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Oddziaływanie penitencjarne 

• Osiągnięcie celu wykonywania kary pozbawienia wolności realizowane jest za 
pomocą zindywidualizowanego oddziaływania na skazanych. Służą temu 
narzędzia określone mianem środków oddziaływania penitencjarnego 
 

• Oddziaływanie penitencjarne jest to zespół stosowanych w zakładzie środków i 
metod zmierzających do wzbudzenia w skazanym woli współdziałania w 
kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, a więc służących realizacji 
celu kary pozbawienia wolności 
 

• Zakres tych działao uzależniony jest od sytemu wykonywania kary pozbawienia 
wolności, rodzaju oraz typu zakładu karnego 
 

• Ustawodawca zawarł nakaz prowadzenia oddziaływania penitencjarnego w 
formie zindywidualizowanych działao dostosowanych do psychofizycznych 
właściwości poszczególnego skazanego, a także wobec grupy skazanych. 
Indywidualizacja środków oddziaływania penitencjarnego ma fundamentalne 
znaczenie, gdyż zwiększa szanse uzyskania pożądanych efektów wychowawczych. 
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Zatrudnienie 

Nauczanie 

Zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe 

Kontakty z rodziną i światem zewnętrznym 

Środki terapeutyczne 

Nagrody i kary dyscyplinarne 

Inne  



Funkcje zatrudnienia skazanych 

1. Represyjna 

2. Resocjalizacyjna 

3. Zdrowotno – higieniczna 

4. Ekonomiczna 

5. Wzmocnienia stanu bezpieczeostwa w zakładzie karnym oraz 
zapobiegania demoralizacji 

 

Zatrudnienie skazanych pozwala zaspokoid społeczne oczekiwania 
związane z wykonywaniem kary pozbawia wolności, ogranicza 
występowanie negatywnych zjawisk związanych z izolacją 
penitencjarną, umożliwia również wypełnienie skazanemu zobowiązao 
finansowych wobec paostwa. Mimo tak licznych korzyści w praktyce 
pojawiają się problemy związane z organizacją zatrudnienia, co 
prowadzi do niskiego poziomu zatrudnienia skazanych. 

 



Praca skazanych jako obowiązek - art. 
116 § 1 pkt 4 KKW  

 
• Skazany ma obowiązek: 

• wykonywania pracy odpłatnej 

• chyba, że przepisy szczególne, także wynikające z prawa 
międzynarodowego, przewidują zwolnienie od tego obowiązku,  

• wykonywania, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin 
miesięcznie, nieodpłatnie prac porządkowych oraz 
pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz: 

• samorządu terytorialnego, 

• podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest 
organem założycielskim, 

• paostwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, 

• spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Paostwa lub 
gminy, powiatu lub województwa 



Praca skazanych – podstawa 
zatrudnienia 
• Skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie 

pracy. 

• Skazanego zatrudnia się na podstawie: 

• skierowania do pracy (niepracowniczy stosunek zatrudnienia o 
charakterze penalnym; nie stosuje się przepisów prawa pracy, z 
wyjątkiem przepisów dot. czasu pracy i zasad bhp) 

• wówczas zatrudnienie przy pracach szkodliwych dla zdrowia wymaga 
pisemnej zgody skazanego 

• umowy o pracę,  

• umowy zlecenia,  

• umowy o dzieło,  

• umowy o pracę nakładczą  

• lub na innej podstawie prawnej. 

 



Praca skazanych 

• Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez 
dyrektora zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania 
kary pozbawienia wolności. 
• Nieprzestrzeganie przez skazanego lub podmiot zatrudniający warunków 

zatrudnienia, określonych przez dyrektora zakładu karnego, stanowi podstawę 
cofnięcia zgody.  

• O cofnięciu zgody powiadamia się pisemnie skazanego i podmiot zatrudniający. 
• Dyrektor zakładu karnego może cofnąd zgodę na zatrudnienie skazanego lub 

wykonywanie przez niego pracy zarobkowej z przyczyn związanych z 
funkcjonowaniem zakładu karnego, a zwłaszcza z jego bezpieczeostwem. O 
cofnięciu zgody powiadamia się pisemnie skazanego oraz podmiot zatrudniający. 

• Lekarz określa zdolnośd skazanego do pracy oraz w miarę potrzeby rodzaj, 
warunki i czas pracy  

• Z wykonywania pracy można zwolnid skazanego kształcącego się lub z innych 
ważnych powodów. 

• Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności odbywający karę w 
zakładzie karnym typu zamkniętego może wykonywad pracę wyłącznie na terenie 
zakładu karnego. 
 



Kierowanie skazanych do 
pracy 

 

 

• Przy kierowaniu skazanych do pracy w miarę możliwości należy 
uwzględnid: 

• zawód,  

• wykształcenie,  

• zainteresowania 

• potrzeby osobiste skazanego 

• pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym zobowiązanym do 
świadczeo alimentacyjnych, a także mającym szczególnie trudną 
sytuację materialną, osobistą lub rodzinną. 

 



Obowiązki skazanego przy 
zatrudnieniu  

 

• Obowiązek wykonywania pracy  

• W jego ramach skazany ma obowiązek: 

• pracowad sumiennie i wydajnie,  

• przestrzegad dyscypliny i regulaminu pracy, przepisów 
porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeostwa i higieny 
pracy,  

• dbad o porządek w miejscu pracy jak również o stan 
obsługiwanych maszyn i urządzeo. 



Wynagrodzenie za pracę 
skazanego 
• Zasady wynagradzania za pracę ustala się w porozumieniu zawieranym przez 

dyrektora zakładu karnego lub w umowie zawieranej przez skazanego.  
• Przy skierowaniu skazanego do prac administracyjno-porządkowych na terenie 

zakładu karnego, wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor tego zakładu. 

• Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze 
czasu pracy = kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę  
• W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy czasu pracy lub 

niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się 
proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy.  

• Skazanemu wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną 
• za czas niewykonywania pracy jedynie w wypadku, gdy był gotów do jej 

wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących podmiotu zatrudniającego. 
• Podmiot może na czas przestoju powierzyd skazanemu, za zgodą dyrektora zakładu 

karnego, inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie 
przewidziane za tę pracę. 

• Skazanemu przysługuje wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego 
warunkami atmosferycznymi jedynie w wypadku, gdy tak stanowi porozumienie 
lub umowa 



Nieodpłatne zatrudnienie 

• Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek 
organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne w 
wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie 

• Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor 
zakładu karnego może zezwolid na nieodpłatne zatrudnienie przy ww. 
pracach lub na cele społeczne w wymiarze przekraczającym 90 godzin 
miesięcznie  

• W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną 
zgodą, można zezwolid na wykonywanie nieodpłatnej pracy w 
przywięziennych zakładach pracy, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

• Za wykonywane prace nieodpłatne mogą byd skazanemu przyznawane 
nagrody. 

• Podmioty, o których mowa w art. 123a § 1 i 2 KKW, zgłaszają 
zapotrzebowanie na przyjęcie do pracy na cele społeczne skazanych 
właściwemu organowi gminy. 
• Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, na rzecz których skazani mogą 

wykonywad prace na cele społeczne na podstawie zapotrzebowania lub z 
własnej inicjatywy, za zgodą podmiotów 

• Wyznaczone podmioty mają obowiązek przyjąd skazanych do pracy. 

 
 



Zwolnienie od pracy i urlop 
ZWOLNIENIE OD PRACY: 

• Skazanemu zatrudnionemu: 
•  ODPŁATNIE na podstawie skierowania do pracy lub umowy o pracę nakładczą przysługuje 

po roku nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, zwolnienie od 
pracy przez okres 14 dni roboczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,  

•  NIEODPŁATNIE - 14 dni zwolnienia od pracy, bez prawa do wynagrodzenia.  
• Skazany nie może zrzec się prawa do zwolnienia od pracy. 

 
URLOP WYPOCZYNKOWY: 

• Przysługuje tylko skazanemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę  
• wynosi 18 dni roboczych; 
 
Skazany w okresie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia od pracy korzysta z uprawnieo 
do: 
• dodatkowego lub dłuższego widzenia; 
• dodatkowego zakupu artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów 

dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym; 
• dłuższych spacerów; 
• pierwszeostwa lub częstszego udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury 

fizycznej i sportu. 
 

Zakres ww. uprawnieo określa dyrektor zakładu karnego indywidualnie dla każdego skazanego. 



Potrącenia z wynagrodzenia za 
pracę 

 

 

•  7% na cele Funduszu określone w art. 43 § 8 KKW  

•  45% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz 
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy  

 

• Z przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po 
odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%. 

 



Fundusz skazanego 

• Ze środków pieniężnych otrzymywanych przez skazanego, środki do wysokości 
jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników gromadzi się i 
zachowuje do przekazania skazanemu w chwili jego zwolnienia z zakładu 
karnego, z przeznaczeniem na przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie; 
ze środków tych nie prowadzi się egzekucji. 
• nie dotyczy środków, o których mowa w art. 113 § 6 pkt 1-3 KKW 

• Gromadzeniu podlega: 
• 50% kwoty zdeponowanej przez skazanego przy przyjęciu do zakładu karnego, 

jednak nie więcej niż kwota odpowiadająca wysokości jednego przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia pracowników; 

• 50% z przypadającego skazanemu miesięcznie wynagrodzenia za pracę po 
odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak nie więcej 
niż kwota stanowiąca 4% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
pracowników; 

• 50% każdego z wpływów pieniężnych skazanego niewymienionych w pkt 1 i 2, 
jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 4% jednego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia pracowników. 

• Gromadzone środki pieniężne zakłady karne składają na rachunkach sum 
depozytowych i wypłacają skazanemu w gotówce w kwocie nominalnej 
powiększonej o należne odsetki. 
 



Uprawnienia pracownicze 

• Okresy pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie, wykonywanej 
przez skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, są 
okresami składkowymi na zasadach określonych w przepisach o 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

• nie dotyczy prac, o których mowa w art. 123a § 1, 2 i 3 KKW 

• Skazany zwalniany z zakładu karnego, zatrudniany w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności na podstawie skierowania do 
pracy, otrzymuje zaświadczenie o wykonywaniu pracy. 

• Okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia, z 
wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umów 
cywilnoprawnych, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze 

• wyjątki określone są w art. 128 § 2 i 3 KKW 

 



Nauczanie skazanych – 
odesłania systemowe 
• Zgodnie z art. 102 pkt 5 KKW skazany ma prawo do kształcenia i samokształcenia. 
• ERW - reg. 28 

• zapewnienie wszystkim więźniom dostępu do możliwie jak najbardziej wszechstronnych 
programów edukacyjnych, które biorąc pod uwagę ich aspiracje, spełniają ich indywidualne 
potrzeby.  

• Priorytet w edukacji mają stanowid więźniowie z niedostatkami umiejętności czytania i 
liczenia oraz ci, którzy nie mają wykształcenia podstawowego lub zawodowego. 

•  art. 70 ust. 1 Konstytucji RP: 
• każdy ma prawo do nauki.  
• Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa.  
• Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.  
• "nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścid świadczenie niektórych 

usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością". 

