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CEL WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA 
WOLNOŚCI 

Art. 67
 

1 KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO:  
 
„wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu 
wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w 
kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w 
szczególności poczucia odpowiedzialności oraz 
potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym 
samym powstrzymania się od powrotu do 
przestępstwa.”  
 
 





W oddziaływaniu na skazanych, przy 
poszanowaniu ich praw i wymaganiu 
wypełniania przez nich obowiązków, 
uwzględnia się przede wszystkim pracę, 
zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 
nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i 
sportowe, podtrzymywanie kontaktów z 
rodziną i światem zewnętrznym oraz 
środki terapeutyczne 





Jednostki penitencjarne w okręgu krakowskim - obszar 
obejmujący województwo małopolskie i świętokrzyskie 

Nowy Sącz 

Tarnów 

Kraków 

Wadowice 

Trzebinia 

Nowy 

Wiśnicz 

Tarnów Mościce 

Kielce 

Pińczów 

3 - areszty śledcze 
8 - zakładów karnych 

Pojemność wszystkich 
jednostek: 6 060 
osadzonych 
 
 

Świętokrzyskie – 

liczba mieszkańców: 

1 mln 274 tyś. osób 

Małopolska - liczba 

mieszkańców:  

3 mln 298 tys. osób 

Kraków 

Podgórze 

Kraków 

Nowa Huta 





Powszechność zatrudnienia - 31 marca 
2013 – osadzeni w Polsce 
 Ogółem osadzonych w Polsce - 86.049 

 Tymczasowo aresztowani – 6880 

 Skazanych i ukarani– 79 169  

 

 

 

 

 

 
 

Współczynnik powszechności zatrudnienia skazanych i ukaranych 

   wyniósł w marcu 29,5 %. 

Wyszczególnienie Ogółem Tymczasowo 
aresztowani 

Skazani i 
ukarani 

Zatrudnieni ogółem 23 547 219 23 328 

Zatrudnieni odpłatnie 8 960 17  8 943 

Zatrudnieni nieodpłatnie  14 587 202 14 385 

Prace publiczne 3 346 0 3 346 

Prace na cele charytatywne i 
organizacje pożytku publicznego 

785 0 785 



Powszechność zatrudnienia - 31 marca 2013 – 
w okręgu krakowskim SW 
 Ogółem osadzonych w okręgu krakowskim – 5 901 

 Tymczasowo aresztowani – 543 

 Skazanych i ukarani – 5 358 

 

 

 

 

 

 
Współczynnik powszechności zatrudnienia skazanych i ukaranych 

   wyniósł w marcu 29,35 %. 

Wyszczególnienie Ogółem Tymczasowo 
aresztowani 

Skazani i 
ukarani 

Zatrudnieni ogółem 1 573 0  1 573 

Zatrudnieni odpłatnie 509 0  509 

Zatrudnieni nieodpłatnie  1 064 1 1 063 

Prace publiczne 338 0 338 

Prace na cele charytatywne i 
organizacje pożytku publicznego 

109 0 109 



Zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne   
w więzieniach OISW Kraków (luty) 
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zatrudnieni odpłatnie prace nieodpłatne



            Porozumienia zawarte w 2011 – 2013 roku.  

 Funkcjonariusze Służby Więziennej podjęli działania na rzecz 
zwiększenia zatrudnienia nieodpłatnego skazanych na 
zewnątrz aresztów śledczych i zakładów karnych.  
W ciągu ostatnich 3 lat  OISW w Krakowie  zawarł 
porozumienia z: 

 Wojewodą Małopolskim na rzecz opieki nad cmentarzami i 
grobami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej 

 Tatrzańskim Parkiem Narodowym przy porządkowaniu terenu 
parku 

 Gminą Kraków i Strażą Miejską w ramach, którego 
wykonywano prace związane z usuwaniem nielegalnego 
graffiti, pracami porządkowymi na terenie miasta oraz byłego 
niemieckiego obozu pracy przymusowej w Płaszowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Porozumienia zawarte w 2011 – 2013 roku. 
 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 

