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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2021 - porady prawne 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 12:00-16:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 12:00-16:00 

Środa 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Czwartek 12:00-16:00 

Piątek 12:00-16:00 

 
 

Powiat M. Zamość 2021 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20, Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 
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Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 

 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 
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Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny 

z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą 

kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, 

oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się - udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania 

się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując 

preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.  

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Darmowa pomoc prawna podczas epidemii koronawirusa 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania udzielanie porad prawnych i obywatelskich w Punktach 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie 

m. Zamość odbywa się w wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. 

zm.) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 

wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania 

się na odległość oraz poza lokalem. W tej sytuacji nie jest wymagane  złożenie przez  osobę 

uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   

Ponadto na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

Poradę prawna można uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 

(telefon, e-mail). 
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3. Prawa gwarantujące warunki bytowe skazanych 

Do praw gwarantujących odpowiednie warunki bytowe skazanych odbywających karę 

pozbawienia wolności, należą, prawo do odpowiedniego wyżywienia, odzieży i mieszkania. 

I. Posiłki przysługujące skazanemu. 

Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje napoje do 

zaspokojenia pragnienia oraz trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, 

w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem: 

1) rodzaju wykonywanej pracy, 

2) wieku skazanego, 

3) w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. 

Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyżywienia 

osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, określa: 

1) rodzaje posiłków i napojów wydawanych osadzonym w zakładach karnych i aresztach 

śledczych, 

2) wartość odżywczą i energetyczną posiłków i napojów wydawanych osadzonym 

w zakładach karnych i aresztach śledczych, 

3) minimalny dzienny koszt posiłków i napojów wydawanych osadzonym w zakładach 

karnych i aresztach śledczych. 

Do każdego wydanego posiłku wydaje się napój, w szczególności w postaci wody zdatnej do 

picia, herbaty lub kawy zbożowej. 

Mogą być wydawane w postaci suchego prowiantu, posiłki: 

1) przygotowane dla osadzonych w wieku powyżej 18-go roku życia, 

2) posiłki przygotowane dla osadzonych w wieku do ukończenia 18-go roku życia, 

3) posiłki lecznicze: lekkostrawne, cukrzycowe, indywidualne, 

4) posiłki przygotowane z uwzględnieniem wymogów religijnych i kulturowych. 

Posiłek dodatkowy wydaje się w dniach wykonywania przez osadzonych pracy w warunkach 

szczególnie uciążliwych. Lekarz, decydując o przyznaniu osadzonemu posiłku leczniczego, określa 

również czas, na jaki go zleca. 

Wartość odżywcza posiłków, przygotowanych dla osadzonych w wieku powyżej 18-go roku 

życia, posiłków przygotowanych dla osadzonych w wieku do ukończenia 18-go roku życia oraz 

posiłków leczniczych, wyrażona procentowo przedstawia się w następujący sposób: 

1) białko - 10-15%, 

2) tłuszcze - poniżej 30%, 

3) węglowodany - 50-65%. 
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Wartość energetyczna poprzednio wymienionych posiłków, w ramach dziennego wyżywienia 

osadzonych zawiera nie mniej niż: 

1) 2800 kcal w artykułach żywnościowych dla osadzonych w wieku do ukończenia 18-go roku 

życia, 

2) 2600 kcal w artykułach żywnościowych dla pozostałych osadzonych. 

Wartość energetyczna posiłku dodatkowego zawiera nie mniej niż 1000 kcal. 

Ilościowa zawartość warzyw lub owoców w posiłkach przygotowanych dla osadzonych w wieku 

powyżej 18-go roku życia, przygotowanych dla osadzonych w wieku do ukończenia 18-go roku życia, 

posiłkach leczniczych lekkostrawnych, poza ziemniakami, wynosi co najmniej 300 g. 

Ilościowa zawartość warzyw i owoców w posiłkach leczniczych cukrzycowych, poza 

ziemniakami, przedstawia się w następujący sposób: 

1) warzywa w ilości 350-500 g na dobę, 

2) owoce podawane codziennie do śniadania i kolacji w ilości 200-300 g na dobę. 

