
 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 1 czerwca 2020 r. 

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

ogłasza zapisy na 

 Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego 

w roku akademickim 2020/2021 

 

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  

Nazwa kierunku studiów: Prawo Karne Wykonawcze 

 

Kierownik: dr hab. Adam Kwieciński 

 

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 01.06.2020 r. do  04.10.2020 r.  

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w 

Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być 

przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w systemie 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

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 

https://prawo.uni.wroc.pl/user/12116
http://www.irka.uni.wroc.pl/


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 uczenia się, 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.  

      Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego w pogłębionym stopniu zna 

i rozumie fakty, obiekty i zjawiska z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz dotyczące ich 

metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między instytucjami tej gałęzi prawa. Uzyska 

zaawansowaną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia 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.  

Po ukończeniu Studiów Prawa Karnego Wykonawczego absolwent nabędzie umiejętności istotne dla 

prawidłowego wykonywania zawodów prawniczych w związku z zagadnieniami karnowykonawczymi. 

Przede wszystkim będzie potrafił identyfikować, interpretować i wyjaśniać interdyscyplinarnych i 

wielowymiarowych związków między zjawiskami prawnymi a  społecznymi.  Absolwent Studiów 

Prawa Karnego Wykonawczego będzie potrafił także prognozować i analizować złożone procesy 

społeczne, z którymi mamy do czynienia w trakcie wykonywania kar i środków karnych z 

zastosowaniem zawansowanych narzędzi i metod właściwych dla nauki prawa karnego. Ponadto 

absolwent będzie posiadał umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania 

szczegółowej wiedzy prawniczej w związku z toczącym się postępowaniem wykonawczym. 

       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. Zgodnie Z sugestią Biura Kadr i Szkoleń CZSW w tegorocznej 

edycji Studiów pojawiły się zajęcia poświęcone problematyce RODO. Do złożenia egzaminu z 

zarządzania będą mogły przystąpić wyłącznie osoby, które uzyskają wcześniej zgodę centralnych 

bądź okręgowych władz więziennictwa. 

 

PROGRAM STUDIÓW 

 

Program Studiów trwa dwa semestry nauki i zakłada realizację 160 godzin zajęć.  

Łączna liczba punktów ECTS: 60 

 

Semestr I 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 

Forma 

zajęć 

Forma 

zaliczenia 

Punkty ECTS 

1.  Podstawowe zagadnienia związane z 

ochroną praw skazanych i 

funkcjonowaniem państwa prawa 

 

Bloki tematyczne: 

-Trybunał Konstytucyjny 

10 Wykład Zaliczenie 4 



-ochrona danych osobowych w 

postępowaniu karnym wykonawczym  

-kompensacja i sprawiedliwość 

naprawcza w prawie karnym  

-instytucje powołane do ochrony praw 

skazanych 

-rola Rzecznika Praw Obywatelskich w 

przestrzeganiu prawa karnego 

wykonawczego 

 

2.  Zagadnienia współczesnej 

przestępczości i jej zwalczanie 

 

Bloki tematyczne:  

-problemy współczesnej 

przestępczości 

-dyrektywy wymiaru kary 

 

6 Wykład Zaliczenie 3 

3.  Problematyka ogólna prawa karnego 

wykonawczego 

 

Bloki tematyczne: 

-nadzór penitencjarny 

-organy postępowania wykonawczego 

-zasady prawa karnego 

wykonawczego 

-pojęcie i rozwój oraz kierunki zmian 

w prawie karnym wykonawczym 

 

12 Wykład 

(9h)+ 

Warsztat 

(3h) 

Zaliczenie 5 

4.  Zagadnienia wykonywania kary 

pozbawienia wolności 

 

Bloki tematyczne: 

-status prawny skazanego  

-przerwa i odroczenie  

-wykonywanie kar w wybranych 

państwach 

-podkultura więzienna 

12 Wykład Zaliczenie 6 

5.  Formalno-prakseologiczne aspekty 

funkcjonowania instytucji izolacyjnych 

(cz. I) 

 

Bloki tematyczne: 

-hospitacja ZK nr 2 Wrocław  

-hospitacja ZK Wołów 

 

12 Warsztat Zaliczenie 4 

6.  Wykonywanie wolnościowych środków 

karnych z zastosowaniem próby 

 

Bloki tematyczne: 

