje pozostawienia człowiekowi 

wolnej woli i maksymalnej odpowiedzialności, promuje za to wymuszanie postaw światopoglądowych 

za pomocą kar, w większości nieadekwatnych do zawinień. Wskazane przestępstwa – przepisy 

promują zasadę posłuszeństwa jednostki a nie kierowanie się wolnością wyboru, zasadę państwowej 

zemsty i wyrządzenia dolegliwości, zamiast naprawy szkody i wzajemnego wybaczenia.  

Przykazanie miłości zostało zastąpione przykazaniem demokratycznej większości, która jest 

w stanie uchwalić co tylko przyjdzie komu do głowy, i nie ma tamy przeciwko sile większości, 

nawet gdy jest wprost szkodliwa dla samej większości. W nowym stanie prawnym państwo szanuje 

wybory i poglądy ludzi i pokazuje, że zachowując zasady demokracji, maksymalnie szanuje wolność 

sumienia i poglądów a piętnuje tylko poważne przewinienia.  
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Dla wszystkich osadzonych zostaną dodane pewne wzmocnienia aby nie czuli się pokrzywdzeni 

uprzywilejowaniem więźniów politycznych, np. możliwości zgłaszania na piśmie dostosowania 

godzin spacerów do warunków pogodowych. Da to możliwość realizacji indywidualnych potrzeb 

więźniów, co przyczyni się do poprawy relacji, wzmocni resocjalizacyjne oddziaływanie kry 

pozbawienia wolności, wykształci w osadzonych zdolność współpracy ze służbą więzienną, 

co wpłynie a poprawę atmosfery. Nieograniczone są możliwości kontaktów również dla tymczasowo 

aresztowanych stanowi istotne novum. 

W obecnym stanie prawnym możliwe jest tymczasowe aresztowanie i skazanie na podstawie jednego 

zeznania. Zasada ta jest zachowana, co znaczy że nawet zeznanie jednego świadka może być podstawą 

zarzutu i skazania. Zniesienie tej możliwości, wbrew postulatom niektórych organizacji stworzyłoby 

niebezpieczną sytuację. Jednak mając na uwadze słabość takich dowodów zostały stworzone  

materialne i procesowe gwarancje ochrony niewinnych, poprzez zapewnienie nieograniczonych 

kontaktów z rodziną, ograniczenie stosowania tymczasowego aresztowania.  

Możliwość posiadania telefonu komórkowego nie wyklucza możliwości zastosowania środków 

o których mowa w rozdziale k.p.k. (utrwalanie rozmów) zgodnie z unormowaną tam procedurą.  

Tymczasowe aresztowanie na podstawie pomówienia może być stosowane na okresy miesięczne, 

a zażalenie sąd rozpoznaje w terminie 7 dni. Po 3 miesiącach, jeśli stan trwa nadal, przysługuje skarga 

do Sądu Najwyższego, który ocenia dostateczność dowodów i ma moc uchylić tymczasowe 

aresztowanie.  

Tymczasowo aresztowany, choćby był winny najgorszej zbrodni, traktowany jest jak więzień 

polityczny. Organy ścigania mają bardzo rozbudowane możliwości zbierania dowodów, stąd sytuacje 

„jednego dowodu” będą niesłychaną rzadkością, o ile w ogóle wystąpią.  

Ograniczy zapędy prokuratorów i policjantów w prowadzeniu śledztw opartych na zeznaniach czy też 

wyjaśnieniach skruszonych gangsterów, którzy motywowani możliwością poprawy dramatycznej 

często sytuacji obciążają coraz to nowe osoby tworząc łańcuch niekończących się pomówień.  

Ograniczy możliwości tzw. aresztu wydobywczego, który choć formalnie jest niedozwolony, 

faktycznie często pełni taką funkcję.  

Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Skutki społeczne i prawne 

Żadne demokratyczne państwo nie powinno mieć na stanie więźniów politycznych. Państwo wykona 

gest uznania poważnego błędu w polityce społecznej i kwestiach światopoglądowych. Będzie to też 

ważny gest na rzecz humanitaryzmu - państwo pokaże, że chrześcijańska filozofia nie jest – jak 

dotychczas – pustym frazesem.  

