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Prywatyzacja wiêzieñ – wêz³owe problemy1

Wstêp
Historia wiêzienia traktowanego jako instytucjonalnie zorganizowana, osobna sankcja karna nie jest d³uga. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wiêzienie sta³o siê ostatnio niekwestionowan¹ „królow¹ kar”. Jest sankcj¹ powszechnie stosowan¹ i jeœli
nawet systemy penitencjarne ogniskuj¹ siê na poszukiwaniu alternatyw dla kary
pozbawienia wolnoœci, to w³aœnie w kontekœcie oceny wysokiego stopnia dolegliwoœci tej podstawowej sankcji. Sankcje alternatywne czerpi¹ sw¹ si³ê argumentacyjn¹ z faktu, i¿ nie s¹ kar¹ pozbawienia wolnoœci. O zagro¿eniach p³yn¹cych
z kary pozbawiania wolnoœci wiemy ju¿ bardzo wiele. Ma³o wiadomo natomiast
na temat rzeczywistej efektywnoœci tej sankcji w zakresie zwalczania przestêpczoœci. Powszechnoœæ stosowania kary pozbawienia wolnoœci powoduje, i¿ nie
brakuje g³osów krytycznych, g³ównie kryminologów nawo³uj¹cych do rezygnacji
lub przynajmniej znacznego ograniczenia stosowania tej kary. O punitywnoœci
systemów prawnych nie decyduj¹ jednak kryminolodzy, penolodzy czy karniœci,
lecz politycy, którym kara pozbawienia wolnoœci jawi siê jako podstawowe, proste
remedium na przestêpczoœæ, zapewniaj¹ce komunikacje z wyborcami oraz ich g³osy.
Zwiêkszanie punitywnoœci systemów prawnokarnych, groŸne zw³aszcza
wtedy, gdy nie ma zwi¹zku z faktycznym poziomem przestêpczoœci, szybko prowadzi do przeludnienia wiêzieñ. W Polsce od kilku lat formalnie nie ma problemu
przeludnienia. Oficjalne statystyki odnotowuj¹, ¿e np. na koniec 2011 r. liczba
osadzonych siêgnê³a ogó³em 95,8% miejsc (81 382 osadzonych wobec 86 123
2
miejsc) w zak³adach karnych. Na koniec maja 2012 r. relacja ta wynosi³a 98,9% .
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Por. dane http://sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/.
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Problem jest w tym, ¿e liczby te s¹ otrzymywane w drodze administracyjnej i nie
s¹ efektem racjonalizacji polityki kryminalnej, w tym karnej, orzeczniczej s¹dów.
Z jednej strony sztucznie zwiêkszono liczbê miejsc w zak³adach karnych, adaptuj¹c na pomieszczenia mieszkalne wszystkie, nadaj¹ce siê do tego celu pomieszczenia w zak³adach. Z drugiej strony dzia³aj¹ rygory Rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postêpowania w³aœciwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zak³adach karnych lub aresztach œledczych przekroczy w skali kraju ogóln¹ pojemnoœæ tych zak³adów
(Dz.U. z 2009 r. nr 202, poz. 1564), gdzie przewiduje siê szereg dzia³añ awaryjnych
na wypadek, gdy wymiar sprawiedliwoœci zbli¿a siê do wartoœci krytycznych
w liczbie osadzonych. Wprowadzono wiele zabezpieczeñ w postaci wymogów
informacyjnych, a tak¿e obowi¹zków s¹dów w postaci np. niezw³ocznego badania spraw, w których skazani na karê pozbawienia wolnoœci nie rozpoczêli jeszcze
jej odbywania, celem ustalenia dopuszczalnoœci odroczenia wykonania tej kary
(por. § 6 ust. 1). Wszystko to dzieje siê w wyniku wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 r., stwierdzaj¹cego niekonstytucyjnoœæ przepisu o zagê3
szczaniu celi wiêziennej ponad ustawowe limity (art. 248 k.k.w.) . O godnoœæ osadzonych dba siê kosztem sprawiedliwoœci, ale i to nie do koñca. Brak miejsc
w zak³adach karnych powoduje, ¿e roœnie liczba oczekuj¹cych na odbycie kary
i wzrasta czas oczekiwania (ponad 30 tys. osób). Warunki w zak³adach karnych
nadal s¹ dalekie od minimalnych standardów penitencjarnych, zak³adaj¹cych
2
4
8–10 m na osobê . Suche dane statystyczne nie oddaj¹ z³o¿onoœci problemu, albowiem oczekiwanie na wykonanie kary staje siê dodatkow¹ dotkliw¹ dolegliwoœci¹, wystawieniem poza nawias spo³eczny, sankcj¹ nieprzewidzian¹ w katalogu
œrodków reakcji karnej i mo¿e byæ potraktowane jako ³amanie EKPC z uwagi na
nieludzkie i poni¿aj¹ce traktowanie. Nic wiêc dziwnego, ¿e równie¿ w Polsce pojawiaj¹ siê g³osy nawo³uj¹ce do budowy nowych wiêzieñ, zwiêkszenia pojemnoœci zak³adów istniej¹cych, a tak¿e prywatyzacji wiêziennictwa jako remedium na
jego nieefektywnoœæ.

1. Przyczyny prywatyzacji wiêzieñ
Aktualn¹ politykê wobec przestêpczoœci w USA i Europie okreœla siê mianem
5
polityki masowej prizonizacji (mass imprisonment) . Wszêdzie na œwiecie polityka
3
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5
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Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26.05.2008 r. (Dz.U. nr 96, poz. 620) art. 248
§ 1 straci³ moc z dniem 6.12.2009 r. jako niezgodny z art. 40, art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji RP.
Por. np. T. Szymanowski, Przeludnienie zak³adów karnych, jego nastêpstwa i metody ograniczania tego zjawiska, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2007, z. 1., s. 283; G.B. Szczygie³, Zasada poszanowania godnoœci skazanego a przeludnienie zak³adów karnych, [w:] S. Lelental, G.B. Szczygie³ (red.),
X lat obowi¹zywania kodeksu karnego wykonawczego, Bia³ystok 2009, s. 141.
Por. D. Garland (red.), Mass Imprisonment. Social Causes and Consequences, London, Thousand Oaks,
New Delhi 2001.
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karna i samo prawo karne staje siê coraz bardziej narzêdziem administrowania
spo³eczeñstwem – które wymaga zmian w kierunku zwiêkszenia skutecznoœci.