Osadzonemu przebywającemu w pomieszczeniu, w którym temperatura spowodowana 

warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, zapewnia się dodatkowe napoje. 

W dniu przyjęcia do zakładu karnego lub aresztu śledczego osadzonemu przysługuje 

wyżywienie w postaci suchego prowiantu w porach wydawania posiłków ustalonych w porządku 

wewnętrznym obowiązującym w jednostce penitencjarnej oraz napój, w szczególności w postaci 

wody zdatnej do picia, herbaty lub kawy zbożowej. 

Skazany przebywający poza zakładem karnym lub aresztem śledczym, który bierze udział 

w szczególności w czynnościach procesowych lub innych czynnościach wymagających konwojowania, 

a któremu ze względów technicznych lub organizacyjnych nie można wydać gorącego posiłku, 

a zwłaszcza w przypadku braku możliwości wydania posiłku w godzinach ustalonych w porządku 

wewnętrznym obowiązującym w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, otrzymuje wyżywienie 

w postaci suchego prowiantu o odpowiedniej wartości odżywczej i napój, z uwzględnieniem wieku 

skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych. Skazany, którego stan 

zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie w postaci suchego prowiantu według wskazań lekarza. 

II. Warunki mieszkalne skazanego 

Skazanego osadza się w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej. Powierzchnia 

w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2. 

Cele wyposaża się w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu: 

1) osobne miejsce do spania, 

2) odpowiednie warunki higieny, 

3) dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według 

norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, 

4) oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy. 

Przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej bierze się pod uwagę w szczególności: 
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1) decyzję klasyfikacyjną, 

2) konieczność oddzielenia skazanego od tymczasowo aresztowanego, 

3) potrzebę zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa w zakładzie karnym, 

4) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, 

5) potrzebę kształtowania właściwej atmosfery wśród skazanych, 

6) konieczność zapobiegania samoagresji i popełnianiu przestępstw w trakcie odbywania kary. 

Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może umieścić skazanego na czas określony, 

nie dłuższy niż 90 dni, w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi 

poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, w razie: 

1) wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej, lub w czasie ich 

obowiązywania, 

2) ogłoszenia na terenie położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego stanu zagrożenia 

epidemiologicznego lub stanu epidemii albo wystąpienia w zakładzie karnym lub areszcie 

śledczym stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii 

- uwzględniając stopień zagrożenia dla życia i zdrowia. 

3) konieczności zapobieżenia wystąpieniu innego zdarzenia stanowiącego bezpośrednie 

zagrożenie dla bezpieczeństwa skazanego albo bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu 

śledczego albo zapobieżenia skutkom takiego zdarzenia. 

 

Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może umieścić skazanego na czas określony, nie 

dłuższy niż 14 dni, w celi mieszkalnej, w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi 

poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, jeżeli zachodzi konieczność natychmiastowego umieszczenia 

w zakładzie karnym lub areszcie śledczym nieposiadającym wolnych miejsc w celach mieszkalnych: 

1) skazanego na karę pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata, 

2) skazanego określonego w art. 64 § 1 lub 2 oraz art. 65 Kodeksu karnego, 

3) skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, 

4) skazanego, który samowolnie uwolnił się od odbywania kary pozbawienia wolności, 

5) skazanego, który korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego lub 

aresztu śledczego, nie powrócił w wyznaczonym terminie, 

6) przetransportowanego na polecenie sądu lub prokuratora z innego zakładu karnego lub 

aresztu śledczego, w celu udziału w rozprawie lub innych czynnościach procesowych, 

7) osoby tymczasowo aresztowanej, ukaranej karą porządkową lub co do której zastosowano 

inne środki przymusu skutkujące pozbawienie wolności. 

Okres umieszczenia skazanego na czas określony, nie dłuższy niż 14 dni, w celi mieszkalnej, 

w której powierzchnia przypadająca na skazanego wynosi poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, 

może być przedłużony tylko za zgodą sędziego penitencjarnego. Łączny okres umieszczenia 

skazanego w tych warunkach nie może przekroczyć 28 dni. 