•  EKPCz - wyrok z 27.5.2014 r. (sprawa 16032/07 Velev v. Bułgaria)  
• "dostęp do placówek edukacyjnych istniejących w danym czasie stanowi nieodłączną częśd 

prawa wskazanego w pierwszym zdaniu art. 2 Protokołu. Przepis ten obowiązuje w przypadku 
nauczania podstawowego, średniego i wyższego". Wskazano też, że: "(…) prawo dostępu do 
wcześniej istniejących placówek edukacyjnych wchodzi w zakres stosowania art. 2 Protokołu 
nr 1. Wszelkie ograniczenia tego prawa musiały zatem byd przewidywalne, aby realizowad 
uprawiony cel i byd proporcjonalne do tego celu. Mimo iż art. 2 Protokołu nr 1 nie nakłada 
pozytywnego zobowiązania do zapewnienia kształcenia w zakładzie karnym we wszystkich 
okolicznościach, gdy taka możliwośd jest dostępna, nie powinna podlegad arbitralnym i 
nieracjonalnym ograniczeniom". 

 



Nauczanie skazanych 
• W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej, a 

także umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpodstawowym i na kursach zawodowych. 
• Zawodowe szkolenie kursowe może byd w całości lub częściowo odpłatne.  
• Praca w warsztatach szkolnych i praktyczna nauka zawodu jest obowiązkowa, jeżeli wynika z 

programu nauczania. Praktyczna nauka zawodu może byd połączona z pracą produkcyjną, jeżeli jest 
to zgodne z tym programem. 
 

• Zakład karny ma obowiązek prowadzenia nauczania, stosownie do możliwości i uzdolnieo 
młodocianych skazanych 
• Pierwszeostwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole ponadpodstawowej i na 

kursach zawodowych mają skazani, którzy: 

• nie mają wyuczonego zawodu  
• po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywad 
• nie ukooczyli 21 roku życia. 

 
• W wypadku zaistnienia poważnych przyczyn uniemożliwiających skazanemu realizację obowiązku 

nauczania możliwe jest czasowe zwolnienie go z realizacji tego obowiązku. 
• Skazanym nieposiadającym wystarczających środków pieniężnych udostępnia się nieodpłatnie 

niezbędne podręczniki i pomoce naukowe. 
• W uzasadnionych wypadkach skazany może, na własny koszt, kształcid się w szkołach poza 

obrębem zakładu karnego za zgodą dyrektora zakładu. Koszty kształcenia skazanego poza 
obrębem zakładu karnego, ze względu na szczególne okoliczności, mogą byd poniesione przez 
zakład karny. 
 
 



Kwalifikowanie skazanych do nauczania 

• Szczegółowe zasady nauczania w zakładach karnych zostały 
przedstawione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 
28.11.2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w 
zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2004).  
• Rozporządzenie określa sposób i tryb prowadzenia nauczania w zakładach 

karnych i aresztach śledczych, warunki i tryb realizacji obowiązku nauczania i 
zwalniania skazanych z tego obowiązku, warunki i tryb ponoszenia opłat za 
kształcenie poza obrębem zakładu karnego.  

• Zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia do nauczania kwalifikuje się: 
 obligatoryjnie – osadzonych, którzy nie ukooczyli 18. roku życia, 

zobowiązanych do realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na 
podstawie ustawy o systemie oświaty; 

 na wniosek działu penitencjarnego zakładu – osadzonych, którym w 
indywidualnym programie oddziaływania określono potrzebę nauczania; 

 osadzonych, którzy wystąpili z prośbą o podjęcie nauki lub jej kontynuację w 
określonym typie szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

 



Kwalifikowanie skazanych do nauczania 

• Komisja penitencjarna, kwalifikując osadzonego do nauczania w określonym 
typie szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, uwzględnia w 
szczególności: 
• udokumentowaną dotychczasową naukę stanowiącą podbudowę programową 

konieczną do podjęcia nauki w wybranym typie szkoły lub semestrze nauki; 
• motywacje i predyspozycje do nauki w odpowiednim typie szkoły; 
• zalecenia zawarte w indywidualnym programie oddziaływania; 
• zalecenia wynikające z przeprowadzonych badao psychologicznych, o ile takie 

badania zostały przeprowadzone; 
• ogólny stan zdrowia oceniony przez lekarza zatrudnionego w więziennej służbie 

zdrowia; 
• termin warunkowego przedterminowego zwolnienia lub kooca kary; 
• dotychczasowy staż pracy osadzonego w wybranym zawodzie; 
• zgodnośd wybranego przez osadzonego typu szkoły i kierunku kształcenia z 

wykazem szkół i aktualnym, na dany semestr, wykazem kierunków kształcenia i 
semestrów nauki w szkołach; 

• przeznaczenie jednostki penitencjarnej, przy której funkcjonuje szkoła wybrana 
przez osadzonego; 

• koniecznośd zapewnienia porządku i bezpieczeostwa w zakładzie. 

 



Kwalifikowanie skazanych do nauczania 

• Osadzonych kwalifikuje się do nauczania w szkole lub na 
kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli czas pozostały do 
zakooczenia odbywania kary nie jest krótszy niż okres 
trwania nauki w szkole lub na kwalifikacyjnym kursie 
zawodowym - z wyjątkiem skazanych objętych obowiązkiem 
nauki; 

• Do wszystkich typów szkół i na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
można ponadto kwalifikowad osadzonych warunkowo, jeżeli 
do terminu zwolnienia z zakładu karnego w związku z 
przedterminowym warunkowym zwolnieniem lub koocem 
kary pozostało im nie mniej niż 6 miesięcy, a powinni oni 
ukooczyd przerwaną naukę lub mają odpowiednią motywację 
do nauki i możliwośd jej kontynuowania po opuszczeniu 
zakładu karnego. 