Wspó³czesne elity polityczne wychowane w globalnej gospodarce turbokapita6
listycznej oczekuj¹ efektywnoœci, której staromodna sala s¹dowa nie mo¿e daæ,
7
a któr¹ znaj¹ ze swych firm . St¹d coraz surowsze karanie, upraszczanie formalizmu, za³atwianie coraz czêœciej coraz to wiêkszej liczby spraw poza sal¹ s¹dow¹
w tzw. konsensualnych odmianach plea bargaining z rezygnacj¹ z niektórych gwarancji i praw oskar¿onego. Rozbudowany system kontroli staje siê lobbyst¹ we
w³asnej sprawie, a ci¹gle rozbudowywany system wiêziennictwa grozi przekszta³ceniem siê w gu³ag na wzór radziecki. Do tego samego prowadzi prywatyzacja wiêzieñ.
Mass imprisonment nie wzi¹³ siê z niczego. Poprzedza³ go d³ugi proces, zaœ bezpoœrednim poprzednikiem obecnej polityki by³ neoklasycyzm. Idee neoklasycyz8
mu by³y niezwykle szlachetne . Za³o¿enia te by³y zwi¹zane z wnioskami
p³yn¹cymi z krytyki dotychczas istniej¹cego modelu pañstwa i zwi¹zanego z nim
modelu wymiaru sprawiedliwoœci okreœlonego przez Davida Garlanda mianem
9
„the Penal – Welfare” („dobroczynne karanie”). Ruch, który pocz¹tkowo zmierza³ do wzmocnienia praw osadzonych, minimalizacji znaczenia wiêzienia, ograniczenia w³adzy pañstwa, przekszta³ci³ siê w swe przeciwieñstwo. Neoklasyczne
podejœcie podkreœla wartoœæ jednostki, zaœ retrybutywizmu nie sprowadza jedy10
nie do karania, lecz pojmuje go szerzej . Poszukuje siê moralnych i filozoficznych
podstaw karania i podkreœla, ¿e jednostka nie mo¿e byæ œrodkiem do realizacji ja11
kiegokolwiek celu, chyba ¿e za swoj¹ zgod¹ .
Jednak te s³uszne za³o¿enia w praktyce, g³ównie za spraw¹ polityków, okaza³y siê w³asn¹ karykatur¹. W krajach anglosaskich nast¹pi³o odkrycie na nowo
instytucji wiêzienia (the reinvention of the prison). Tym razem nie pod szyldem
skompromitowanej, nieefektywnej i niechcianej resocjalizacji, lecz uniemo¿liwienia sprawcom pope³niania przestêpstw (incapacitation) oraz zaspokojenia spo³ecz12
nego ¿¹dania powszechnego bezpieczeñstwa i surowego odwetu . Wiêzienie,
w którym nie trzeba ju¿ resocjalizowaæ, sta³o siê na powrót miejscem, w którym
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Por. bli¿ej np. E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwyciêzcy i przegrani œwiatowej gospodarki, Wroc³aw 2000.
Por. N. Christie, Crime Control as Industry. Towards Gulags, Western Style?, London–New York 1993,
s. 147 i n.
Por. A. Marek, „Nowy realizm” w polityce kryminalnej Stanów Zjednoczonych – za³o¿enia i aspekty, „Pañstwo i Prawo” 1980, nr 4.
Por. D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford–New
York 2002.
Por. J. Hampton, An Expressive Theory of Retribution, [w:] W. Cragg (red.), Retributivism and Its Critics,
Franz Steiner Verlag Stuttgart 1992, s. 16 i n., gdzie czytamy: „The infliction of suffering symbolizes
defeat: but in fact any non – painful method, so long as it was still a method of defeating the wrongdoer, can still count as retributive punishment. I want to argue that the retributive response is broeder than punishment”.
Por. E. Van den Haag, Punisching Criminals. Concerning a Very Old and Paiful Question, University
Press of America, 1991, s. 181 i n.
Ibidem, s. 14 i n.
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siê cierpi. Wskazane tendencje wzmacniaj¹ zmiany w prawie ograniczaj¹ce dyskrecjonaln¹ w³adzê sêdziego w postaci np. kar oznaczonych, polityki The Three
Strikes and You’re Out, skutkuj¹cej automatycznym do¿ywociem bez mo¿liwoœci
warunkowego przedterminowego zwolnienia dla sprawcy trzeciego z kolei przestêpstwa z u¿yciem przemocy czy w koñcu tzw. polityka zero tolerancji, budz¹ca
13
szczególne w¹tpliwoœci w obroñcach praw cz³owieka . Z ograniczaniem w³adzy
sêdziów idzie w parze podkreœlanie braku zaufania do policji, która nie gwarantuje dostatecznego bezpieczeñstwa. Przez np. Megan’s Law obywatele uzyskali szersze mo¿liwoœci dostêpu do danych osobowych przestêpców seksualnych. Zmiany postêpuj¹. Obecnie zapoznaæ siê ju¿ mo¿na ze wszystkimi danymi osobowymi
14
i niemal ze wszystkimi szczegó³ami anatomicznymi skazanych np. na Florydzie .
Brak zaufania manifestuje siê równie¿ w stosunku do pracowników probacyj15
nych i systemu probacji w ogóle w tzw. Truth in Sentencing . Myli³by siê ten, kto
chcia³by wyci¹gn¹æ z powy¿szego wniosek, ¿e wskazany trend ogranicza siê do
16
Ameryki. Wbrew krytykom , nowa polityka zyskuje poklask w Europie.

2. O historii i stanie obecnym
Myœl o prywatyzacji wiêzieñ nie jest nowa. W literaturze wskazuje siê na ró¿ne przyk³ady dzia³añ prywatyzacyjnych podejmowanych jeszcze w XIX wieku.
Przyk³adowo w Kalifornii w latach 50. XIX w. otwarto San Quentin – pierwsze
wiêzienie wybudowane i prowadzone przez prywatne przedsiêbiorstwo, które
17
jednak po serii skandali szybko przejê³y w³adze stanowe . Wspó³czeœnie prywatne zak³ady karne zaczê³y powstawaæ w latach 80. Pierwszy kontrakt na budowê
18
prywatnego zak³adu zawar³o Hamilton County z CCA w 1984 r.
Obecnie sektor prywatny œwiadczy trzy g³ówne rodzaje us³ug w sferze wykonania kar:
1. projektowanie i budowa aresztów i zak³adów karnych;
13
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Por. szerzej K.R. Reitz, ibidem, o polityce „zero tolerancji” por. G.L. Kelling, C M. Coles, Wybite szyby.
Jak zwalczaæ przestêpczoœæ i przywróciæ ³ad w najbli¿szym otoczeniu, Poznañ 2000, szczególnie s. 63 i n.,
oraz H. Gramkow, „Zero tolerancji” – niebezpieczna iluzja, [w:] J. Czapska, H. Kura (red.), Mit represyjnoœci albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Zakamycze 2002 s. 199 i n.. Trzeba dla porz¹dku dodaæ, ¿e
sam William Bratton, uznawany za „ojca sukcesu” tej polityki w Nowym Yorku, uwa¿a wskazany
termin za niew³aœciwy. Tak w rozmowie z W. Osiatyñskim, O zbrodniach i karach, Poznañ 2003, s. 28.
http://www.dc.state.fl.us/AppCommon/.
