Wrocław, dnia 21 czerwca 2018 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego
w roku akademickim 2018/2019
Studia zostały wpisane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej na listę kursów i szkoleń
specjalistycznych z zakresu zarządzania. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z zakresu
zarządzania jest jednak uzyskanie formalnego skierowania (akceptacji) na kurs z Centralnego Zarządu
Służby Więziennej bądź Okręgowych Inspektoratów SW do dnia 5 października 2018 roku.
Nazwa kierunku studiów: Prawo Karne Wykonawcze
Kierownik: dr Adam Kwieciński
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym
(piątek, sobota, niedziela)
Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: Kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych
Adresat studiów: pracownicy wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziowie zajmujący się
orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni uczestniczący w postępowaniu
karnym wykonawczym.
Zasady odpłatności: 2700 zł (dwa tysiące siedemset złotych) za dwa semestry płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o warunkach wnoszenia opłaty ze świadczone usługi edukacyjne; nie jest
przewidziana opłata rekrutacyjna.
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń określonych w programie studiów obrona pracy
dyplomowej oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 22 października 2018 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być
przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów
pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody
nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na

pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług
edukacyjnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Zadaniem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru
sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar,
kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów,
adwokatów, radców prawnych uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym.
Studia sprzyjać będą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych aspektów
prowadzenia działalności penitencjarnej wśród osób karnie izolowanych oraz pracy ze skazanymi w
środowisku wolnościowym.
Słuchacze zostaną zapoznani z problematyką współczesnej przestępczości i jej zwalczania,
instytucjami i organizacjami powołanymi do ochrony praw skazanego (sędziowski nadzór penitencjarny,
RPO, ETPCz i inne). Ważnym elementem zajęć będą wykłady i warsztaty poświęcone międzynarodowym
aspektom wykonywania kar i innych środków penalnych. W ich ramach zostaną przybliżone także
modele postępowania wykonawczego funkcjonujące w wybranych państwach na świecie. Znacznie
poszerzony
blok wykładów poświęcony zostanie problematyce środków probacyjnych i kar
wolnościowych. W jego ramach, co szczególnie istotne dla pracowników Służby Kuratorskiej i Służby
Więziennej, przybliżona zostanie tematyka dozoru elektronicznego. Najwięcej zajęć dotyczyć będzie
wykonywania kary pozbawienia wolności i funkcjonowania instytucji izolacyjnych. Program Studiów
wzbogacony został także o blok wykładów i zajęć warsztatowych z zarządzania jednostkami
penitencjarnymi. Tematyka i rozkład zajęć z zarządzania była konsultowana ze Służbą Więzienną.
Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy z przedmiotów kierunkowych
z równoczesnym nauczeniem posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. W tym celu
zakładana proporcja wykładów do zajęć warsztatowych wynosi: 106 godzin wykładowych i 54 godzin
warsztatowych na ogólną liczbę godzin przyjętą dla studiów – 160 (w tym 4 godziny egzaminów).
Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego podniesie swoje kwalifikacje w
zakresie zrozumienia prawnej istoty wykonywania zawodów łączących się z postępowaniem karnym
wykonawczym, sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej,
przestrzegania standardów wykonywania zawodu, zabezpieczenia praw i interesów stron w stosunkach
organ postępowania wykonawczego-skazany. Przedstawiciele zawodów prawniczych zaś pogłębią i
uszczegółowią swoją wiedzę w wyspecjalizowanej dziedzinie prawa.
Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat prawa karnego
wykonawczego i jego miejsca w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna mechanizmy
tworzenia prawa w dziedzinie postępowania z osobami skazanymi, zarządzania jednostkami
penitencjarnymi. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne z
innych dziedzin, takich jak np. : pedagogika resocjalizacyjna, psychologia, socjologia, informatyka i
zarządzanie.
Po ukończeniu Studiów Prawa Karnego Wykonawczego absolwent nabędzie umiejętności istotne dla
prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych w związku z zagadnieniami karnowykonawczymi.
Przede wszystkim będzie świadomy interdyscyplinarnych i wielowymiarowych związków między
zjawiskami prawnymi a społecznymi. Ponadto absolwent będzie posiadał umiejętność rozwiązywania
problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej w związku z pedagogiką i
zarządzaniem.
W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego
Wykonawczego będzie większa otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Absolwent będzie
również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na uwadze, że proces społecznej readaptacji osób