 



Nauka poza zakładem  

 

 

• Jeżeli spełniają ogólnie obowiązujące wymagania w oświacie 
publicznej, zachowują się poprawnie oraz nie zagrażają 
porządkowi prawnemu skazani mogą za zgodą dyrektora 
zakładu karnego: 

• uczyd się w szkołach poza obrębem zakładu karnego,  

• brad udział w konsultacjach i zdawad egzaminy poza zakładem 
karnym (nie dot. nie skazanych na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności) 

 



Pozbawienie skazanego możliwości 
nauczania 
• w zakresie nieobjętym nauczaniem obowiązkowym 
• uprawnienie komisji penitencjarnej  
• Przesłanki: 

• Stwierdzenie u skazanego zachowao zagrażających bezpieczeostwu 
zakładu;  

• odmowa uczęszczania do szkoły; 
• stwierdzenie w opinii psychologicznej przeciwwskazao 

uniemożliwiających spełnienie przez osadzonego wymagao 
edukacyjnych; 

• przerwa w nauce dłuższa niż 50% czasu przewidzianego na realizację 
zajęd w semestrze, wynikająca z: 
• przewozu na polecenie sądu, prokuratury lub innych uprawnionych 

organów; 
• niepowrotu z czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu; 

• pogorszenie stanu zdrowia osadzonego wykluczające możliwośd 
uczestniczenia w nauczaniu; 

• nieuzyskanie promocji na wyższy semestr i brak możliwości 
powtarzania semestru. 

 
 



Uprawnienia skazanego 
uczącego się 

 

 

 

• po roku nauki skazany może uzyskad 14-dniowy urlop,  

  jeżeli nie ma on prawa do takiego urlopu z tytułu wykonywanej 
pracy, w ramach którego korzysta on z takich uprawnieo i ulg, 
jakie w okresie urlopu przysługują skazanemu pracującemu. 



 
Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, 
kultura fizyczna i zajęcia sportowe 

 • W zakładach karnych stwarza się skazanym warunki 
odpowiedniego spędzania czasu wolnego. W tym celu 
organizuje się zajęcia kulturalno-oświatowe, wychowania 
fizycznego i sportowe oraz pobudza aktywnośd społeczną 
skazanych. 



Przykładowe formy działalności 
 

• organizowanie dyskusji na aktualne tematy,  

• działalnośd w świetlicy zakładu,  

• programy telewizyjne i seanse filmowe,  

• czytelnictwo książek i prasy,  

• działalnośd radiowęzła,  

• organizowanie konkursów, gazetek, wystaw,  

• zespoły społecznego działania,  

• koła zainteresowao,  

• indywidualna działalnośd twórcza, wynalazcza, artystyczna.  

 

Nie jest to katalog zamknięty. W praktyce wybór bezpiecznej formy 
realizacji kulturalnej i sportowej należy pozostawid administracji 
zakładu karnego, w szczególności wychowawcom. 



Miejsce zajęć kulturalno-oświatowych i 
sportowych 

• w znacznej mierze uzależnione jest od typu zakładu karnego.  

ZK typu: 

ZAMKNIĘTEGO PÓŁOTWARTEGO OTWARTEGO 

Zajęcia odbywają się 
na jego terenie 

skazani mogą brad udział w organizowanych 
przez administrację poza terenem zakładu 
karnego grupowych zajęciach z ww. zakresu 

Za zgodą dyrektora 
ZK możliwe jest 
również 
uczestniczenie 
indywidualne w ww. 
zajęciach  



Biblioteki 
• W każdym zakładzie karnym prowadzi się zwłaszcza wypożyczalnię książek i prasy dla skazanych 

oraz stwarza możliwośd korzystania z urządzeo audiowizualnych w świetlicach i w celach 
mieszkalnych. Korzystając z tych urządzeo skazany nie może zakłócad ustalonego porządku w 
zakładzie. 

• biblioteki są elementem zakładu karnego, a organizatorem biblioteki jest dyrektor zakładu 
karnego.  

• Zasady korzystania z księgozbioru określone zostały w regulaminie biblioteki. 
• Biblioteka w zakładzie karnym powinna dysponowad lokalem odpowiednio zabezpieczonym i 

wyposażonym w niezbędny sprzęt biblioteczny oraz podręcznym warsztatem introligatorskim 
zapewniającym możliwośd bieżącej konserwacji księgozbioru.  

• W jednostkach organizacyjnych przy których istnieją szkoły, tworzy się księgozbiór podręczników 
szkolnych oraz lektur wraz z ich opracowaniami analitycznymi, w których doborze biorą udział, 
wspólnie z wychowawcą do spraw biblioteki, nauczyciele wytypowani przez dyrektora szkoły.  

• W bibliotece prowadzi się prenumeratę i kolportaż prasy.  
• Przy bibliotece w miarę możliwości organizuje się czytelnię, wyposażoną w prasę oraz wydzielony 

z całości zbiorów biblioteki księgozbiór podręczny, w której udostępnia się zbiory na miejscu.  
• W bibliotece prowadzi się w miarę potrzeby punkty biblioteczne, które mogą byd zlokalizowane w 

oddziałach mieszkalnych, szpitalach, ośrodkach diagnostycznych, szkołach, oddziałach, o których 
mowa w art. 88a § 1 i art. 212a § 2 kodeksu, oddziałach zewnętrznych oraz oddziałach 
terapeutycznych.  

• Liczba książek w punkcie bibliotecznym zależy od liczby czytelników, którzy będą korzystad z 
punktu. Na jednego czytelnika powinno przypadad nie mniej niż 10 woluminów.  

• Wymiany księgozbioru punktu bibliotecznego dokonuje się nie rzadziej niż raz na kwartał.  
 