Por. F.E. Zimring, Imprisonment rates and the new politics of criminal punishment, [w] Mass Imprisonment. Social Causes and Consequences, s. 148 i n.
Por. np. A. Kuhn, Incarceration rates: Europe versus USA, „European Journal on Criminal Policy and
Reasearch” (Developments in the Use of Prison) 1996, 4(3), s. 43–73.
M.T. Young, Prison Privatization: Possibilities and Approaches to the Privatization of Prisoner Security and
Services, California Sentencing & Corrections Policy Series, Stanford Criminal Justice Center Working
Papers, 2006; por. równie¿ T.L. Krawczyk, Prywatne wiêzienia. Tak czy nie?, Zeszyty Naukowe „Ius et
Lex”, nr 1, 2005, s. 15 i n.
S. McFarlan, C. McGowan, T.O. Toole, Prisons, Privatization, and Public Values, CRP 612, December
2002, s. 2.
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2. realizowanie programów edukacyjnych, dostarczanie zaopatrzenia oraz fachowej opieki medycznej i terapeutycznej na rzecz funkcjonuj¹cych zak³adów karnych i poprawczych;
3. prowadzenie zak³adów karnych.
Pierwsze dwa rodzaje us³ug znane i realizowane s¹ od dawna i nie budz¹ wiêkszych emocji. Stanowi¹ naturaln¹ czêœæ systemu. Inaczej z us³ugami punktu trze19
ciego, które s¹ intensywnie rozwijane od pocz¹tku lat 80. Jeszcze w 1987 r. liczba
osób przebywaj¹cych w prywatnych zak³adach wynosi³a na ca³ym œwiecie 3100.
Do roku 1998, a wiêc w zaledwie 11 lat powiêkszy³a siê do 132 tysiêcy. Na ca³ym
œwiecie liczba prywatnych zak³adów w 2001 r. wynosi³a 184 i szybko ros³a. W Stanach Zjednoczonych w 2001 r. by³o 158 prywatnych zak³adów resocjalizacyjnych
(private correctional facilities), co stanowi³o 5% ogó³u. Najwiêcej zak³adów by³o
w Teksasie (43), Kalifornii (24), Florydzie (10) i Kolorado (9), a wiêc na po³udniu
i zachodzie Stanów. Poza Stanami Zjednoczonymi najwiêcej zak³adów prywatnych jest w Australii (12) i w Wielkiej Brytanii (11). PóŸniej liczba ta tylko siê zwiêksza³a. W 2005 r. wynosi³a 419 jednostek w 45 stanach, w których przebywa³o
20
108 000 osadzonych, co stanowi³o 7% ogó³u .
W 2005 r. oddano do u¿ytku nowy prywatny zak³ad karny w Wielkiej Brytanii
21
– HMP Peterborough na 1020 miejsc. W prywatnych zak³adach przebywa tam
5–7% ogó³u osadzonych. Brytyjskie Home Office przewiduje utrzymanie tej proporcji, co przy zwiêkszaj¹cej siê liczbie ogó³u osadzonych oznaczaæ bêdzie równie¿ stopniowy wzrost liczby osadzonych w zak³adach prywatnych. Liczba osadzonych wynosz¹ca 77 379 w 2003 r. ma wzrosn¹æ do oko³o 88 500 do koñca 2016 r.,
22
przy utrzymaniu dotychczasowej linii orzeczniczej w Anglii i Walii . Prywatne
firmy wiêzienne planuj¹ ekspansjê poza Wielk¹ Brytaniê, w tym na Europê.
Na œwiecie wyró¿niæ mo¿na dwa modele, w których organizowane s¹ prywatne zak³ady karne: w pe³ni prywatne oraz dzia³aj¹ce w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP). Pierwszy model wystêpuje wy³¹cznie w krajach
anglosaskich (USA, Anglia, Australia). W drugim modelu dzia³aj¹ prywatne
zak³ady karne przede wszystkim we Francji. W tej formule dzia³a 38 z 194
23
zak³adów karnych w tym kraju (dane na koniec 2009 r.) .
19
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G.F. Segal, The extent, history, and role of private companies in the delivery of correctional services in the
United States, „Policy Study” nr 302, s. 3. W Polsce G.F. Segal przedstawi³ swoje opracowanie w formie referatu, którego abstrakt opublikowano w: Odpowiedzialnoœæ karma w systemach demokracji liberalnej, Konferencja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27–29 wrzeœnia 2002, s. 92–94 (wersja
polska i angielska).
Por. J. Stephan, Census of State and Federal Correctional Facilities, 2005. NCJ 222182. Bureau of Justice
Statistics, Washington 2008.
Wczeœniej otwarte zak³ady to: Parc w Walii, Altcourse niedaleko Liverpool’u, Lowdham Grange
niedaleko Nottingham, Ashfield obok Bristol’u, Forest Bank niedaleko Manchester’u, Rye Hill niedaleko Rugby, Dovegate w Staffordshire, Bronzefield w Middlesex, Wolds w Yorkshire oraz Doncaster.
Por. Ministry of Justice – 2010.
http://prisonvalley.arte.tv/en/forums/discussion/41/private-prisons-facts-data-and-future-prospects/.
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3. Podwa¿enie dotychczasowych fundamentów prawa karnego
Traktowanie izolacji skazanych w ramach zak³adu karnego jako swoistej
us³ugi nabywanej przez pañstwo na rynku rodzi wiele w¹tpliwoœci dotycz¹cych
samych fundamentów pañstwa i prawa karnego. Wymaga przede wszystkim
przedefiniowania pojêcia ius puniendi. Zgodnie z dotychczasow¹ filozofi¹ karania
uznawano za niepodwa¿alny fakt, ¿e kara musi byæ wymierzana i wykonywana
przez pañstwo. Niektórzy powstanie prawa rozumianego jako zbiór norm tworzonych przez pañstwo wi¹¿¹ wprost z tworzeniem pañstwowego prawa karnego. Przyk³adowo wspó³twórca polskiego k.k. z 1932 r., Wac³aw Makowski pisa³
o historii pañstwa: „Jest rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e pierwsze akty ustawodawcze
lub do ustawodawczych zbli¿one dotycz¹ prawa karnego, stanowi¹ one pierwsz¹
próbê utrwalenia bezpieczeñstwa i ³adu drog¹ ukrócenia krwawej pomsty, ure24
gulowania zwyczajów g³ówszczyzny itd.” . Prawo karania jest sk³adnikiem pañstwowej suwerennoœci, dlatego kara musi byæ wymierzana i wykonywana przez
pañstwo. Nie inaczej przedstawia³o siê to zagadnienie w nauce anglosaskiej,
gdzie Hart pisa³, i¿ kara powinna byæ nak³adana, a jej wykonywanie administrowane przez podmiot stanowi¹cy czêœæ systemu prawnego, przeciwko któremu
25
przestêpstwo by³o skierowane . Max Weber wskazywa³, i¿: „W³adza karania,
zw³aszcza kie³znania niepos³uszeñstwa nie tylko dziêki odwo³aniu siê do bezpoœredniej przemocy, lecz tak¿e groŸby niekorzystnych nastêpstw stanowi (…) normalny element ka¿dego imperium. (…) W tym punkcie „prawo publiczne” styka
26
siê bezpoœrednio z „prawem karnym” .
