
 

UCHWAŁA NR 101/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Prawa Karnego Wykonawczego  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Prawa 
Karnego Wykonawczego od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym w załączniku 
do uchwały.   

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 101/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego 
 

Program Studiów trwa 2 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 
-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 

10 wykład zaliczenie 4 

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 9h wykład  
3h warsztaty 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 warsztaty 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 
Bloki tematyczne: 
 -mentoring 

15 5h wykład 
10h warsztaty zaliczenie 4 
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- diagnoza organizacji 

8.  Seminarium dyplomowe (cz. I) 4 warsztaty zaliczenie 2 

Razem 32 
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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 7h wykład  
11h warsztaty zaliczenie 6 

7.  

Formalno-prakseologiczne aspekty 
funkcjonowania instytucji izolacyjnych (cz. II) 
Bloki tematyczne: 
- hospitacja AŚ Wrocław  
- hospitacja ZK w Strzelinie 

12 warsztaty zaliczenie 2 

8.  Seminarium dyplomowe (cz. II) 6 warsztaty zaliczenie 2 

Razem 28 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  
 

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 P7S_UO  
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zawodowych (na linii przełożony – podwładny), prawnych 
(organ wymiaru sprawiedliwości– organ postępowania 
wykonawczego) oraz społecznych (skazany- przedstawiciel 
aparatu wykonującego kary). 

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 w zakresie 
funkcjonowania aparatu wykonującego orzeczenia w 
sprawach karnych. 

P7S_KK 

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 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 
 


