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- K O M U N I K A T - 

nr 1 

Instytut Badawczo-Rozwojowy 

Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

(dawniej: Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie) 

oraz 

Centralny Zarząd Służby Więziennej 

 

z a p r a s z a   

do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt.: 

 

 

Odpowiedzialność prawna  

pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej  

oraz innych formacji umundurowanych,  

w perspektywie wykonywanych zadań służbowych 

– implikacje prawno-społeczne 

 

TERMIN: 27 maja 2021 r. 

 

FORMA: hybrydowa 
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KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI: 

gen. dr Marcin Strzelec, JM Rektor-Komendant WSKiP – przewodniczący Komitetu 

Naukowego  

gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej 

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. WSKiP – Prorektor ds. nauki  

ppłk dr Leszek Kołtun – Prorektor ds. studenckich – WSKiP 

prof. Hank Nuwer (USA) – emerytowany profesor, Franklin College 

Amanda E. Perry PhD (Wielka Brytania) – psycholog sądowy, Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu w York 

Gail Kinman PhD (Wielka Brytania) – Wydział Psychologii Organizacji w Birkbeck, Filii 

Uniwersytetu w Londynie  

Sven-Erik Skotte (Norwegia) – Uczelnia Norweskiej Służby Więziennej, adiunkt 

Ole Stageberg (Norwegia) – Uczelnia Norweskiej Służby Więziennej, adiunkt 

Henrik Linderborg (Finlandia) – Agencja ds. Sankcji Karnych, specjalista ds. badań 

Cédric Le Bossé (Francja) – Krajowa Akademia Administracji Więziennej (ENAP), p.o. 

Kierownika Działu Stosunków Międzynarodowych 

Vitor Peña Ferreira (Portugalia) – Dyrekcja Generalna ds. Resocjalizacji, Kierownik Wydziału 

Szkoleń Służb Więziennych 

Natx Jambrina (Hiszpania) – Kierownik Ustawicznego Szkolenia w Centrum Prawa Karnego 

Studiów Prawniczych i Specjalistycznych Szkoleń 

Yevgen Barash PhD (Ukraina) – Dyrektor Instytutu Służby Karno-Wykonawczej, prawnik  

Aigars Kruvesis (Łotwa) – Kierownik Jednostki ds. Rozwoju Systemu Szkoleń i Rozwoju 

Zasobów Ludzkich Łotewskiej Administracji Więziennej 

Ivo Kitsing (Estonia) – Kolegium Sprawiedliwości, Estońska Akademia Nauk 

o Bezpieczeństwie 

Tatiana Bruma (Mołdawia) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Instytucjonalnego, Krajowy 

Ośrodek Szkolenia Administracji Penitencjarnej (NAP) 

Elena Ermurachi (Mołdawia) – Krajowy Ośrodek Szkolenia Administracji Penitencjarnej 

(NAP) 

gen. dr Jacek Pomiankiewicz – gen. SW w st. sp. 

płk prof. dr hab. Tomasz Kośmider – WSKiP 

płk dr hab. Piotr Dela – Akademia Kaliska/Akademia Marynarki Wojennej 

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – WAT 



Strona 3 z 6 

 

prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk – UwB 

dr hab. Błażej Kmieciak – WSKiP 

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS 

dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO  

dr hab. Krystyna Ostrowska, prof. UW 

dr hab. Tomasz Przesławski – UW 

dr hab. Agata Tyburska – WSPol 

dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSKiP 

dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK 

dr Wojciech Kwiatkowski – UKSW, WSKiP  

ppłk dr Piotr Łapiński – CZSW 

mjr dr Sebastian Lizińczyk – CZSW 

mjr dr Jarosław Rychlik – WSKiP 

kpt. dr Mariusz Kuryłowicz – WSKiP/ZK w Białymstoku 

kpt. dr Monika Szewczyk – WSKiP 

mł. chor. dr Sławomir Grzesiak – WSKiP 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 

mgr Daniel Mielnik – przewodniczący (WSKiP) 

mgr Damian Skowron – zastępca przewodniczącego (WSKiP)  

szer. mgr Maja Zawadzka – członek komitetu (WSKiP) 

mgr Agnieszka Pytka – członek komitetu (WSKiP) 

mgr Małgorzata Boczkowska – członek komitetu (WSKiP) 

ppłk mgr Agnieszka Bochniewicz – członek komitetu (funkcjonariusz Biura Penitencjarnego 