Zwolennicy prywatyzacji wiêzieñ proponuj¹ odmienne spojrzenie na problem pañstwowego karania. WyraŸnie oddzielaj¹ dwie jego fazy: 1) pierwsz¹, która jest i pozostanie pañstwowa, a która sprowadza siê do przypisania odpowiedzialnoœci i wymiaru kary przez s¹d; 2) drug¹, polegaj¹c¹ na wykonywaniu kary,
która mo¿e zostaæ sprywatyzowana. Punktem wyjœcia jest liberalna teoria pañstwa, w œwietle której pañstwo jest tworem nienaturalnym, sztucznym, stworzonym przez cz³owieka, samo z siebie nie posiada autorytetu, w³adzy ani praw in27
nych ni¿ te, które zostaj¹ mu przekazane przez jednostki . Pañstwo nie ma
samoistnej w³adzy karania. W³adza karania pochodzi od ludzi, którzy przekazali
j¹ pañstwu w zaufaniu, i¿ bêdzie wykonywana w ich imieniu, zgodnie z zasadami
pañstwa prawa (rule of law). W systemie charakteryzuj¹cym siê przestrzeganiem
prawa zarówno pañstwo, jak i osoby prywatne s¹ zwi¹zani prawem i to prawo,
a nie status danego podmiotu decyduje o tym, czy w danym przypadku u¿ycie
24
25

26
27

38

W. Makowski, Nauka o pañstwie, Warszawa 1939, s. 56–57.
Por. H.L.A. Hart, Punishment and responsibility, Clarendon, Oxford 1968, który pisa³, ¿e kara: „must
be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed”, s. 5.
M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, Warszawa 2002, s. 479.
Tak C.H. Logan, Private prisons: Cons and pros, Oxford University Press, New York 1990. s. 52.
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si³y by³o uprawnione. O funkcjonariuszu pañstwowym brutalnie znêcaj¹cym
siê na wiêŸniami nie powiemy przecie¿, ¿e jego dzia³anie by³o uprawnione, legitymowane czy ¿e dzia³a³ w imieniu pañstwa. Powiemy, ¿e nadu¿y³ w³adzy, gdy¿
28
zachowa³ siê bezprawny sposób . Czyli do pañstwa nale¿eæ bêdzie jedynie wymiar kary, owo publiczne potêpienie sprawcy, lecz ju¿ nie jej wykonanie.
Okazuje siê jednak, ¿e powy¿sze rozumowanie nie jest pozbawione wad.
Podkreœla siê, i¿ pogl¹dy C.H. Logana, jednego z najwiêkszych zwolenników prywatyzacji wiêzieñ, polegaj¹ na b³êdnej i uproszczonej wyk³adni pogl¹dów najwiêkszych autorytetów liberalizmu. Ani Lock, Mill czy wspó³czeœni libera³owie
i zwolennicy pañstwa minimalnego w osobach Rawls’a czy Nozicka nie twierdz¹,
¿e pañstwo mo¿e dysponowaæ swoim ius puniendi. Przeciwnie – uznaj¹ prawo ka29
rania w obu sferach; przypisania i wykonania za wy³¹czny atrybut pañstwa .

4. W¹tpliwoœci etyczne
Karanie jednak zawsze mia³o i mieæ bêdzie silny wymiar moralny. Nie da siê
ukryæ, ¿e zadawanie cierpienia, deprywacja potrzeb jest uwarunkowana etycznie. Wobec tego zwolennicy prywatnych wiêzieñ staraj¹ siê zachowaæ œcis³¹ dystynkcjê pomiêdzy niew¹tpliwie zaanga¿owanym moralnie wymiarem kary
zwi¹zanym z przypisaniem odpowiedzialnoœci danej osobie a administrowaniem
wykonaniem kary, które ju¿ etycznie uwarunkowane byæ nie musi. W krajach anglosaskich nie widzi siê konstytucyjnych przeszkód do prywatyzacji wiêziennictwa, rodzi siê jednak pytanie etyczne, czy wolno czerpaæ zysk z cierpienia innej
30
osoby, choæby skazanej za z³amanie prawa . Niezale¿nie od wskazanych wy¿ej
w¹tpliwoœci zwi¹zanych z podniesion¹ nadinterpretacj¹ filozoficzn¹ rodz¹ siê
w tym miejscu dalsze pytania o charakterze etycznym. Nikt bowiem nie zaprzeczy, ¿e prywatyzacja wiêzieñ jest faktem. Czy karanie dla zysku jest moralne? Czy
zadawanie cierpienia jednostce przez prywatn¹ jednostkê w innej sytuacji ni¿
kontratypowi, np. obrona konieczna, jest dopuszczalne? Czy o pracy w prywatnym wiêzieniu mo¿na jeszcze mówiæ w kategorii misji? Dalszym problemem jest
okreœlenie zakresu przymusu przyznanego przez pañstwo prywatnym przedsiêbiorcom wiêziennym. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e dla zapewnienia efektywnoœci
i bezpieczeñstwa musi byæ on zbli¿ony do zakresu przymusu przyznanego pañstwowym zak³adom karnym. Tu rodzi siê problem mo¿liwych naruszeñ praw
cz³owieka – wiêŸnia oraz wynikaj¹cy st¹d w³aœciwy i wolny od korupcji system
kontroli prywatnych wiêzieñ.
Spó³ki wiêzienne staj¹ siê lobbyst¹ we w³asnej sprawie, anga¿uj¹c siê w kontakty z politykami i dzia³aj¹c na rzecz prowadzenia okreœlonej polityki karnej.
29
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Czêsto te kontakty s¹ bardzo bliskie. Przyk³adowo szefem rady nadzorczej spó³ki
CCA, najwiêkszej w bran¿y, jest John D. Ferguson – by³y Komisarz ds. Finansów
i Administracji Tennessee, a wiêc stanu, gdzie znajduje siê siedziba tej spó³ki – Nashville. ¯ona Lamara Alexandra, by³ego gubernatora Tennessee, jest jednym
z g³ównych udzia³owców CCA. W Teksasie przewodnicz¹cy Izby Reprezentantów oraz szef doradców teksañskiego Departament of Corrections reprezentowali
jako lobbyœci firmy wiêzienne podczas debat na temat wsparcia dla sektora prywatnego w tym obszarze. W Kalifornii spó³ki zajmuj¹ce siê budow¹ zak³adów
30
karnych wspiera³y wprowadzenie prawa „three strikes and you’re out” .