 Gmina Wyznaniowa Żydowska w RP z siedzibą w Bielsku-
Białej 

 Gmina Wyznaniowa Żydowska w RP z siedzibą w Krakowie 

 Wojskowy Klub Sportowy „ Wawel” Kraków 

 Stowarzyszenie Siemacha 

 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

Podjęte działania pozwoliły jednostką podstawowym na 
zwiększenia zatrudnienia na rzecz instytucji samorządu 
terytorialnego, instytucji charytatywnych i organizacji  
pożytku publicznego. 

 



 
 
 
 
 Instytucje samorządu terytorialnego, na rzecz których  
w I kwartale 2013r skazani skierowani przez Służbę 
Więzienną wykonują  prace nieodpłatne  

 

 

Zatrudnienie nieodpłatne pozwala 

skazanym utrwalić nawyk pracy, 

zdobyć umiejętności przydatne po 

opuszczeniu więzienia.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Niepo%C5%82omice_COA.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_Tuch%C3%B3w_COA.svg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Tarn%C3%B3w_COA.svg


Zatrudnienie nieodpłatne więźniów na terenie 
województwa małopolskiego: 

 12 – placówek samorządu terytorialnego 

 26 – placówek oświatowych  

 14 – placówek sportowych 

 25 – domów pomocy społecznej, fundacji, hospicjów, 
stowarzyszeń, ośrodków wychowawczych, MOPS 

 6 – placówek służby zdrowia 

 24 – sądy, Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż 
Pożarna, muzea, centra kultury, kościoły  

 

 W dniu 31.03.2013r. z aresztów śledczych i zakładów 
karnych podległych OISW w Krakowie wyszło do 

pracy nieodpłatnej – 447 skazanych. 





Liczba godzin przepracowanych 
nieodpłatnie poza więzieniami w 
wybranym miesiącu  (luty) 
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Więźniowie w Tatrach 





W jednostkach okręgu krakowskiego jest realizowanych każdego dnia 

kilkadziesiąt grupowych programów resocjalizacyjnych – w wielu przypadkach 

zatrudnienie stanowi ich podstawowy element 

Otwarte drzwi – ZK Kraków - Nowa Huta 

Aktywny powrót – AŚ Kraków - 

Podgórze 

Szkarpa – ZK Trzebinia Duet – AŚ Kraków - Podgórze 

Nowa droga – ZK Kraków - Nowa Huta 



Szczególnie ważne jest zatrudnienie wykonywane poza 
obrębem jednostek penitencjarnych, które stanowi 
kluczowy czynnik przeciwdziałający wykluczeniu 
społecznemu osób opuszczających zakłady karne. 



Uczy współpracy, buduje 
pozytywne relacje i więzi społeczne 



Praca przynosi wymierne korzyści osobom pozbawionym 
wolności oraz środowisku, na rzecz którego jest 
świadczona.  



Domy Pomocy 
Społecznej 





Wsparcie w terapii i opiece – Zakład Karny w Trzebini 



Osadzeni pomagają w opiece nad chorymi – 
Zakład Karny w Wadowicach 





Ułatwia odzyskanie zaufania i 
umożliwia przełamywanie uprzedzeń 
do odpuszczających zakłady karne 





Oczyszczanie terenów zalewowych – praca na rzecz 
melioracji wodnej  

 





Zatrudnienie przy pracach publicznych i na cele 
charytatywne redukuje szkody wynikające z istnienia 
przestępczości 

 



 Zabytki – dobro wspólne 



Zakład Karny w Nowym Wiśniczu. 

Cmentarz żydowski 



 

 

 „Pamięć i 
odpowiedzialność” 

 

 

 W ramach tego 
programu skazani 
porządkowali cmentarze 
żydowskie w Zakopanem 
i Jordanowie. 