względem których wykonuje się orzeczenia wydane przez sądy karne często wymaga
interdyscyplinarnej pracy zespołowej. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do
złożoności pozycji prawa karnego wykonawczego w obrębie nauk społecznych oraz odpowiedzialności
za wykonywane czynności zawodowe.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego zapewni słuchaczom prawidłowe
wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych
z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni
bezpieczeństwo pracodawców, co jest szczególnie potrzebne w pracy w jednostkach penitencjarnych,
Policji, sądach, prokuraturach i zespołach kuratorskiej służby sądowej. Osobom ubiegającym się o
zatrudnienie w tych podmiotach stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i
odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Prawnikom
umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej dziedzinie pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
skazanymi za przestępstwo na sankcję izolacyjną lub środek wolnościowy, co uatrakcyjni ich pozycję
na rynku pracy.
Specjalny blok zajęć dedykowano m.in. kuratorom sądowym. Z ich szczególnym
zainteresowaniem powinny się spotkać cykle wykładów dotyczące m.in. problematyki
wykonywania kar nieizolacyjnych, zagadnień określających składniki instytucji środków
probacyjnych i ich wykonywania czy też zajęcia poświęcone zadaniom i roli kuratorów
sądowych w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości. Tegoroczny program wzbogacony o
treści z zarządzania.
W ramach Studiów przewidziano blok specjalistycznych zajęć z zarządzania jednostkami
penitencjarnymi dedykowany osobom, które są funkcjonariuszami Służby Więziennej i
ubiegają się bądź są przewidziane do objęcia funkcji kierowniczych w zakładach karnych i
aresztach śledczych albo już piastują takie stanowiska. Do złożenia egzaminu z zarządzania
będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskają wcześniej zgodę centralnych bądź
okręgowych władz więziennictwa.
Uzasadnienie celowości prowadzenia studiów:
Założeniem tego rodzaju sposobu kształcenia jest uzupełnienie ogólnoakademickiej wiedzy
wymienionych grup zawodowych o specjalistyczne treści prawnicze, istotne dla prawidłowego
wykonywania obowiązków zawodowych. Dla absolwentów kierunków innych niż Prawo wiedza
teoretyczna i praktyczna nabyta podczas studiów podyplomowych stanowi ważną pomoc w codziennej
praktyce zawodowej i warunkuje prawidłowe pod względem prawnym wykonywanie obowiązków
zawodowych. Dla prawników ukierunkowane i celowane kształcenie w ramach studiów podyplomowych
stanowi istotne uzupełnienie ogólnej wiedzy prawniczej, umożliwiające im specjalizację zawodową.
Korzyścią wspólną dla obu grup jest nabycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa
karnego wykonawczego wraz z podniesieniem kompetencji zawodowych poprzez praktyczną analizę
poznawanych zagadnień.
Programy studiów jednolitych (w przypadku prawa) oraz studiów I i II stopnia (w przypadku prawa,
administracji, pedagogiki, socjologii, psychologii, zarządzania) przewidują zajęcia z prawa karnego
wykonawczego w podstawowym zakresie albo w formie zajęć fakultatywnych, albo też w ogóle pomijają
te zagadnienia. W takiej sytuacji umożliwienie absolwentom wyższych studiów uzupełnienia wiedzy i
wyspecjalizowania umiejętności jest uzasadnione i odpowiada potrzebom rynku pracy.
PROGRAM STUDIÓW

Program Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego zakłada dwa semestry nauki w
trybie niestacjonarnym. Obejmuje 160 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych
studiów: 60.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 8 przedmiotów. W drugim semestrze
słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 8 przedmiotów oraz złożyć pisemną pracę dyplomową.
I SEMESTR STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba Forma
Punkty Prowadzący
godzin zaliczenia ECTS

Podstawowe zagadnienia związane z
ochroną
praw
skazanych
i
funkcjonowaniem
państwa
prawa
(Trybunał
Konstytucyjny,
ochrona
danych osobowych, RPO, aktualne
zadania
wymiaru
sprawiedliwości,
instytucje powołane do ochrony praw
1. skazanych)
wykład 10 h

zal.