Na pocz¹tku lat 90. g³oœnym echem odbi³ siê w USA proces z udzia³em spó³ki
Wackenhut Corporation, spó³ki matki dla Wackenhut Corrections Corporation.
Œwiadczy³a ona us³ugi w zakresie ochrony i systemów zabezpieczeñ w ponad 40
krajach œwiata. Na pocz¹tku ostatniego dziesiêciolecia ubieg³ego wieku zaanga¿owa³a siê w ochronê firmy petrochemicznej Alayeska, która przeprowadza³a ruroci¹g na Alasce. W swych dzia³aniach Wackenhut Corporation posunê³a siê do zastraszania, zak³adania nielegalnych pods³uchów oraz kradzie¿y dokumentów na
szkodê osób, które przed Kongresem podnosi³y w¹tpliwoœci odnoœnie do zgodnoœci inwestycji Alayeska z przepisami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska. Oczywiœcie nie oznacza to, ¿e podobnymi dzia³aniami charakteryzuje siê funkcjonowanie WCC, jednak w¹tpliwoœci co do etycznych standardów ca³ej korporacji
wydaj¹ siê nieuchronne. W literaturze wskazuje siê inne przyk³ady: w zarz¹dzie
CCA w latach 90. zasiada³ by³y stanowy Komisarz do Spraw Poprawy (Commissioner of Corrections) z Arkansas, za którego kadencji SN uzna³, ¿e zak³adach karnych
w tym stanie ³amana jest 8 poprawka konstytucji USA dotycz¹ca nieludzkiego lub
poni¿aj¹cego karania. Jeszcze w latach 80. jedna z prywatnych spó³ek w Pennsylvawnii rozpoczê³a budowê zak³adu na terenie, gdzie dot¹d sk³adowano odpady
toksyczne, a który kupi³a „za dolara”. Prezes tej spó³ki, by³y dyrektor jednego
31
z wiêzieñ federalnych, by³ wczeœniej skazany za znêcanie siê nad wiêŸniami .
G³ównym problemem rodz¹cym moralne w¹tpliwoœci jest pytanie o to, czy
mo¿na czerpaæ korzyœci z cudzego cierpienia. Niektórzy autorzy (Logan) podnosz¹, i¿ dzia³anie motywowane chêci¹ zysku jest bez znaczenia. Tym wiêcej, ¿e
i np. zwi¹zki zawodowe pracowników wiêziennictwa pobieraj¹ od swych cz³onków sk³adki po to, aby walczyæ miêdzy innymi o podniesienie p³ac. Wydaje siê
jednak, ¿e istnieje zasadnicza ró¿nica miêdzy dzia³aniem w sprawie podniesienia
p³ac, a wiêc œrodków podstawowego utrzymania osób pracuj¹cych w wiêziennictwie, a dzia³aniem dla zysku udzia³owców czy akcjonariuszy. Racjê ma Shichor,
gdy powiada, ¿e „O ile agencje rz¹dowe, przynajmniej formalnie, s¹ obowi¹zane
do dzia³ania na rzecz dobra publicznego, o tyle prywatni przedsiêbiorcy dzia³aj¹
30
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w pierwszym rzêdzie na rzecz swoich w³aœcicieli i inwestorów. Cel dzia³ania
32
w du¿ym stopniu decyduje o tym, jak i przez kogo jest on oceniany” .
Podobne w¹tpliwoœci zadecydowa³y o negatywnej decyzji w przedmiocie
prywatnych wiêzieñ podjêtej w listopadzie 2009 r. przez S¹d Najwy¿szy Izraela.
S¹d Najwy¿szy w sk³adzie dziewiêciu sêdziów pod przewodnictwem Prezes SN
Dority Beinisch orzek³, ¿e przekazanie przez pañstwo w³adzy w zakresie
zarz¹dzania wiêzieniem prywatnemu przedsiêbiorcy dzia³aj¹cemu dla zysku stanowi powa¿ne naruszenie praw cz³owieka do godnoœci i wolnoœci, i z tego powodu jest niekonstytucyjne. Tym samym za niekonstytucyjn¹ uznano 28 poprawkê
wprowadzon¹ w 2004 r. do izraelskiego Ordonansu Wiêziennego (the Prisons
Ordinanse). W uzasadnieniu decyzji wskazano, ¿e podstawowe zasady prawne
pañstwa Izrael stanowi¹, ¿e to pañstwu przys³uguje wy³¹czne prawo u¿ywania
przymusu, w tym stosowania prawa karnego, wyra¿aj¹ce siê zw³aszcza w umieszczaniu obywateli za kratami (putting people behind bars). Ius puniendi jest najbardziej fundamentalne i dolegliwe (inwazyjne) spoœród prerogatyw pañstwa. Kiedy prawo do inkarceracji jest transferowane na prywatn¹ korporacjê, której celem
jest zarabianie pieniêdzy, akt pozbawiania cz³owieka wolnoœci traci wiêkszoœæ ze
swej legitymacji, a tym samym czyni takie pozbawienie wolnoœci bezprawnym.
Oszczêdnoœæ œrodków finansowych, wykorzystywana jako argument przemawiaj¹cy za prywatyzacj¹ wiêziennictwa, nie jest wartoœci¹, w imiê której ograniczaæ mo¿na prawa cz³owieka, jakie pañstwo ma obowi¹zek chroniæ. Decyzja SN
Izraela skutkowa³a koniecznoœci¹ wyp³aty, id¹cego w setki milionów szekli odszkodowania dla firmy A.L.A. Management, która wybudowa³a prywatne wiêzie33
nie niedaleko Be’er Shevy .

5. Niejednoznaczne rezultaty funkcjonowania
Jak dot¹d, prowadzenie prywatnego wiêzienia wydaje siê byæ interesem
przynosz¹cym wymierne zyski finansowe. Przyk³adowo – jedna z najwiêkszych
spó³ek amerykañskich na tym rynku – Correctional Corporation of America (CCA)
odnios³a znacz¹cy sukces, mieszcz¹c siê w pierwszej dziesi¹tce spó³ek debiu34
tuj¹cych na nowojorskiej gie³dzie w 1995 r. CCA dowodzi, ¿e oszczêdnoœci dziê35
ki funkcjonowaniu ich wiêzieñ siêgnê³y 246 mln dol. w latach 1994–1998 . Chocia¿ korzyœci finansowe z funkcjonowania prywatnych zak³adów karnych nale¿¹
do tych, które mia³y pierwszorzêdne znaczenie w podejmowaniu przez rz¹dy decyzji o prywatyzacji, nie s¹ to jedyne aspekty warte analizy i przedstawienia.