 

 



Zakład Karny w Tarnowie.  
Prace porządkowe na cmentarzach wojennych w ramach podpisanego 
porozumienia z Wojewodą Małopolskim. 



Odnawianie cmentarza żydowskiego w Tarnowie  

to ciągłe prace porządkowe, systematyczne koszenie trawy, 

wycinanie samosiejek, wytyczanie alejek… 



Zakład Karny w Nowym Sączu 



Zakład Karny w Nowym Sączu. Miejsce egzekucji 
sądeczan, przy linii kolejowej Nowy Sącz – Chabówka. 



Zakład Karny w Trzebini. Cmentarz żydowski w Chrzanowie  



Zakład Karny w Wadowicach. Cmentarze. 











„CIENIE PRZESZŁOŚCI REALIZOWANE NA 
 CMENTARZU NOWYM I STARYM W OLKUSZU 





Specyfika zatrudnienia 
więźniów 
 Ukierunkowanie na readaptację społeczną i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

 Komplementarność z innymi środkami oddziaływania 
penitencjarnego 

 Respektowanie względów zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczeństwu przy kierowaniu 
więźniów do prac poza obrębem ZK/AŚ 

 Respektowanie względów zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku wewnątrz jednostek 
penitencjarnych. 



Prace na terenie jednostek penitencjarnych 



Dylematy zatrudnienia więźniów 
 Rocznie zdarza się u nas kilka przypadków oddaleń 

więźniów z prac poza obrębem zakładów karnych w 
systemie bez konwojenta. Większość zostaje 
stosunkowo szybko ujęta przez funkcjonariuszy. Nie 
odnotowaliśmy poważnych naruszeń dyscypliny w 
trakcie zatrudnienia. Na jakiekolwiek najmniejsze 
przejawy reagujemy natychmiast.  

 W ubiegłym roku więźniowie z okręgu krakowskiego 
przepracowali nieodpłatnie ponad 600 tysięcy godzin 
przy pracach publicznych i na cele charytatywne. 
Wartość tych prac to ok. 6 milionów złotych. Wartości 
indywidualnej readaptacji nie można oszacować . 



Okręgowy Inspektorat  
Służby Więziennej w Krakowie 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY 
ZATRUDNIANIA OSÓB 
POZBAWIONYCH WOLNOŚCI 
 

 

 ppor. Artur Farat  



Podstawowe zasady zatrudniania 
skazanych 

 

 

 Instytucja zainteresowana zatrudnieniem skazanych 
podpisuje z dyrektorem właściwej jednostki 
penitencjarnej umowę w sprawie współdziałania w 
procesie zatrudniania skazanych. Celem takiego 
porozumienia jest określenie trybu i zasad 
postępowania przy zatrudnianiu skazanych na terenie 
np. danego powiatu lub gminy oraz wzajemne 

zobowiązania. 

  
 

 



Podstawy Prawne dotyczące 
zatrudniania osadzonych.  

 

 Sprawy zatrudnienia skazanych określa 
Kodeks Karny Wykonawczy oddział 5 
Zatrudnienie oraz Ustawa z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych 

wolności (Dz.U. 123 poz. 777), 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych 
zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. Nr 27, 
poz. 242, z późn. zm.). oraz  Kodeks Pracy i 

Kodeks Cywilny. 

 



Warunki, które muszą być spełnione przed 
rozpoczęciem pracy osadzonych  

 Przed rozpoczęciem pracy przez skazanych przedstawiciele jednostki 
penitencjarnej dokonują zapoznania z terenem i okolicą, gdzie maja 
pracować skazani. Na tej podstawie zostanie opracowany protokół 
rozpoznania oraz stosowna instrukcja dla opiekunów grupy i sposoby jej 
realizacji.  