• Podstawa prawna:  
• art. 135 § 2 KKW,  
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.10.2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz.U. z 2012 
r. poz. 1238),  

• Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i 
organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych 



Zajęcia sportowe 

Zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu organizuje się: 
• w świetlicach; 
• w halach sportowych; 
• w salach sportowych; 
• na boiskach; 
• na placach spacerowych; 
• w innych pomieszczeniach zakładu karnego przystosowanych do tego celu; 
• w obiektach sportowych poza zakładem karnym 

 
Polegają one w szczególności na prowadzeniu: 
 Ćwiczeo ogólnorozwojowych 
Gier zespołowych 
Gier i zabaw ruchowych 
 Zajęd rekreacyjnych 

 
Zakazane jest: 

- Uprawnianie sztuk walki 
- Stosowania środków sztucznie wspomagających rozwój tkanki mięśniowej 

 



Siłownia w Zakładzie Karnym we Włodawie 

 

Fot. https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/UROCZYSTE-OTWARCIE-NOWEGO-BUDYNKU-w-
ZAKLADZIE-KARNYM-we-WLODAWIE-01 



Inicjatywy skazanych 

PODSTAWA: reg. 27.6 i 27.7 ERW: "Zapewnia się możliwości rekreacji 
obejmujące sport, gry, zajęcia kulturalne, hobbystyczne i inne zajęcia 
wypoczynkowe, i na ile to możliwe więźniowie mogą sami je 
organizowad. Więźniowie mają prawo przebywad ze sobą w czasie 
dwiczeo oraz w celu uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych". 
• Art. 136 KKW: Skazanym można zezwolid na tworzenie zespołów w celu 

prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej i 
sportowej. Z tych względów można również zezwolid na nawiązywanie 
kontaktów oraz na współdziałanie z odpowiednimi stowarzyszeniami, 
organizacjami i instytucjami. W szczególności można zezwolid na 
podejmowanie prac na cele publiczne, jak również na realizację innych 
społecznie uznanych celów. 
• Regulacja art. 136 § 1 KKW koresponduje z treścią art. 38 § 1 KKW. Nadto 

zgodnie z § 43 RegWykKPWR, w zakładzie karnym można organizowad zajęcia 
kulturalno-oświatowe lub sportowe z udziałem instytucji, organizacji, 
stowarzyszeo i innych podmiotów oraz osób fizycznych spoza zakładu. 

• Do wykonywania zadao związanych z zajęciami kulturalno-oświatowymi, 
z zakresu kultury fizycznej i sportu, dyrektor zakładu karnego może 
wyznaczyd skazanych wyróżniających się wzorową postawą i 
zachowaniem. 
 



Gromadzenie środków finansowych 
przez skazanych 
• PODSTAWA: reg. 24.5 ERW: "Władze więzienne służą więźniom 

pomocą w podtrzymaniu odpowiednich kontaktów ze światem 
zewnętrznym oraz dostarczają im w tym celu odpowiedniego 
wsparcia socjalnego". 

• W zakładach karnych można zezwolid na dobrowolne gromadzenie 
przez skazanych środków finansowych przeznaczonych na pomoc 
skazanym oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej lub na cele społeczne. 

• Zasady gromadzenia ww. środków finansowych ustala dyrektor 
zakładu karnego, po zapoznaniu się z opiniami skazanych. 

• Wnioski skazanych dotyczące wydatkowania zgromadzonych 
środków finansowych wymagają zatwierdzenia przez dyrektora 
zakładu karnego. 

 



Nagrody i ulgi 

• Funkcje nagród i ulg: 
• dzięki nim kształtuje się społecznie pożądane postawy; 

• indywidualizowanie kary i jej bardziej elastyczne wykonywanie; 

• zapobiega deprywacji potrzeb skazanych, zwłaszcza w wymiarze 
emocjonalnym, biologicznym, a także sensoryczno-
informacyjnym. 

• Przesłanki nagradzania: 
• 1. dobre zachowanie skazanego = regulaminowe, pożądane. 

• Skazany musi się wyróżniad taką postawą.  

• Sprowadza się ona do przestrzegania obowiązków i braku naruszania 
ustanowionych zakazów; 

• 2. nakłonienie skazanego do poprawy swego dotychczasowego 
zachowania, a także refleksji nad swym zachowaniem; 

• 3. wykonywanie prac nieodpłatnych. 

 



Postępowanie w przedmiocie 
nagradzania 
• Nagrody przyznawane są przez dyrektora zakładu karnego lub 

osobę przez niego upoważnioną.  

• Inicjatywa: 
• z urzędu  

• na pisemny wniosek: 
• przełożonego skazanego (por. art. 139 § 7 KKW)  

• skazanego do administracji zakładu  

• obroocy lub przedstawiciela skazanego.  

• decyzję o przyznaniu nagrody wydaje się na piśmie i przekazuje do 
wiadomości skazanego.  
• Wychowawca niezwłocznie zawiadamia zaś o tym fakcie właściwe dla realizacji 

nagrody działy zakładu karnego.  

• W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi skazanemu można 
przyznad więcej niż jedną nagrodę 

• Podjęte decyzje w przedmiocie nagród podlegają kontroli: 
• sędziego penitencjarnego (art. 34 § 1 KKW),  

• Dyrektora Generalnego i dyrektora okręgowego Służby Więziennej (art. 78 § 2 KKW).  

 



Katalog nagród 
• zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie; 
• zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej; 
• zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej; 
• zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych; 
• nagroda rzeczowa lub pieniężna; 
• zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub 

osobą godną zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin; 
• zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający 

jednorazowo 14 dni; 
• pochwała; 
• zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury 

fizycznej i sportu; 
• zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku; 
• zezwolenie na odbywanie widzeo we własnej odzieży; 
• zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej; 
• zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów 

tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym; 
• zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na 

koszt zakładu karnego. 
 