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Funkcjonowanie prywatnych zak³adów karnych nie jest pozbawione problemów. Z raportu g³ównego inspektora wiêziennictwa Anglii i Walii (chief inspector
of prisons), Anne Owers, przygotowanego po inspekcji wiêzienia Rye Hill, prowadzonego przez prywatn¹ spó³kê GSL UK Ltd., wynika wiele wa¿kich wniosków.
Inspekcjê przeprowadzono w kwietniu 2005 r. W jej wyniku stwierdzono szereg
powa¿nych uchybieñ w zakresie bezpieczeñstwa. Prywatne wiêzienia ustêpuj¹
publicznym, jeœli chodzi o wdra¿anie programów walki z patologiami na tle rasowym i etnicznym. W trzech zak³adach prywatnych w Wielkiej Brytanii – Wolds,
Rey Hill i Altcourse – stwierdzono w latach 2004–2005 braki w systemach monitoringu, niedostatki wsparcia w zarz¹dzaniu, wadliwy system sk³adania skarg, kon36
taktów ze œwiatem zewnêtrznym . Wczeœniejszy raport zak³ady w Reyhill wykaza³ znacz¹c¹, siêgaj¹c¹ 40%, fluktuacjê kadry. Pracowali w nim zazwyczaj m³odzi
i niedoœwiadczeni pracownicy, czêsto w niewystarczaj¹cej liczbie (np. 2 na ca³e
37
skrzyd³o zak³adu klasy B, tj. dla skazanych na kary powy¿ej 4 lat) .
Zwolennicy prywatyzacji twierdz¹, ¿e sektor prywatny mo¿e osi¹gn¹æ
redukcjê kosztów zwi¹zanych z funkcjonowaniem zak³adów nawet o 20%. Wyniki badañ przeprowadzonych w 2001 r. przez amerykañski Departament Sprawiedliwoœci na temat prywatyzacji wiêziennictwa wykaza³y jednak, ¿e koszty
funkcjonowania prywatnych zak³adów rzeczywiœcie by³y ni¿sze, lecz zamiast
przewidywanej 20-procentowej redukcji kosztów spad³y niewiele i to g³ównie
dziêki ni¿szym kosztom pracy, a wiêc dziêki redukcji p³ac personelu. Koszty p³ac
siêgaj¹ zazwyczaj od 60–80% i to tam najczêœciej szuka siê oszczêdnoœci38. Zwraca
siê uwagê, i¿ jak dot¹d przeprowadzono niewiele badañ empirycznych pozwalaj¹cych zweryfikowaæ tezê o wiêkszej efektywnoœci i oszczêdnoœci w funkcjonowaniu prywatnych zak³adów karnych. Z opublikowanego w 1996 r. raportu General Accounting Office (GAO) wynika, ¿e od pocz¹tku lat 90. przeprowadzono
39
zaledwie piêæ analiz opartych na zebranych danych . Po tej dacie przeprowadzo40
no wiêcej badañ, ale daj¹ one niejednoznaczne wyniki . Wskazuje siê na to, ¿e
36
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Annual Report of HM Chief Inspektor of Prisons for England and Wales 2004/2005, London 2006, s. 23.
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Broom, 1996).
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zwolennicy pomijaj¹ istotne elementy, takie jak: liczba osadzonych, wiek zak³adu
karnego, ukryte koszty funkcjonowania (np. to nie prywatny zak³ad karny, lecz
stan zazwyczaj p³aci za opiekê ciê¿ko chorych)41. Podobnie by³o z analiz¹ zwalczania recydywy42.
Nie zawsze ³atwo jest dowieœæ redukcji kosztów. Dochodzi do tego, ¿e ocena
oszczêdnoœci finansowych w prywatnych wiêzieniach przestaje byæ dla zwolenników prywatyzacji czynnikiem decyduj¹cym o jej koniecznoœci. Eksponuje siê
inne zalety: redukcjê przeludnienia w publicznych zak³adach, dostarczenie dodatkowych miejsc, uzyskanie wiêkszej operacyjnej mobilnoœci, inspiruj¹cy przyk³ad
dla publicznych zak³adów, mo¿liwoœæ dokonywania porównañ, bêd¹ca podstaw¹ rzetelnej oceny kosztów konkretnych dzia³añ w zak³adach publicznych
43
itd. Zwraca siê uwagê, i¿ prywatne wiêzienia mog¹ dzia³aæ efektywniej w zakresie poprawy. Problem w tym, ¿e nie do koñca wiadomo, jak resocjalizacja ma
wygl¹daæ, jest to bowiem niew¹tpliwie zagadnienie nasycone ideologicznie.

6. Perspektywy prywatnych wiêzieñ w Polsce
Polskie ministerstwo sprawiedliwoœci planuje skorzystaæ z partnerstwa publiczno-prywatnego, aby pozyskaæ kapita³ prywatny do budowy wiêzieñ i jednoczeœnie zmniejszyæ wydatki bud¿etu pañstwa na tego typu inwestycje. Wówczas pojawi³yby siê prywatne zak³ady karne, które by³yby konkurencj¹ dla zak³adów
pañstwowych. Wzorem dla polskich rozwi¹zañ jest Wielka Brytania. Ministerialny program mia³ kosztowaæ w latach 2006–2009 oko³o 1,7 mld z³. Jeszcze w 2006 r.
mia³o powstaæ 3021 nowych miejsc dla skazanych. Oprócz prywatyzacji planowa44
no równie¿ adaptacje by³ych obiektów wojskowych .