-warunkowe przedterminowe 

zwolnienie 

-warunkowe umorzenie postępowania 

karnego  

-warunkowe zawieszenie wykonania 

kary 

 

10 Wykład Zaliczenie 4 

7.  Mentoring i diagnoza w organach 

postępowania wykonawczego 

 

15 Wykład 

(5h)+ 

Zaliczenie 4 



Bloki tematyczne: 

 -mentoring 

- diagnoza organizacji 

 

Warsztat 

(10h) 

8.  Seminarium dyplomowe (cz. I) 4 Warsztat Zaliczenie 2 

Razem  32 

 

 

Semestr II 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 

godzin 

Forma 

zajęć 

Forma 

zaliczenia 

Punkty ECTS 

1.  Kary o charakterze nieizolacyjnym i 

ich realizacja w prawie karnym 

wykonawczym 

 

Bloki tematyczne: 

-kara ograniczenia wolności i jej 

wykonywanie 

-udział społeczeństwa w wykonywaniu 

kar 

-kara grzywny i postępowanie 

wykonawcze w jej przedmiocie 

 

10 Wykład Zaliczenie 3 

2.  Kluczowe problemy indywidualizacji 

penitencjarnej 

 

Bloki tematyczne: 

-klasyfikacja penitencjarna 

-typologia zk 

-środki i metody oddziaływania 

penitencjarnego 

-system terapeutyczny wykonywania 

kary 

 

10 Wykład Zaliczenie 5 

3.  Polityka kadrowa w Służbie 

Więziennej 

4 Wykład Zaliczenie 3 

4.  Zadania kuratorów w zwalczaniu i 

zapobieganiu przestępczości  

 

Bloki tematyczne: 

-kurator w postepowaniu 

wykonawczym 

-zarządzanie w kuratorskiej służbie 

sądowej  

-środki poprawcze wobec nieletnich 

-wykonywanie środków karnych 

połączonych z dozorem 

elektronicznym 

 

13 Wykład Zaliczenie 4 

5.  Tymczasowe aresztowanie i środki 

zabezpieczające w świetle zmian 

kodyfikacji karnej 

 

Bloki tematyczne: 

-wykonywanie tymczasowego 

aresztowania  

-wykonywanie środków 

zabezpieczających 

 

6 Wykład Zaliczenie 3 



6.  Zarządzanie jednostkami 

penitencjarnymi 

 

Bloki tematyczne: 

-zarządzanie personelem w organach 

postępowania wykonawczego 

-zarządzanie strategiczne  

-zarzadzanie otoczeniem zk 

-zarzadzanie dokumentacją i 

informatyzacja w jednostkach 

penitencjarnych 

-menadżeryzacja funkcji 

kierowniczych 

 

18 Wykład 

(7h)+ 

Warsztat 

(11h) 

Zaliczenie 6 

7.  Formalno-prakseologiczne aspekty 

funkcjonowania instytucji izolacyjnych 

(cz. II) 

 

Bloki tematyczne: 

- hospitacja AŚ Wrocław  

- hospitacja ZK w Strzelinie 

 

12 Warsztat Zaliczenie 2 

8.  Seminarium dyplomowe (cz. II) 6 Warsztat Zaliczenie 2 

Razem 28 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

 

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii 

Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego 

Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 

uczenia się dla 

studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Ma rozszerzoną wiedzę na temat prawa karnego 

wykonawczego oraz jego miejsca w systemie nauk 

społecznych, przede wszystkim nauk prawnych; 

rozumie jego specyfikę przedmiotową i metodologiczną. 

Interesuje go problematyka ogólna prawa karnego 

wykonawczego.  

P7S_WG 

SP_W02 

Rozumie istotę regulacji prawa karnego a także jego 

funkcje. Zna reguły ustalania treści, stosowania norm 

prawnych i zasady rozumowań prawniczych w tym 

obszarze. 

P7S_WG 

SP_W03 

Zna w pogłębionym stopniu instytucje prawne kluczowe 

dla realizacji ustawowych zadań przypisanych w 

postępowaniu karnym wykonawczym pracownikom 

zakładów karnych, aresztów śledczych, kuratorom 

sądowym, sędziom i prokuratorom. 