Zagadnienia
współczesnej
przestępczości
i
jej
zwalczanie
(dyrektywy wymiaru kar, problemy
przestępczości i udział społeczeństwa w
2. wykonywaniu kar)
wykład 8 h

zal.

Problematyka ogólna prawa karnego
wykonawczego (nadzór penitencjarny,
zasady prawa karnego wykonawczego,
organy postępowania wykonawczego,
pojęcie i rozwój, kierunki zmian w prawie 10h W +
3. karnym wykonawczym)
2h war 11 h

zal.

-Trybunał Konstytucyjny/ prof.
dr hab. M. Jabłoński (2h)
-ochrona danych osobowych w
postępowaniu karnym
wykonawczym/ prof. dr. hab.
M. Jabłoński (2h)
-aktualne zadania wymiaru
sprawiedliwości/ dr hab. A.
Muszyńska, prof. nadzw. UWr
(2h)
-instytucje powołane do
ochrony praw skazanych/ dr
hab. T. Kalisz, prof. nadzw.
UWr (2h)
-rola Rzecznika Praw
Obywatelskich w
przestrzeganiu prawa karnego
wykonawczego/ dr hab. T.
ECTS 4 Kalisz prof. nadzw. UWr (2h)
-problemy współczesnej
przestępczości/ mgr A. Kaucz
(3h)
-dyrektywy wymiaru kary/ prof.
dr hab. J. Giezek (3h) II sem.
-udział społeczeństwa w
wykonywaniu kar/prof. dr hab.
ECTS 3 J. Lachowski (2h) II sem
-nadzór penitencjarny/ dr hab.
T. Kalisz prof. nadzw. UWr (3h)
II sem
-organy postępowania
wykonawczego/dr W. Jasiński
(2h)
-zasady prawa karnego
wykonawczego/ dr hab. T.
ECTS 5 Kalisz prof. nadzw. UWr (2h)

Zagadnienia
wykonywania
kary
pozbawienia wolności (status prawny
skazanego,
przerwa
i
odroczenie,
wykonywanie
kar
w
wybranych
4. państwach, podkultura więzienna)
wykład 12 h

zal.

ECTS

Formalno-prakseologiczne
funkcjonowania instytucji
5. (cz. I)

zal.

ECTS

Wykonywanie wolnościowych środków
karnych
z
zastosowaniem
próby
(warunkowe umorzenie postępowania,
warunkowe zawieszenie wykonania kary
i
warunkowe
przedterminowe
6. zwolnienie)
Wykład 10 h

zal

ECTS

Mentoring i zarządzanie personelem w 6 h W +
7. organach postępowania wykonawczego 9 h war 15 h
8. Seminarium dyplomowe (cz. I)
Warszt. 4 h

zal.
zal.

ECTS
ECTS

aspekty
izolacyjnych
warszt. 11 h

-pojęcie i rozwój oraz kierunki
zmian w prawie karnym
wykonawczym/ dr hab. T. Kalisz
prof. nadzw. UWr (4h)/ 2h II
sem.
-status prawny skazanego- dr
A. Kwieciński (3h) II sem
-przerwa i odroczenie - dr K.
Mrozek (2h)
-wykonywanie kar w wybranych
państwach/ dr A. Kwieciński (4
h) II sem
-podkultura więzienna/ kpt J.
6 Marcelewicz (3h) II sem
hospitacja ZK nr 1 Wrocław był
5h / dr A. Kwieciński
hospitacja ZK Wołów/ dr A.
4 Kwieciński 6h II sem
-warunkowe przedterminowe
zwolnienie- /dr hab. T. Kalisz
prof. nadzw. UWr (4h) II sem
-warunkowe umorzenie
postępowania karnego /dr B.
Myrna (3h)
-warunkowe zawieszenie
wykonania kary/dr O.
4 Grodziński (3h)
-mentoring/ przedstawiciel
CZSW funkcjonariusz czynny
SW
(6h) II sem
-zarządzanie personelem w
organach postępowania
wykonawczego/płk Tomasz
Raczek (5h) II sem
funkcjonariusz czynny SW
/ dr Adam Kwieciński (4h) II
sem
4
2 dr A. Kwieciński