Prywatyzacja wiêziennictwa jest przede wszystkim decyzj¹ polityczn¹. Nie
nale¿y jednak zapominaæ o ograniczeniach prawnych. Aktem, który mo¿e staæ siê
„konstytucj¹ prywatnego wiêziennictwa”, bêdzie niew¹tpliwie ustawa o partner45
stwie publiczno-prywatnym z 2009 r. Obecny kszta³t ustawy nie wy³¹cza mo¿liwoœci tworzenia prywatnych zak³adów karnych w formule PPP. Ustawa pos³uguje siê szerokimi ramami umo¿liwiaj¹cymi podejmowanie dzia³añ o ró¿nym
charakterze. Partnerstwo publiczno-prywatne mo¿e stanowiæ sposób realizacji
przedsiêwziêcia, o ile przynosi to korzyœci dla interesu publicznego, przewa¿aj¹ce
w stosunku do korzyœci wynikaj¹cych z innych sposobów realizacji tego przedsiêwziêcia. W ujêciu obecnie obowi¹zuj¹cego art. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna
41
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realizacja przedsiêwziêcia, oparta na podziale zadañ i ryzyk pomiêdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedmiotowa regulacja prawna odnosi siê do katalogu podmiotów publicznych. Oznacza to, ¿e nawi¹zana wspó³praca,
s³u¿yæ ma przede wszystkim realizacji zadañ publicznych na warunkach i z podzia³em ryzyka wynikaj¹cych z zawartej umowy. W piœmiennictwie s³usznie
wskazuje siê, ¿e jest tutaj mowa o realizacji zadania publicznego jako g³ównego
celu nawi¹zanej wspó³pracy dwóch podmiotów. Zadania publiczne to zadania
okreœlone w ustawach s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb o charakterze powszech46
nym . Powstaje wa¿kie pytanie, czy równie¿ zadania w postaci realizacji ius puniendi pañstwa. Zanim pytanie to stanie siê w pe³ni aktualne, podkreœlenia wymaga to, ¿e samo wejœcie w ¿ycie nowej ustawy nie zapewni osi¹gniêcia celu w postaci rozpoczêcia realizacji zadañ w trybie wspó³pracy obu sektorów. Ustawa o PPP
stwarza jedynie ogólne ramy dla przeprowadzenia przedsiêwziêcia partnerstwa
publiczno-prywatnego, nie daj¹c odpowiedzi, jak rozstrzygaæ konkretne zagadnienia prawne i organizacyjne pojawiaj¹ce siê w trakcie jego przygotowania
47
i realizacji . Wskazuje siê na pozytywne przyk³ady z s¹siedztwa, jak choæby
utworzony w ramach pilota¿owego programu PPP zak³ad karny w Rapoticach
48
w Czechach . Podnosi siê równie¿ to, ¿e: „w dobie kryzysu nowa ustawa wydaje
siê szczególnie interesuj¹cym rozwi¹zaniem nie tylko dla jednostek sektora finansów publicznych, ale równie¿ dla partnerów prywatnych, w tym instytucji finansowych zainteresowanych inwestycjami w stabilne przedsiêwziêcia biznesowe,
49
takie jak tzw. prywatne wiêzienia” .
W¹tpliwoœci pozostaj¹, w tym fundamentalna: czy mo¿na pozbawiaæ
cz³owieka wolnoœci w imiê zysku? Czy oszczêdnoœci mog¹ byæ wartoœci¹, dla której pañstwo pozbywa siê podstawowych prerogatyw, w tym ius puniendi, i nara¿a
prawa cz³owiecze osadzonych? Pamiêtaæ nale¿y, ¿e równie¿ w ojczyŸnie prywatnych wiêzieñ, a wiêc w USA, niektóre stany sprzeciwiaj¹ siê idei prywatyzacji se50
ktora wiêziennego, np. Ilinois. Spo³eczny opór tê¿eje . Pañstwo ma prawo karaæ,
przyzna³o sobie prawo czerpania zysku z karania (grzywny, przepadki mienia),
ale czy ma prawo „handlowaæ” ludŸmi, transferuj¹c ich do prywatnych
zak³adów? Na pytanie to w Izraelu odpowiedziano negatywnie. Kwestia konstytucyjnoœci takich dzia³añ z pewnoœci¹ stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwoœci.
Nie mniej wa¿ny jest dobór i kszta³cenie personelu dla celów prywatnych jednostek penitencjarnych. Z ca³¹ pewnoœci¹, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie,
prywatne zak³ady karne korzystaæ bêd¹ z kadr przygotowanych do pracy w pub46
47
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luty 2009.
Por. Senate Bill 1064, http://www.aclu-il.org/sb-1064-end-privatized-detention2/.
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licznym wiêziennictwie. Przep³yw kadr do prywatnych zak³adów karnych nie
wydaje siê jednak wcale oczywisty. Prywatne firmy musia³yby zaoferowaæ korzystne warunki pracy i motywacyjny system wynagrodzeñ oraz zabezpieczenia
emerytalnego, rekompensuj¹cy utratê statusu funkcjonariusza publicznego.
W Polsce szczególnie aktualny wydaje siê problem mo¿liwej zmiany statusu
s³u¿by wiêziennej w obliczu pojawienia siê prywatnego wiêziennictwa. W literaturze anglosaskiej spotkaæ mo¿na g³osy pomniejszaj¹ce znaczenie spo³ecznego
51
odbioru roli wiêzienników oraz znaczenia ich pracy jako s³u¿by . Wydaje siê jednak, ¿e ta kwestia w Polsce wymaga szczególnej uwagi. Wprowadzane po 1989 r.
zmiany doprowadzi³y, jak wskazuje P. Moczyd³owski, do odbudowy autorytetu
52
moralnego personelu w oczach wiêŸniów . Ten kapita³ mo¿na jednak ³atwo roztrwoniæ. Prywatne wiêzienia generuj¹ zysk w du¿ym stopniu dziêki innowacjom
w zarz¹dzaniu personelem. Du¿a rotacja kadr siêgaj¹ca, jak wskazano, nawet do
40% stanów osobowych, zatrudnianie ludzi m³odych i niedoœwiadczonych, których mo¿na w zwi¹zku z tym gorzej wynagradzaæ, skutkowaæ mo¿e negatywnym odbiorem ich pracy, a w konsekwencji obni¿eniem spo³ecznego znaczenia
tego, co robi¹. Nie pozostanie to bez wp³ywu na postrzeganie publicznej s³u¿by
wiêziennej. Funkcjonowanie s³u¿by wiêziennej w Polsce przesycone jest z³o¿on¹
symbolik¹ (umundurowanie, kadra zorganizowana na wzór wojskowy itd.), która w obliczu prywatyzacji mo¿e zostaæ strywializowana.
Z ca³¹ pewnoœci¹ trudno bêdzie realizowaæ w prywatnym zak³adzie karnym
idee resocjalizacji bez odpowiedniego autorytetu osób pracuj¹cych ze skazanymi.
Pracownicy prywatnych wiêzieñ bêd¹ pozbawieni autorytetu formalnego
przys³uguj¹cego funkcjonariuszom publicznym i zmuszeni bêd¹ do mozolnego
budowania autorytetu moralnego. Paradoksalnie mo¿na w tym jednak widzieæ
szansê, a nie jedynie zagro¿enie. Mo¿e siê z powodzeniem okazaæ, ¿e zmuszeni
do innowacyjnoœci prywatni przedsiêbiorcy, podejm¹ dzia³ania przynosz¹ce po¿ytek rehabilitacyjny dla osadzonych.