P7S_WG 

SP_W04 

Zna specyfikę źródeł prawa regulujących pracę aparatu 

wykonawczego wymiaru sprawiedliwości, uwzględniając 

zarówno relacje systemowe w tym obszarze jak i 

pragmatyki służbowe regulujące bieżącą pracę 

jednostek organizacyjnych Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Ma poszerzoną wiedzę na temat 

międzynarodowej regulacji w tym obszarze.  

P7S_WK 



SP_W05 

Ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji prawa 

karnego i karnego wykonawczego. Rozumie reguły 

wykładni przepisów ustrojowych regulujących 

działalność sądów powszechnych, prokuratury oraz 

zakładów karnych i aresztów śledczych.  

P7S_WK 

SP_W06 

Zna w poszerzonym stopniu procedury wykonywania 

kar o charakterze nieizolacyjnym oraz środków 

wolnościowych z zastosowaniem okresu próby. Ma 

rozszerzoną wiedzę o formalno – prakseologicznych 

aspektach funkcjonowania instytucji izolacyjnych oraz o 

podstawowych zagadnieniach wykonywania kary 

pozbawienia wolności. Zna kluczowe problemy 

indywidualizacji penitencjarnej. 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i 

analizowania przesłanek i poszczególnych rozwiązań 

stosowanych na gruncie prawa karnego wykonawczego 

oraz poddać krytycznej analizie instytucje prawne z tej 

dziedziny.  

P7S_UW 

SP_U02 

Potrafi zidentyfikować zaistniały problem praktyczny 

bądź prawny wykorzystując do tego celu nie tylko swoją 

wiedzę z zakresu prawa karnego wykonawczego, ale 

także uwzględniając specyfikę instytucji 

karnowykonawczych posiłkując się znajomością 

podstaw pedagogiki, psychologii i socjologii. Ma 

umiejętność prognozowania i proponowania 

oryginalnych rozwiązań w obszarze prawa karnego 

wykonawczego 

P7S_UW 

SP_U03 

Potrafi rozwiązywać problemy prawne i praktyczne z 

zakresu prawa karnego wykonawczego i szeroko 

rozumianych nauk penalnych przy wykorzystaniu 

odpowiednio dobranego materiału orzeczniczego oraz 

piśmiennictwa 

P7S_UW 

SP_U04 

Potrafi odpowiednio wykorzystać nabytą wiedzę z 

obszaru prawa karnego wykonawczego do zbudowania 

relacji zawodowych (na linii przełożony – podwładny), 

prawnych (organ wymiaru sprawiedliwości– organ 

postępowania wykonawczego) oraz społecznych 

(skazany- przedstawiciel aparatu wykonującego kary). 

P7S_UO  

SP_U05 

Potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę z 

zakresu prawa karnego wykonawczego, wykorzystując 

znajomość podstawowych mechanizmów prawnych 

funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz 

najważniejsze aspekty psychospołeczne potrzebne do 

prowadzenia działalności resocjalizacyjnej ze skazanymi 

w placówkach izolacyjnych oraz w środowisku 

wolnościowym. 

P7S_UU 

SP_U06 

Ma pogłębioną umiejętność przygotowania prac 

pisemnych i formułowania wypowiedzi ustnych z 

zakresu prawa karnego wykonawczego w języku 

polskim przy uwzględnieniu metod właściwych naukom 

kryminologicznym. 

P7S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk 

kryminologicznych, jest gotów do krytycznej oceny 

odbieranych treści, wykorzystując zdobytą wiedzę 

antycypuje zjawiska społeczne w przestrzeni ochrony 

praw skazanych oraz realizacji celów prawa karnego. 

Prawidłowo ustala problemy poznawcze i praktyczne 

P7S_KK 



w zakresie funkcjonowania aparatu wykonującego 

orzeczenia w sprawach karnych. 

SP_K02 

Jest zdolny do podejmowania inicjatyw w społeczności 

lokalnej na rzecz zapobiegania i zwalczania 

przestępczości. Potrafi współpracować w tym zakresie z 

partnerami z organizacji pozarządowych, jak i 

integrować i kierować działaniami służb publicznych. 

P7S_KO 

SP_K03 

Jest gotów do prawidłowego wypełnienia obowiązków 

zawodowych funkcjonariusza Służby Więziennej, 

kuratora sądowego, sędziego, prokuratora oraz 

krzewienia etosu pracy funkcjonariuszy publicznych 

realizujących zadania w obszarze postępowania 

wykonawczego.  

 P7S_KR 

 