W decyzji o umieszczeniu skazanego w warunkach innych niż podstawowe, należy określić czas 

oraz przyczyny umieszczenia skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi mieszkalnej 

przypadająca na skazanego wynosi mniej niż 3 m2, a także oznaczyć termin, do którego skazany ma 

w tych warunkach przebywać. 
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Na decyzję dyrektora zakładu karnego o umieszczeniu w warunkach innych niż podstawowe, 

przysługuje skazanemu skarga, którą Sąd rozpoznaje w terminie 7 dni. 

Decyzja dyrektora zakładu karnego o umieszczeniu skazanego w powyżej wskazanych warunkach, 

należy niezwłocznie uchylić, jeżeli ustaną przyczyny, dla których została ona wydana. W tej sytuacji 

należy zapewnić skazanemu codzienne spacery dłuższe o pół godziny oraz korzystanie z dodatkowych 

zajęć kulturalno-oświatowych lub z zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Przepisy o umieszczeniu skazanego w warunkach innych niż podstawowe, mogą być 

stosowane wobec tego samego skazanego nie wcześniej niż po upływie 180 dni od dnia zakończenia 

okresu, na który nastąpiło poprzednie umieszczenie w tych warunkach. 

Zanim skazany zostanie umieszczony we właściwej celi mieszkalnej, przebywa w tzw. celi 

przejściowej przez okres niezbędny (nie dłuższy niż 14 dni) dla poddania go wstępnym badaniom 

lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania 

z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności 

i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego. 

III. Korzystanie z odzieży, bielizny i obuwia 

Skazany otrzymuje do użytku, z zakładu karnego, odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę 

oraz obuwie, o ile nie korzysta z własnych. Skazanemu zapewnia się warunki niezbędne do 

utrzymania higieny osobistej, w szczególności otrzymuje on z zakładu karnego pościel oraz inne 

środki do utrzymania higieny i czystości w celi. 

W czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania oraz w innych 

uzasadnionych wypadkach skazany korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że są one 

nieodpowiednie ze względu na porę roku lub zniszczone albo jeżeli przemawiają przeciwko temu 

względy bezpieczeństwa. 

Zdarza się tak, że powyżej omówione kwestie dotyczące warunków bytowych osadzonych, 

nie są przestrzegane w ramach jednostek penitencjarnych – co ma swoje odzwierciedlenie na kanwie 

procesów sądowych. Ważnym jest zatem, aby osadzeni bądź ich rodziny zdawały sobie sprawę 

z przysługujących im praw, celem późniejszego ich egzekwowania. 

 

Autor: Tomasz Ignatiuk  

 adwokat/doradca obywatelski/mediator 

 

 

 

 

 



 
 

Fundacja „OIC Poland” 
ul. Gospodarcza 26 
20-213 Lublin 
NIP: 712-01-69-716 
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24  Wpis do rejestru  Agencji Zatrudnienia nr 371 

 

St
ro

n
a1

1
 

www.oic.lublin.pl 

4. Nauczanie w zakładzie karnym 

Pośród wszystkich środków oddziaływania wobec skazanych nauka, obok pracy zajmuje 

szczególnie ważne miejsce.  

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 1 k.k.w. 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 być w całości lub 

częściowo odpłatne. 

Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych, w zakładach 

karnych i aresztach śledczych, prowadzi się nauczanie skazanych i tymczasowo aresztowanych, w celu 

zapewnienia im możliwości: 

1) uzyskania wykształcenia podstawowego i gimnazjalnego, 

2) zdobycia wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych. 

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. 

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. Co do tej grupy skazanych, zakład 

karny ma obowiązek prowadzenia nauczania, stosownie do możliwości i uzdolnień młodocianych 

skazanych. 

Co do zasady, nauczanie prowadzone w zakładzie karnym powinno być odpowiadać od strony 

programowej i dydaktycznej systemowi oświaty publicznej. Skazanym nieposiadającym 

wystarczających środków pieniężnych udostępnia się nieodpłatnie niezbędne podręczniki i pomoce 

naukowe. 
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Do nauczania kwalifikuje się: 

1) obligatoryjnie - osadzonych, którzy nie ukończyli 18. roku życia, zobowiązanych do 

realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, 

2) na wniosek działu penitencjarnego zakładu - osadzonych, którym w indywidualnym 

programie oddziaływania określono potrzebę nauczania; 

3) osadzonych, którzy wystąpili z prośbą o podjęcie nauki lub jej kontynuację w określonym 

typie szkoły lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

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. 

