
Wydział Prawa, 
Administracji i EkonomiiAleksandra Polak-Kruszyk

Prawo karne wykonawcze - zajęcia nr 13 

KATEDRA PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO

Rok akademicki 2019/2020



Wprowadzenie

• Zatrudnienie nie jest jedynym środkiem oddziaływania na skazanego (art. 67 § 3 
k.k.w.).  
• Istotne znaczenie mogą mieć: nauczanie (art. 130-134 k.k.w.), działalność 

kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe (art. 
135-136 k.k.w.), a także praktyki i posługi religijne (art. 108 k.k.w.)
• Zostały one jednocześnie sformułowane w kategoriach praw skazanego (art. 102 pkt 

3,5,6, k.k.w.)

Edukacja, kultura, religia



• Skazani są z reguły słabo wykształceni - wielu w ogóle nie ukończyło szkoły podstawowej i nie ma 
zawodu. 

• W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe- w zakresie szkoły podstawowej 
(kiedyś również w zakresie gimnazjum - teraz zostało to zmienione ze względu na zmiany w 
systemie oświaty i likwidację gimnazjów) 

• A także umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) i na 
kursach zawodowych.

Nauczanie



Zawodowe szkolenie kursowe może być w całości lub częściowo odpłatne (art. 130 § 
1 k.k.w.) 

• Zakład karny ma obowiązek prowadzenia nauczania, stosownie do możliwości i 
uzdolnień młodocianych skazanych. 
• Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole 

ponadpodstawowej i na kursach zawodowych mają skazani, którzy nie mają 
wyuczonego zawodu albo po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać, a także nie 
ukończyli 21. Roku życia (art. 130 § 3 k.k.w.)

Nauczanie



! Skazanym nieposiadającym wystarczających środków pieniężnych udostępnia się nieodpłatnie 
podręczniki i pomoce naukowe (art. 130 § 4 k.k.w.) 

! W wypadku zaistnienia poważnych przyczyn uniemożliwiających skazanemu realizację obowiązku 
nauczania możliwe jest czasowe zwolnienie go z realizacji tego obowiązku (art. 130 § 6 k.k.w.) 

W zakładach karnych nie da się zorganizować sieci szkół - w związku z tym należy umożliwić 
skazanym pobieranie nauki poza zakładem:  

! Taka możliwość dotyczy zakładów karnych typu półotwartego i otwartego (przepisy nie mówią o takiej 
możliwości w odniesieniu do typu zamkniętego ale też jej nie wykluczają) 

! Skazani za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą się uczyć w szkołach poza obrębem zakładu, 
jeżeli spełniają ogólnie obowiązujące wymagania w oświacie publicznej, zachowują się poprawnie 
oraz nie zagrażają porządkowi prawnemu  (art. 131 §1 k.k.w.) 

! Dyrektor może zezwolić na skazanemu na udział w konsultacjach i zdawanie egzaminów poza 
zakładem karnym jeżeli spełnia on powyższe warunki (art. 131 § 2 k.k.w.) nie dotyczy to jednak 
skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności  

Nauczanie



W uzasadnionych wypadkach skazany może na własny koszt, kształcić się w szkołach 
poza obrębem zakładu karnego za zgodą dyrektora 

• Koszty takiego kształcenia mogą być, ze względu na szczególne okoliczności 
poniesione przez zakład karny

Nauczanie



Komisja penitencjarna, kwalifikując osadzonego do nauczania w określonym typie szkoły lub na 
kwalifikacyjnym kursie zawodowym, uwzględnia w szczególności:  

1. Udokumentowaną dotychczasową naukę stanowiącą podbudowę programową konieczną do podjęcia nauki 
w wybranym typie szkoły lub semestrze nauki;  