Wydaje siê, ¿e równie¿ w odniesieniu do pracy prywatnych wiêzienników
mówiæ bêdzie mo¿na w kategoriach misji publicznej i wymagaæ realizacji wynikaj¹cych st¹d wysokich standardów pracy. O pe³nym zrównaniu znaczenia pracy
w sektorze prywatnym i pañstwowym nie mo¿e byæ jednak mowy. Wydaje siê, ¿e
nie bêd¹ tym zainteresowani w szczególnoœci przedsiêbiorcy. Nale¿y oczywiœcie
postulowaæ objêcie ochron¹ prawn¹ przys³uguj¹c¹ funkcjonariuszom publicznym równie¿ prywatnych wiêzienników, trudno jednak przewidywaæ, ¿e prywatni przedsiêbiorcy przyznaj¹ swym pracownikom przywileje pracownicze
przys³uguj¹ce funkcjonariuszom Pañstwowej S³u¿by Wiêziennej.
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C.H. Logan, prace cyt. wy¿ej.
Por. P. Moczyd³owski, Wiêzienia w Polsce: od komunizmu do demokracji, [w] Odpowiedzialnoœæ karna
w systemach…, s. 96–97.
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Nie widaæ powa¿niejszych racji, dla których normy ustawy z dnia 26 kwietnia
53
1996 r. o S³u¿bie Wiêziennej nie mog³yby byæ odpowiednio stosowane do pracowników prywatnych zak³adów karnych i wyznaczaæ standardów nale¿ytego postêpowania. Z ca³¹ pewnoœci¹ równie¿ pracownicy prywatnych zak³adów karnych powinni wykazywaæ siê odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym, doœwiadczeniem oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie
dokszta³caæ siê i podnosiæ kwalifikacje zawodowe. W postêpowaniu zaœ wobec
osób pozbawionych wolnoœci obowi¹zani byæ powinni w szczególnoœci do: 1) kierowania siê zasadami praworz¹dnoœci, bezstronnoœci oraz humanizmu; 2) szanowania ich praw i godnoœci; 3) dok³adania starañ, aby wykonanie kary przyczynia³o siê do przygotowania skazanych do ¿ycia w spo³eczeñstwie; 4) pomagania
w poszukiwaniu rozwi¹zania ich problemów; 5) oddzia³ywania pozytywnego
swoim w³asnym przyk³adem (por. art. 12 ustawy o S.W.). Podobnie jak w publicznych zak³adach karnych, równie¿ pragmatyki s³u¿bowe w zak³adach prywatnych winny zabraniaæ w szczególnoœci: 1) utrzymywania innych ni¿ wynikaj¹ce
z obowi¹zków s³u¿bowych kontaktów z osobami pozbawionymi wolnoœci, je¿eli
mo¿e to stanowiæ zagro¿enie dla w³aœciwego przebiegu s³u¿by lub jej dobrego
imienia; 2) udzielania osobom nieupowa¿nionym informacji dotycz¹cych osób
pozbawionych wolnoœci, tak¿e po ich zwolnieniu (art. 13).

Podsumowanie
Rozwój rynku w erze informatycznej i stopniowy upadek us³ug publicznych
zwi¹zanych z kryzysem pañstwa dobrobytu (welfare state) spowodowa³, ¿e ludzie
powszechnie zwracaj¹ siê w kierunku sektora prywatnego, który jest w stanie dostarczyæ dóbr i us³ug ka¿dego rodzaju pocz¹wszy od edukacji, poprzez us³ugi
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pocztowe i medyczne, a¿ po ubezpieczenia emerytalne i w³aœnie wiêzienia . Wiêzienie prywatne jawi siê jako efektywna i tania alternatywa dla wiêzienia pañstwowego. J. Kochanowski, Polski Rzecznik Praw Obywatelskich, twierdzi³ na55
wet, ¿e prywatne wiêzienie przynosi same korzyœci . Z przeprowadzonego
wy¿ej zestawienia wynika jednak, ¿e nie jest to tak oczywiste.
Spó³ki dzia³aj¹ce na rynku us³ug wiêziennych stowarzyszy³y siê w ramach
Correctional Commercial Complex. Spó³ki amerykañskie wesz³y na rynek globalny i buduj¹ wiêzienia na ca³ym œwiecie, w tym w Australii i Nowej Zelandii. Czêsto
w oddzia³ach regionalnych zasiadaj¹ menad¿erowie z centrali spó³ki, co w szczególnoœci w zwi¹zku z oddzia³ywaniem resocjalizacyjnym rodzi ró¿ne problemy.
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Dz.U.02.153.1271 ze zm.
Por. D. Boaz, Libertarianizm, Poznañ 2005.
J. Kochanowski, Prywatne wiêzienie? Dlaczego nie. Osi¹ganie celów publicznych za pomoc¹ œrodków prywatnych, „Rzeczpospolita”, 24 paŸdziernika 2001.
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Podejmuje siê dzia³ania z pominiêciem specyfik lokalnych, co skutkuje buntami
56
w zak³adach karnych . Zachodzi obawa, ¿e podobnie mo¿e byæ i w Polsce.
Ocena prywatyzacji wiêziennictwa jest trudna. Oczywiœcie lepiej jest, gdy
skazani odbywaj¹ karê, ni¿ ¿eby ich czas oczekiwania na egzekucjê wyroku
znacz¹co siê wyd³u¿a³. Pozostaje jednak pytanie o koszty, równie¿ moralne, chodzenia „na skróty”. Filozofia utylitarna oparta o teleologiczny system etyczny,
wed³ug którego „o tym czy dane dzia³anie jest dobre wnioskuje siê z konsekwencji jakie przynosi”, daje przyzwolenie. Wystarcza aby wiêzienia budowano taniej
i szybciej oraz prowadzono je efektywniej, by uznaæ, i¿ nie budz¹ one w¹tpliwoœci
pod wzglêdem etycznym i s³u¿¹ dobru publicznemu. Etyka deontologiczna
zak³ada tymczasem, i¿: „podstaw¹ ocen powinien byæ raczej sam akt i jego inten57
cje a nie konsekwencje” . Z tego punktu widzenia problem zadawania cierpienia
jednostce przez jednostkê w imiê zysku jawi siê daleko niejednoznacznie. Nie bez
znaczenia s¹ pytania o jakoœæ i koszty oddzia³ywania penitencjarnego w prywatnym zak³adzie karnym. Ostatnim problemem wartym jednak najwy¿szej uwagi,
jest kwestia jakoœci i warunków pracy prywatnej s³u¿by wiêziennej.
Privatization of Prisons – Vital Problems
(Summary)
The market’s development in the IT era and the gradual deterioration of
public services connected with the crisis of welfare state resulted in people’s
frequent turn to private sector which is capable of providing goods and services of
all kinds, such as for example education, postal and medical services, retirement
insurances and prisons. However, the evaluation of privatization of prisons is
difficult. Naturally, it is better when the convicted serve a sentence instead of
waiting for its execution. There are also some ethical issues, which cannot escape
our attention.
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D. Shichor, Private Prisons…, s. 86.
J.M. Pollock, Ethics in Crime and Justice: Dilemmas and Decision, Wadsworth, Belmont 1994, s. 22.
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