 

 Pracodawca wyznacza opiekuna grupy (może być kilku opiekunów). 
Opiekun zostaje zapoznany z w/w instrukcją, którą podpisuje. 
Instrukcja ta zobowiązuje opiekuna do organizowania  

i kierowania pracami oraz informowania przedstawicieli jednostki 
penitencjarnej o zachowaniu skazanych - pozytywnych jak  

i negatywnych sytuacjach zaistniałych w czasie wykonywanej pracy 
przez skazanych.  

 

 Za jakiekolwiek zachowanie osadzonych opiekun nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności karnej. 

 



Koszty ponoszone przez 
pracodawcę 

 Pracodawca (instytucja) zapewnia szkolenie BHP dla skazanych.  

  Instytucja zatrudniająca skazanych ponosi koszty medycyny pracy.  

 Pracodawca (instytucja) ubezpiecza skazanych (pracowników) od 
nieszczęśliwych wypadków. Najlepsze są ubezpieczenia grupowe na 
określoną ilość pracowników (ubezpieczenie bezimienne). 

 Pracodawca (instytucja), zapewnia środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież roboczą.  

 Instytucja (pracodawca) zapewnia transport skazanych  pojazdem 
przystosowanym do przewozu ludzi z jednostki penitencjarnej                   
do miejsca pracy i z powrotem.   

 W/w koszty poniesione przez podmioty zatrudniające są kosztami 

jednorazowymi i stanowią minimalny procent w porównaniu   

z osiągniętymi oszczędnościami związanymi z nieodpłatnym 

zatrudnianiem skazanych. 

 Koszty ponoszone przez pracodawcę mogą być uzgadniane  

z Dyrektorem jednostki penitencjarnej – podlegają negocjacjom. 

 



Korzyści jakie daje zatrudnianie 
nieodpłatne osadzonych. 

 Praca skazanych sprzyja resocjalizacyjnemu 
oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwia 
osiąganie właściwych korzyści społecznych. Nie bez 
znaczenia są też korzyści materialne jakie pracodawca 
może zaoszczędzić podczas zatrudniania skazanych. 
Ponadto wśród osadzonych znajdują się osoby 
posiadające różne umiejętności, przez co stają się 
atrakcyjnymi pracownikami nie wymagającymi 
przyuczenia do zawodu. Wieloletnie doświadczenie 
pracy z osadzonymi pozwala z całą stanowczością 
stwierdzić, że osadzony jest pracownikiem 
zdyscyplinowanym, rzetelnym, stawiający się do pracy 
zawsze  o określonej godzinie i nie pod wpływem  
alkoholu. 



Kwoty wypracowane nieodpłatnie  przez 
osadzonych w latach 2009-2012 

 

 Korzyści w roku 2009 321 105 godzin kwota wypracowana przez 
osadzonych to 3 211 050 zł. 

 

 Korzyści w roku 2010 388 371 godzin kwota wypracowana przez 
osadzonych to 3 883 710 zł. 

 

 Korzyści w roku 2011 482 067 godzin kwota wypracowana przez 
osadzonych to 4 820 670 zł. 

 

 Korzyści w roku 2012   611 230 godzin kwota wypracowana przez 
skierowanych do zatrudnienia 6 111 230zł. 

 

 

    



Praca nieodpłatna osadzonych na rzecz instytucji 

samorządowych i charytatywnych  

w jednostkach podległych 

 Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej 

 w Krakowie   

 

 w roku 2009 współpracowano z 138 instytucjami. 

 w roku 2010 współpracowano z 140 instytucjami. 

 w roku 2011 współpracowano z 186 instytucjami. 

 w roku 2012 współpracowano z 210 instytucjami. 



OKRĘGOWY INSPEKTORAT  

SŁUŻBY WIĘZIENNEJ  

W KRAKOWIE 
 

 

 

kpt.    Tomasz Wacławek 

ppor. Artur Farat  

 

 

 

Kontakt: 
oz_krakow@sw.gov.pl 

tel.: 12 630 13 44 

 

 