W powiązaniu z amnestią i abolicją – należy przeprowadzić „twardy reset”. Od dnia wejścia w życie 

ustawy obowiązują częściowo nowe przepisy, a część zakazów nawet jeśli jest naruszona – pozostaje 

uznana za polityczne.  

Umożliwi to realizację zasady sprawiedliwości społecznej – nie można bowiem zrównywać sytuacji 

prawdziwych bandytów, którzy albo zagrożenie karne kalkulują w ramach działalności przestępczej  
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albo w ogóle nie uznają obowiązującego porządku prawnego (jak mówi Preambuła – wiedzą za co 

siedzą i nie boją się trafić za kraty), z działaniami osób, które sprzeciwiają się np. modelowi polityki 

społecznej państwa, a żyjąc i płacąc podatki w tym państwie utrzymują rządowe limuzyny, 

wynagrodzenia polityków, urzędników, w tym sędziów, prokuratorów itp.  

Państwo nie jest zwolnione z obowiązku zaakceptowania różnorodności światopoglądowej 

i naturalnego prawa człowieka do przeciwstawiania się woli większości. W przeciwnym wypadku 

państwo nie może utrzymywać, że opiera się na chrześcijańskim systemie wartości ponieważ jest 

to wyjątkowo podłe bluźnierstwo, instytucjonalne oszustwo przeciwko wierze chrześcijan. 

Państwo nie może prześladować chrześcijan za chrześcijańsk ie postawy. Nauki Chrystusa 

nie akceptują zemsty, odpłaty, a tylko tym uzasadnione są kary pozbawienia wolności za przestępstwa 

uznane za polityczne  – wymuszaniem zachowań zgodnych z określonym światopoglądem, nawet jeśli 

ów światopogląd nie ma podstaw rozumowych.  

Skutki prawne wejścia w życie ustawy o prawach więźniów politycznych to m.in.: 

 wyodrębnienie przestępstw, których popełnienie w warunkach wolnościowych nijak ma się do 

realiów zakładu karnego i aresztu śledczego, i przyznanie osobom skazanym i aresztowanym 

za te przestępstwa większej swobody w realizacji swoich praw osobistych, 

 polityczne wymuszenie na sędziach, prokuratorach i policjantach odstępowanie od stosowania 

środków związanych z pozbawieniem wolności wobec osób, które nie są prawdziwymi 

bandytami,  

 ograniczenie możliwości skazywania oraz izolacji w przypadkach oskarżeń z pomówienia, 

 zmniejszenie długości kary dla więźniów przebywających w przeludnionych celach, 

 prawo osadzonych do uprawy roślin i ziół ozdobnych, w tym konopi na własne potrzeby 

medyczne, rekreacyjne oraz estetyczne, 

 zwolnienie wszystkich więźniów skazanych za przestępstwa polityczne, 

 zmiany w sprawach narkotykowych, aby posiadanie i handel niewielkimi ilościami był 

bardziej tolerowany.  

Skutki gospodarcze i finansowe, źródła finansowania  

Ustawa zasadniczo nie kreuje nowych obciążeń budżetu państwa a wręcz pozwala zakładać pewne 

oszczędności, które mogą być przeznaczone na dodatkowe finansowanie zadań nałożonych ustawą. 

Środki finansowe, które byłyby przeznaczone na utrzymanie więxniów, będą przeznaczone na 

poprawę warunków w jednostkach penitencjarnych, umożliwiające realizację celów kary pozbawienia 

wolności oraz gwarancje dla osób niewinnych.  

Nie wpłynie część grzywien, zniesione zostaną przepadki, jednak zrekompensują to mniejsze wydatki 

na utrzymanie skazanych. 
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Środki pozostające w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości przesunięte z puli przeznaczonej na  

 utrzymanie więźniów,  

 wypłatę odszkodowań za warunki,  

 finansowanie postępowań karnych, 

zostaną przeznaczone na:  

 poprawę warunków wykonywania kary, 

 realizację innych celów wymiaru sprawiedliwości.  