Łączna liczba godzin: 81 h/32 ECTS

II SEMESTR STUDIÓW

Lp. Nazwa przedmiotu

Forma
zajęć

Liczba Forma
Punkty
godzin zaliczenia ECTS

Prowadzący

-kara ograniczenia wolności i jej
wykonywanie/ prof. dr hab. J.
Lachowski (5h)
-kara grzywny i postępowanie
wykonawcze w jej przedmiocie/ dr
3 P. Ochman (3h) I sem
-klasyfikacja penitencjarna/dr
hab. T. Kalisz, prof. nadzw. UWr
(3h)
- typologia zk/ dr hab. T. Kalisz,
prof. nadzw. UWr (2h)
-środki i metody oddziaływania
penitencjarnego/ płk R. Godyla
(3h)
-System terapeutyczny
wykonywania kary/
5 dr A. Kwieciński (3h)
- płk. E. Kordalewska (4h)/
dr. hab. T. Kalisz, prof. nadzw.
3 UWr (2h)
-kurator w postepowaniu
wykonawczym/ mgr G. Miśta (3h)
- zarządzanie w kuratorskiej
służbie sądowej mgr G. Miśta (2h)
- środki poprawcze wobec
nieletnich/prof. dr hab. B. StańdoKawecka (4h)
- wykonywanie środków karnych
połączonych z dozorem
elektronicznym/ prof. dr hab. B.
4 Stańdo- Kawecka (4h)
- wykonywanie tymczasowego
aresztowania/prof. dr hab. J.
Skorupka (3h)
-wykonywanie środków
zabezpieczających/
3 dr A. Kwieciński (3h)
-diagnoza organizacji/ Ppłk R.
Kuczera (9h) warsz. I sem 6h/,
II sem 3h
-zarządzanie
strategiczne/przedstawiciel
CZSW (2h) funkcjonariusz
czynny SW

Kary o charakterze nieizolacyjnym i ich
realizacja
w
prawie
karnym
1. wykonawczym
wykład

8h

zal.

ECTS

Kluczowe problemy indywidualizacji
penitencjarnej
(Klasyfikacja
penitencjarna,
typologia
zakładów
karnych, środki i metody oddziaływania
penitencjarnego,
system
2. terapeutyczny wykonywania kary)
wykład

11 h

zal.

ECTS

3. Polityka kadrowa w Służbie Więziennej Wykład

6h

zal.

ECTS

Zadania
kuratorów
sądowych
w
zwalczaniu
i
zapobieganiu
przestępczości
(Kurator
w
postępowaniu wykonawczym, środki
poprawcze wobec nieletnich, dozór
elektroniczny,
zarządzanie
w
4. kuratorskiej służbie sądowej)
wykład

13 h

zal.

ECTS

Tymczasowe aresztowanie i
zabezpieczające w świetle
5. Kodyfikacji karnej

6h

zal.

ECTS

zal.

-zarzadzanie otoczeniem zk/ kpt
ECTS 6 J. Marcelewicz (3h) warsz.

środki
zmian
wykład

Zarządzanie
jednostkami
penitencjarnymi
(diagnoza
organizacji, zarządzanie strategiczne,
zarządzanie
otoczeniem
zakładu
karnego, zarządzanie dokumentacją i
informatyzacja
w
jednostkach
penitencjarnych,
menadzeryzacja 12 war./
6. funkcji kierowniczych)
7 wykład 19 h

Formalno-prakseologiczne
aspekty
funkcjonowania instytucji izolacyjnych
7. (cz. II)
warsztat 10 h

zal.

8. Seminarium dyplomowe (cz. II)

zal.

warsztat 6 h

Łączna liczba godzin: 79 h/28 ECTS

Ogółem ilość godzin: 160 /60 pkt. ECTS

-zarzadzanie dokumentacją i
informatyzacja w jednostkach
penitencjarnych / Przedstawiciel
CZSW (2h) funkcjonariusz
czynny SW
-menadzeryzacja funkcji
kierowniczych/ kpt J. Marcelewicz
(3h)
- hospitacja ZK Oleśnica i udział w
orzecznictwie sądu
penitencjarnego/ dr A.
Kwieciński(5h)
- Hospitacja ZK w Strzelinie/ dr.
hab. T. Kalisz, prof. nadzw. UWr
ECTS 2 (5h)
dr A. Kwieciński (6h) /1h I sem
5h
ECTS 2