2. Motywacje i predyspozycje do nauki w odpowiednim typie szkoły;  

3. Zalecenia zawarte w indywidualnym programie oddziaływania;  

4. Zalecenia wynikające z przeprowadzonych badań psychologicznych, o ile takie badania zostały 
przeprowadzone;  

5. Ogólny stan zdrowia oceniony przez lekarza zatrudnionego w więziennej służbie zdrowia;  

6. Termin warunkowego przedterminowego zwolnienia lub końca kary;  

7. Dotychczasowy staż pracy osadzonego w wybranym zawodzie;  

8. Zgodność wybranego przez osadzonego typu szkoły i kierunku kształcenia z wykazem szkół i aktualnym, na 
dany semestr, wykazem kierunków kształcenia i semestrów nauki w szkołach;  

9. Przeznaczenie jednostki penitencjarnej, przy której funkcjonuje szkoła wybrana przez osadzonego;  

10.Konieczność zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie 

Nauczanie



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

Zgodnie z § 12 rozporządzenia do nauczania kwalifikuje się: 
1. Obligatoryjnie – osadzonych, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zobowiązanych do realizacji 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na podstawie ustawy o systemie oświaty;  
2. 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 

Uprawnienia skazanego - Po roku nauki skazany może uzyskać 14-dniowy urlop,

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

Nauczanie



Komisja penitencjarna pozbawia możliwości nauczania w zakresie nieobjętym nauczaniem 
obowiązkowym w przypadkach: 

1. Zachowań zagrażających bezpieczeństwu zakładu;  

2. Odmowy uczęszczania do szkoły; 

3. Stwierdzonych w opinii psychologicznej przeciwskazań uniemożliwiających spełnienie przez osadzonego 
wymagań edukacyjnych; 

4. Przerwy w nauce dłuższej niż 50 % czasu przewidzianego na realizację zajęć w semestrze, wynikającej z 
przewozu na polecenie sądu, prokuratury lub innych uprawnionych organów; 

5. Przerwy w nauce dłuższej niż 50 % czasu przewidzianego na realizację zajęć w semestrze, wynikającej z 
niepowrotu z czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu; 

6. Pogorszenia stanu zdrowia osadzonego wykluczającego możliwość uczestnictwa w nauczaniu; 

7. Nieuzyskaniu promocji na wyższy semestr i braku możliwości jego powtórzenia (art. 131a k.k.w.) 

Nauczanie



• Skazanym stwarza się warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego; w tym celu organizuje się zajęcia kulturalno- 
oświatowe, wychowania fizycznego i sportowe oraz pobudza aktywność społeczną skazanych (art. 135 § 1 k.k.w.)

• Działalność kulturalno – oświatowa, społeczna i sportowa ma niezwykle ważne znaczenie dla skazanych, bowiem 
pozwala im na zapełnienie wolnego czasu, ogranicza powstawanie drugiego życia więziennego, przeciwdziała 
deprywacji fizycznej i psychicznej skazanego, a także kształtuje pozytywne postawy i osobowości osadzonych

• W każdym zakładzie karnym prowadzi się wypożyczalnię książek i prasy dla skazanych oraz stwarza możliwość 
korzystania z urządzeń audiowizualnych w świetlicach i celach mieszkalnych (art. 135 § 2 k.k.w.)

• Skazanym można zezwolić na tworzenie zespołów w celu prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej i 
sportowej - z tych względów można zezwolić na kontakty oraz współdziałanie z odpowiednimi 
stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami (art. 136 § 1 k.k.w.)

" Wachlarz zajęć kulturalno-oświatowych jest niezwykle szeroki i obejmuje zarówno zajęcia artystyczne (sztuka, muzyka, 
teatr), jak i spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w warsztatach ogólnorozwojowych, czy organizowanie seansów 
filmowych i kół zainteresowań

Przykładowe formy takiej działalności:
• Teatr • Dyskusje na aktualne tematy, • działalność w świetlicy zakładu, • możliwość oglądania programów telewizyjnych 

i organizowanie seansów filmowych, • czytelnictwo książek i prasy, • działalność radiowęzła, • organizowanie 
konkursów, gazetek, wystaw, • zespoły społecznego działania, • koła zainteresowań, • indywidualna działalność 
twórcza, wynalazcza, artystyczna.