Nagrody wolnościowe 

• zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, 
z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres 
nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin; 

• zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres 
nieprzekraczający jednorazowo 14 dni. 
 

• UWAGA! Mają one charakter odrębny od uprawnieo do: 
• przepustek (art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9 KKW),  
• zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem 

funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej zaufania lub 
samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia 
poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka 
rodziny oraz w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego 
(art. 141a KKW),  

• zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego, łącznie na czas do 14 
dni, zwłaszcza w celu podejmowania starao o uzyskanie po 
zwolnieniu odpowiednich możliwości zamieszkania i pracy (art. 165 § 
2 KKW). 

 
 



Przyznawanie nagród wolnościowych  
• Przesłanki: 

 POZYTYWNE: 

• 1. postawa skazanego w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w czasie pobytu 
poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego,; 

• 2. odbycie odpowiedniej części kary: 

• Co do zasady – po odbyciu co najmniej połowy tej części kary, po której mógłby byd 
warunkowo przedterminowo zwolniony. 

• Skazany odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności - po odbyciu co najmniej 
15 lat kary 

 NEGATYWNA:  

• Nie upłynął okres co najmniej 6 miesięcy od udzielenia ostatniej nagrody wolnościowej, w 
trakcie której skazany nadużył zaufania, a w szczególności nie powrócił do zakładu karnego w 
wyznaczonym terminie. 

• Wymóg uzyskania zgody: 

• organu, do którego dyspozycji pozostaje (w formie zarządzenia) – w przypadku: 

• tymczasowo aresztowanego, mającego prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę 
pozbawienia wolności, 

• sędziego penitencjarnego – w przypadku: 

• skazanemu odbywającemu karę 25 lat pozbawienia wolności  albo karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, w zakładzie karnym typu zamkniętego,  

• skazanego z zaburzeniami preferencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia 
wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego za przestępstwo określone w art. 197-
203 KK, popełnione w związku z tymi zaburzeniami. 



Przyznawanie nagród wolnościowych – 
cd. 
• Organ przyznający nagrody wolnościowe:  

• dyrektor ZK przyznaje z urzędu lub na pisemny wniosek przełożonego skazanego.  

• dyrektor ZK może upoważnid kierownika wyodrębnionego oddziału do 
przyznawania nagrody wymienionej w art. 138 § 1 pkt 7 KKW. 

• Ograniczenia ilościowe: 

• łączna liczba nagród w postaci zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem 
zakładu karnego nie może przekroczyd 28 w roku. 

• łączny czas trwania nagród w postaci zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego 
bez dozoru nie może przekroczyd 28 dni w roku. 

• Cofnięcie nagrody wolnościowej: 

• jeżeli po jej przyznaniu wystąpią nowe okoliczności uzasadniające przypuszczenie, 
że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał 
porządku prawnego, albo  

• jeżeli skazany korzystający z nagrody wolnościowej zostanie zatrzymany przez 
uprawniony organ w związku z naruszeniem przez niego porządku prawnego w 
trakcie trwania nagrody,  

 organ, który przyznał nagrodę, podejmuje decyzję o cofnięciu nagrody bądź o 
zamianie nagrody na inną. W wypadku tymczasowo aresztowanego, powiadamia się 
organ, który wydał zarządzenie. 



Zezwolenie na opuszczenie 
zakładu – art. 141a KKW 
• Dyrektor zakładu karnego może udzielid skazanemu zezwolenia na 

opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby 
Więziennej, osoby godnej zaufania lub samodzielnie, na czas 
nieprzekraczający 5 dni, w celu: 
• odwiedzenia poważnie chorego członka rodziny,  

• uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny  

• w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego. 

• Udzielenie zezwolenia tymczasowo aresztowanemu mającemu prawa i 
obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga 
wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji 
tymczasowo aresztowany pozostaje. 

• § 4. Przepis art. 139 § 8 KKW stosuje się odpowiednio. 

• Na decyzję w przedmiocie udzielenia ww. zezwolenia przysługuje skarga. 

• Decyzja w przedmiocie zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego 
podlega także kontroli sędziego penitencjarnego w trybie określonym 
w art. 34 § 1 oraz kontroli służbowej w trybie art. 78 § 2 KKW. 

 



Obowiązki skazanego poza 
zakładem 
• W razie korzystania przez skazanego z nagród wolnościowych albo z 

zezwolenia, o którym mowa w art. 141a lub w art. 165 § 2 KKW, ma 
on obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do jednostki Policji, 
właściwej terytorialnie dla miejsca jego przebywania w okresie 
korzystania z zezwolenia, w celu potwierdzenia miejsca pobytu. 

• Skazany korzystający z ww. zezwoleo w każdym przypadku zmiany 
miejsca pobytu ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia się do 
jednostki Policji właściwej terytorialnie dla nowego miejsca jego 
przebywania. 

• Dyrektor zakładu karnego może zobowiązad skazanego do 
określonego zachowania się, a zwłaszcza do przebywania w 
określonych w zezwoleniu miejscach pobytu lub częstszego 
zgłaszania się do jednostki Policji. 

• Czasu przebywania skazanego poza zakładem karnym, na podstawie 
ww. zezwoleo, nie odlicza się od okresu odbywania kary, chyba że 
sędzia penitencjarny zarządzi inaczej w wypadku, gdy skazany w tym 
czasie nadużył zaufania. 
 



Ulgi 

• W wypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami 
rodzinnymi lub osobistymi skazanego nagrody mogą byd 
stosowane jako ulgi. 