Można spodziewać się nieznacznego zmniejszenia wpływu grzywien, ale w obliczu poczynionych 

oszczędności z tytułu bieżącego finansowania kosztów postępowań karnych (w tym wspomnianego 

finansowania utrzymania osadzonych w aresztach śledczych) będzie to miało znaczenie marginalne. 

Generalnie należy spodziewać się zmniejszenia wydatków i poczynienia oszczędności.  

Cud, miód, malina! 

Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

Sposób realizacji praw więźniów zostanie określony w drodze rozporządzenia. Ministrowie opracują 

wspólnie optymalne z punktu widzenia zadań Służby Więziennej i gwarancji praw określonych ustawą 

procedury realizacji uprawnień. 

Rozpisanie rozporządzenia będzie wymagało konsultacji na szczeblu centralnym. 

Kwestie techniczne i organizacyjne zostaną delegowane do określenia dyrektorom jednostek 

penitencjarnych, w drodze regulaminów, aby odpowiadały warunkom technicznym i organizacyjnym 

panującym w danej jednostce.  

Zobowiązanie Rady Ministrów do dokonania przeglądu konwencji pod katem współczesnej wiedzy 

oraz konstytucyjnych wolności zmusi do rewizji jej postanowień. Zainicjuje poważną debatę 

publiczną nad skutkami wieloletniej polityki nietolerancji i może skutkować zmianami w samych 

konwencjach.  

Oświadczenie. 

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

 

Wyniki przeprowadzanych konsultacji 

Projekt konsultowano z przedstawicielami organizacji społecznej Wolne Konopie (stowarzyszenie, 

inicjatywa, przedstawiciele komitetów z 2010-2011), która w pełni poparła zarówno postulaty jak 

i brzmienie przepisów.  

Postulowano ujęcie w osobnym rozdziale przepisów dotyczących medycznego zastosowania 

marihuany, jednak w ramach praw więźniów zostało to ujęte w przepisach rozdziału II, a w przepisy 
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depenalizujące  posiadanie i uprawę, oraz zmiany w obrębie załącznika, a także amnestia i abolicja 

oraz klauzula sumienia realizują te postulaty w wystarczającym stopniu.  

Projekt konsultowano z osadzonymi w wybranych jednostkach penitencjarnych – AS Łódź, Zk 

Wrocław, AŚ Jelenia Góra – wszyscy osadzeni poparli postulaty jak i brzmienie przepisów.  

W przedstawionym wariancie zwrócono uwagę na techniczną niewykonalność stosowania przepisów 

ustawy do zatrzymanych na podstawie art. 241 kpk. przez Policję. 

Zwrócono uwagę również na: 

Konieczność dodania generalnej klauzuli umożliwiającej sędziemu w trybie pilnym i arbitralnym, z 

powołaniem na chrześcijańskie wartości – oddalenie środków kierowanych przez prokuratora 

przeciwko osobie jeśli przewinienie nie ma oparcia w realiach zakładu karnego.  

W wyniku tej uwagi w art. 13 wprowadzono generalną „klauzulą sumienia” – każdy sędzia może 

powołując się na niezgodność z wartościami chrześcijańskimi może oddalić wniosek złożony 

przeciwko obywatelowi.  

Konieczność interwencji Rady Ministrów celem wyeliminowania postanowień konwencji 

niezgodnych z Konstytucją  

Rozwiązania w zakresie kontrawencjonalizacji, depenalizacji oraz amnestii były przedmiotem opinii 

Sądu Najwyższego w latach 2010 – 2011r. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego:  

1) amnestia nie nasuwa krytycznych a wręcz ma charakter porządkujący i jest pożądana; 

2) sformułowana przez SN uwaga o aksjologicznej płaszczyźnie uwolnienia od 

odpowiedzialności  rozwiązana jest poprzez równe potraktowanie  wszystkich skazanych; 

3) tabela wartości granicznych musi zawierać postanowienia dla wszystkich narkotyków, nie 

tylko marihuany. 

Do wszystkich osadzonych został skierowany list otwarty będący załącznikiem do uzasadnienia. 

 

 

 

 