Czas wolny



• W zależności od typu zakładu, skazanym daje się mniejsze czy większe możliwości spędzania 
wolnego czasu poza zakładem. 

W zakładach karnych typu otwartego i półotwartego:  

1. Skazani mogą brać udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu karnego 
grupowych zajęciach z ww. zakresu 

2. Ponadto w zakładach typu otwartego- za zgodą dyrektora zakładu karnego możliwe jest również 
uczestniczenie indywidualne w ww. zajęciach  

W zakładach karnych typu zamkniętego:  

1. Zajęcia organizuje się w obrębie zakładu karnego 

Spędzanie czasu poza zakładem

W znacznej mierze uzależnione jest od typu zakładu karnego. 



Radio/ telewizja: 

! Zakłady karne bardzo często prowadzą radiowęzeł - w którym audycje prowadzą sami skazani 

! Zakłady organizują również możliwość oglądania programów telewizyjnych i seansów filmowych np. w 
świetlicach 

! Dodatkowo skazani korzystają też bardzo często z własnych odbiorników radiowych i telewizyjnych 
oraz innego sprzętu 

Biblioteki: 

! W praktyce zakład karne prowadzą biblioteki - od lat liczebność księgozbiorów w zakładach karnych i 
aresztach śledczych przekracza 1 600 000 książek.  

! Biblioteki są elementem zakładu karnego, a organizatorem biblioteki jest dyrektor zakładu karnego.     
W bibliotece mogą być zatrudnieni skazani ! 

! Zasady korzystania z księgozbioru określone zostały w regulaminie biblioteki.  

! Biblioteka w zakładzie karnym powinna dysponować lokalem odpowiednio zabezpieczonym i 
wyposażonym w niezbędny sprzęt biblioteczny oraz podręcznym warsztatem introligatorskim 
zapewniającym możliwość bieżącej konserwacji księgozbioru. 

Radio, telewizja, książki



Zajęcia fizyczne i sport

Zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowane są m.in: 

1. W świetlicach;  

2. W halach sportowych;  

3. W salach sportowych;  

4. Na boiskach;  

5. Na placach spacerowych;  

6. W innych pomieszczeniach zakładu karnego przystosowanych do tego celu; 

7. W obiektach sportowych poza zakładem karnym 

Mogą to być w szczególności:  

! Ćwiczenia ogólnorozwojowe  

! Gry zespołowe 

! Gry i zabawy ruchowe 

! Zajęcia rekreacyjne 



Zakazane jest :  

! Uprawnianie sztuk walki  

! Stosowanie środków sztucznie wspomagających rozwój tkanki mięśniowej 

W zakładach karnych często prowadzi się siłownie : 

Zajęcia fizyczne i sport



Zgodnie z KKW każdy ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z 
posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach 
odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw 
transmitowanych przez środki masowego przekazu,  także do posiadania niezbędnych 
w tym celu książek, pism i przedmiotów (art. 106 § 1 k.k.w.) 

• Skazany ma także prawo do uczestniczenia w nauce religii działalności charytatywnej 
i społecznej Kościoła do spotkań indywidualnych z duchownymi swojego Kościoła 
• Duchowni mogą odwiedzać skazanych w pomieszczeniach w których przebywają 

(art. 106 § 2 k.k.w) 
• Minister Sprawiedliwości określa w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych.  

Praktyki i posługi religijne



Dodatkowo

1. W zakresie prowadzenia wskazanej działalności ważną rolę może odegrać świat spoza zakładu karnego. 

2. Ustawodawca zachęca zatem do aktywności stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, Kościoły 
i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne zaufania, które mogą w porozumieniu z dyrektorem zakładu 
karnego uczestniczyć w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, 
religijnej i sportowej w zakładzie (art. 38 i n. k.k.w.)