• Nie przyznaje się jako ulg nagród wolnościowych. 

• Ulgi przyznaje: 

• dyrektor zakładu karnego/ osoba przez niego upoważniona  

• na prośbę skazanego lub osoby najbliższej/ na wniosek 
przełożonego skazanego. 

 



Kary dyscyplinarne 

Skazany podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej 
przekroczenie, tj. za zawinione naruszenie nakazów lub zakazów 
wynikających z ustawy, regulaminu lub innych przepisów 
wydanych na jej podstawie albo ustalonego w zakładzie karnym 
lub miejscu pracy porządku,  

• Za jedno przekroczenie wymierza się tylko jedną karę 
dyscyplinarną. W sytuacji gdy skazany popełnił więcej przekroczeo 
zanim został ukarany za którekolwiek z nich, wymierza się jedną, 
odpowiednio surowszą karę. 

 

 Ustawodawca zrezygnował ze stworzenia katalogu przekroczeo 
dyscyplinarnych 

 W literaturze przedmiotu przekroczenia łączy się z 
naruszeniem obowiązków z art. 116 KKW, a także zakazów z 
art. 116a KKW; 

 



Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej 
z odpowiedzialnością za:  

Przestępstwo 

Odpowiedzialnośd 
dyscyplinarna i 

karna 

Wykroczenie 

Popełnione w ZK: 
skazany podlega 

odpowiedzialności 
dyscyplinarnej,  

Popełnione poza ZK: 
odpowiedzialnośd 
dyscyplinarna i za 

wykroczenie 



Ramy czasowe odpowiedzialności 
dyscyplinarnej 

Wymierzenie 

14 dni od dnia powzięcia 
przez przełożonego 

wiadomości o 
popełnieniu 

przekroczenia 

30 dni od dnia 
popełnienia 

przekroczenia 

Wykonanie 

14 dni od jej 
wymierzenia 

Ww. terminy nie biegną, jeżeli: 
1. skazany przebywa poza obrębem zakładu karnego bez zezwolenia lub w związku z 
leczeniem wynikłym z samouszkodzenia lub z zasadnego zastosowania wobec niego 
środków przymusu bezpośredniego; 
2. w okresie zawieszenia wykonania kary dyscyplinarnej; 
3. w czasie wykonywania takiej samej kary, wymierzonej wcześniej. 



Kary dyscyplinarne 

• nagana; 
• pozbawienie wszystkich lub niektórych niewykorzystanych przez 

skazanego nagród lub ulg albo zawieszenie ich wykonania, na okres do 3 
miesięcy; 

• pozbawienie korzystania z udziału w niektórych zajęciach kulturalno-
oświatowych lub sportowych, z wyjątkiem korzystania z książek i prasy, 
na okres do 3 miesięcy; 

• pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 
3 miesięcy; 

• pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów 
artykułów żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 
miesięcy; 

• udzielanie widzeo w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z 
osobą odwiedzającą, na okres do 3 miesięcy; 

• obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie 
więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy; 

• umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni. 
 



Wymierzanie kar dyscyplinarnych 

• Kary dyscyplinarne określone w art. 143 § 1 pkt 4, 5, 7 i 8 KKW wymierza 
dyrektor zakładu karnego, a inne kary - również osoba przez niego upoważniona. 

• z urzędu lub na pisemny wniosek przełożonego skazanego. 
• Przed wymierzeniem kary dyscyplinarnej: 

• wysłuchuje się obwinionego,  
• zapoznaje się z opinią wychowawcy, a jeżeli zachodzi potrzeba - również 

składającego wniosek o ukaranie  
• z opiniami innych osób,  
• z zeznaniami świadków.  
• Postępowanie może odbywad się w obecności innych skazanych, jeżeli 

przemawiają za tym względy wychowawcze. 

• Decyzja o ukaraniu karą dyscyplinarną powinna zawierad dokładne określenie 
przekroczenia popełnionego przez skazanego. 
• sporządza się na piśmie i podaje do wiadomości skazanemu, a gdy względy 

wychowawcze za tym przemawiają - również innym skazanym lub innym osobom.  
• powyższe dot. również do decyzji o uchyleniu, darowaniu, odroczeniu, zamianie, 

zawieszeniu lub przerwaniu kary dyscyplinarnej, a także o odstąpieniu od ukarania 
dyscyplinarnego. 

• Na decyzje w przedmiocie wymierzenia kar dyscyplinarnych przysługuje skarga. 
 



Dyrektywy wymiaru kar 
dyscyplinarnych – art. 145 KKW 
 Podstawowe (ogólne): 

- stopieo zawinienia 
- zasada indywidualizacji 
- cele wychowawcze 

 Szczególne: 
- rodzaj i okoliczności czynu 
- stosunek do popełnionego przekroczenia 
- dotychczasowa postawa skazanego 
- cechy osobowości 
- stan zdrowia 
- inne okoliczności mające znaczenie dla przypisania 
skazanemu odpowiedzialności 



Ograniczenia podmiotowe w 
stosowaniu kar dyscyplinarnych 
• wobec kobiet ciężarnych, karmiących lub sprawujących opiekę nad własnymi 

dziedmi w domach matki i dziecka nie stosuje się kar dyscyplinarnych w postaci: 
• pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 

miesięcy; 
• pozbawienia lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów 

żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy; 
• umieszczenia w celi izolacyjnej na okres do 28 dni. 