Do wszystkich typów szkół i na kwalifikacyjne kursy zawodowe można ponadto kwalifikować 

osadzonych warunkowo, jeżeli do terminu zwolnienia z zakładu karnego w związku 

z przedterminowym warunkowym zwolnieniem lub końcem kary pozostało im nie mniej niż 

6 miesięcy, a powinni oni ukończyć przerwaną naukę lub mają odpowiednią motywację do nauki 

i możliwość jej kontynuowania po opuszczeniu zakładu karnego. 

Osadzony, który w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania 

ukończył szkołę lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły lub 

zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Świadectwo ukończenia szkoły lub 

zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie mogą zawierać informacji 

o tym, że zostały uzyskane w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego 

aresztowania. 

Osadzony, który ukończył naukę w szkole odpowiedniego typu w wyniku klasyfikacji końcowej 

i został zwolniony przed terminem sprawdzianu lub egzaminu przewidzianego po zakończeniu nauki, 

może przystąpić w tej szkole do sprawdzianu lub egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie 

zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. 

Rekrutację osadzonych do szkolenia kursowego prowadzi dział penitencjarny zakładu 

organizującego to szkolenie. Warunkiem przyjęcia osadzonego na szkolenie kursowe jest uzyskanie 

przez niego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, do której 

osadzony uzyskuje przygotowanie w wyniku ukończenia tego szkolenia. Orzeczenie lekarskie, 

osadzony uzyskuje w zakładzie, w którym przebywa przed przetransportowaniem go do zakładu 

organizującego szkolenie kursowe. 

Skazani mogą za zgodą dyrektora zakładu karnego uczyć się w szkołach poza obrębem zakładu 

karnego, jeżeli: 

1) spełniają ogólnie obowiązujące wymagania w oświacie publicznej, 

2) zachowują się poprawnie, 

3) nie zagrażają porządkowi prawnemu. 
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Dyrektor może zezwolić skazanemu na udział w konsultacjach i zdawanie egzaminów poza 

zakładem karnym, jeżeli spełnia on warunki powyżej wymienione warunki, zaś zezwolenia takiego nie 

stosuje się do skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

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 przeciwwskazań 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 uczestniczenia 

w nauczaniu, 

7) nieuzyskania promocji na wyższy semestr i braku możliwości powtarzania semestru. 

Praca w warsztatach szkolnych i praktyczna nauka zawodu jest obowiązkowa, jeżeli wynika 

z programu nauczania. Praktyczna nauka zawodu może być połączona z pracą produkcyjną, jeżeli jest 

to zgodne z tym programem. 

Skazanemu wywiązującemu się z obowiązków ucznia po roku nauki można udzielić 14-dniowego 

urlopu, 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. 

Koszty kształcenia w szkołach poza obrębem zakładu karnego ponosi osadzony. Jeżeli osadzony 

uzyskał zgodę na naukę poza obrębem zakładu karnego, w szkole określonego typu lub zawodzie, 

w których nie prowadzi się nauczania w szkołach przy zakładach, koszty, mogą być poniesione 

całkowicie lub częściowo przez zakład karny. 

Za koszty kształcenia przyjmuje się koszt wyposażenia osadzonego w niezbędne podręczniki, 

pomoce naukowe i przybory szkolne oraz koszt dojazdu osadzonego do szkoły. Wysokość kosztów, 

ponoszonych przez zakład karny, ustala dyrektor zakładu, uwzględniając sytuację materialną 

osadzonego. Osadzony, który uzyskał zgodę dyrektora zakładu karnego na udział w konsultacjach 

i zdawanie egzaminów w szkołach wyższych, ponosi koszty związane z udziałem w tych konsultacjach 

i egzaminach. 
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