• Należy zasięgnąd opinii lekarza, co do skutków wymierzenia kary względem 
skazanego, któremu zezwolono ze względu na stan zdrowia na dokonywanie 
dodatkowych artykułów żywnościowych lub częstsze otrzymywanie paczek lub 
korzystającemu z diety przed wymierzeniem następujących kar: 
• pozbawienia możliwości otrzymania paczek żywnościowych 
• pozbawienia lub ograniczenia dokonywania zakupów artykułów żywnościowych 

lub wyrobów tytoniowych 

• Należy uzyskad pisemną opinię lekarza albo psychologa 
• przed wymierzeniem skazanemu kary dyscyplinarnej – celi izolacyjnej 
• opinia dotyczyd ma jego zdolności do odbycia tej kary.  
• wymierzenie tej kary w wymiarze powyżej 14 dni wymaga zgody sędziego 

penitencjarnego. 

 



Wykonywanie kary 
dyscyplinarnej 
• Wymierzoną karę dyscyplinarną wykonuje się bezzwłocznie.  

• Sędzia penitencjarny może wstrzymad wykonanie kary dyscyplinarnej na czas 
potrzebny do wyjaśnienia okoliczności uzasadniających jej wymierzenie,  

• Sędzia penitencjarny może uchylid karę dyscyplinarną z powodu jej niezasadności 
lub przekazad sprawę dyrektorowi zakładu karnego do ponownego rozpoznania. 

• Odroczenie lub przerwa/ zamiana na inną karę: 
• Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia odbycie wymierzonej kary 

dyscyplinarnej w całości lub w części,  
• Decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu 

opinii lekarza. 

• Wykonywanie kary celi izolacyjnej: 
• W trakcie wykonywania lekarz lub psycholog kontroluje zdolnośd skazanego do 

odbywania tej kary; 
• dyrektor ZK może, w wypadkach uzasadnionych względami rodzinnymi, osobistymi 

lub wychowawczymi, zezwolid skazanemu na widzenie lub rozmowę telefoniczną. 

• Jeżeli zostały ujawnione nowe fakty lub dowody nieznane przedtem, wskazujące 
na to, iż ukarany jest niewinny   
• 1. dyrektor zakładu karnego uchyla karę dyscyplinarną i uznaje ją za niebyłą  
• 2. podejmuje stosowną decyzję mającą na celu uchylenie skutków ukarania. 

 



Kara celi izolacyjnej 

• Można ją wymierzyd skazanemu, który popełnił przekroczenie naruszające w 
poważnym stopniu obowiązującą w zakładzie karnym dyscyplinę i porządek.  

• Kara ta polega na osadzeniu skazanego pojedynczo w celi oraz uniemożliwieniu 
mu kontaktu z innymi skazanymi; w trakcie jej wykonywania skazanego pozbawia 
się możliwości: 
• korzystania z widzeo i samoinkasujących aparatów telefonicznych; 
• korzystania ze sprzętu audiowizualnego i komputerowego; 
• bezpośredniego uczestniczenia, wspólnie z innymi skazanymi, w nabożeostwach, 

spotkaniach religijnych i nauce religii; na żądanie skazanego należy mu jednak 
umożliwid bezpośrednie uczestniczenie w nabożeostwie w warunkach 
uniemożliwiających mu kontakt z innymi skazanymi; 

• korzystania z udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury 
fizycznej i sportu, z wyjątkiem korzystania z książek i prasy; 

• dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych; 
• uczestniczenia w nauczaniu i zatrudnieniu poza celą; 
• korzystania z własnej odzieży, obuwia oraz wyrobów tytoniowych. 

• Przed jej wymierzeniem lekarz albo psycholog wydaje pisemną opinię o jego 
zdolności do odbycia tej kary.  

• Wymierzenie tej kary w wymiarze powyżej 14 dni wymaga zgody sędziego 
penitencjarnego. 
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KAZUS 1 

• Skazana wychowująca córkę w przyzakładowym domu matki i 
dziecka otrzymała karę dyscyplinarną – 2 miesięcy 
pozbawienia możliwości otrzymywania paczek 
żywnościowych. Decyzję o ukaraniu wydał jej wychowawca. 
Proszę ocenid zasadnośd decyzji i ewentualną możliwośd jej 
zaskarżenia.  

 



KAZUS 2 

• Recydywista przebywa w zakładzie karnym typu zamkniętego i 
narusza tam porządek. W pewnym momencie zaczyna 
chorowad i wnosi o dodatkową paczkę żywnościową 
powołując się na stan zdrowia i zaświadczenie lekarskie. 
Proszę ocenid szansę wniosku.  



KAZUS 3 

• X odbywa karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu 
zamkniętego, gdzie grypsuje i zachowuje się nagannie. 
Przełożony wnosi o przyznanie mu nagrody w postaci 
zezwolenia na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez 
osoby dozorującej. Swój wniosek argumentuje tym, że żona 
skazanego chce się z nim rozwieśd i koniecznym jest 
umożliwienie im prywatnej rozmowy, aby omówili swoje 
sprawy. Czy wniosek jest zasadny? 

 



KAZUS 4 

• Z został skazany na 4 lata pozbawienia wolności i odbywa karę 
w zakładzie półotwartym. Po 6 miesiącach dyrektor ZK udziela 
mu nagrody w postaci przepustki na 7 dni. Proszę ocenid 
prawidłowośd decyzji. 

 



KAZUS 5 

• X dostał nagrodę w postaci zezwolenia na opuszczenie zakładu 
karnego bez dozoru na 14 dni, ale się spóźnił z powrotem. Po 2 
miesiącach wychowawca złożył wniosek o nagrodę w postaci 
telefonu do żony. Dyrektor odmówił jej udzielenia 
argumentując to faktem, iż X nadużył zaufania w trakcie 
korzystania z poprzedniej nagrody i od jej udzielenia nie 
upłynęło jeszcze 6 miesięcy. Proszę ocenid słusznośd decyzji. 

 