Centralnego Zarządu Służby Więziennej) 

 

 

Mamy przyjemność zaproszenia Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej 

konferencji naukowej poświęconej problematyce odpowiedzialności prawnej pracowników 

i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych, w perspektywie 

wykonywanych zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne.  

Niniejsza konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni do interdyscyplinarnego 

dyskursu naukowego, który przybliży wielowymiarowość podejmowanego zagadnienia, 

w ramach którego niebagatelną rolę odgrywają konteksty prawne i psychospołeczne. Doniosłe 
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znaczenie dla rozbudzenia polemiki w przedmiocie odpowiedzialności prawnej pracowników 

i funkcjonariuszy Służby Więziennej ma kwestia wyzwań jakie są im stawiane w związku z ich 

współuczestnictwem w holistycznym odziaływaniu systemu penitencjarnego na losy jednostek 

inkarcerowanych. Owe całościowe oddziaływanie systemu na osoby skazane warunkowane jest 

indywidualnym zaangażowaniem poszczególnych pracowników i funkcjonariuszy systemu 

penitencjarnego, a tylko zaangażowanie oparte na respektowaniu obowiązków służbowych, 

uprawnień skazanych oraz poszanowaniu zasady humanitaryzmu tworzy podwaliny do 

realizacji celów kary pozbawienia wolności, uzyskania u skazanych zmian readaptacyjnych 

i potencjału do konstruktywnego zafunkcjonowania po zwolnieniu.  

Znamienność tychże kwestii sprawia, że pracownikom i funkcjonariuszom Służby 

Więziennej stawiane są szczególne wymagania w zakresie staranności i sumienności 

w stosowaniu przepisów prawa i respektowania poleceń oraz zachowania praworządności. 

Niezwykle istotne dla dyskursu konferencji jest również to, że zadania właściwe rzeczonej 

formacji umundurowanej, określone w ustawie ją konstytuującej, wpisują się w system 

bezpieczeństwa publicznego państwa. Dlatego też wszelkie naruszenia służbowe są 

przedmiotem wnikliwej analizy podmiotów wewnętrznych oraz zewnętrznych, krajowych, jak 

i międzynarodowych – nadzorujących organizację i funkcjonowanie więziennictwa. Taki 

quasi-monitoring pozwala na określenie węzłowych problemów, które wpływają na prawno-

społeczny aspekt systemu penitencjarnego. Prawny, ponieważ implikuje on określone 

konsekwencje zarówno dla jednostki jak i instytucji w obszarze stosowanych sankcji. 

W perspektywie indywidualnej są to złożone sytuacje psychiczne osób ponoszących 

odpowiedzialność prawną. Z kolei społeczny, ponieważ zaburzone zostają dotychczasowe 

relacje intra- i interpersonalne implikujące odpowiedzialność moralną za (nie)wykonane 

zadanie.  

Tematyka przedmiotowej konferencji naukowej stanowi przedmiot zainteresowania 

zarówno teoretyków, jak i praktyków. Organizowane przedsięwzięcie naukowe stanowić ma 

integrującą, interdyscyplinarną przestrzeń, której celem będzie uwypuklenie naukowej narracji 

oraz zaprezentowania wyników badań z obszaru prawa i nauk społecznych w aspekcie roli 

i konsekwencji prawnych oraz psychospołecznych aspektów odpowiedzialności pracowników, 

a także funkcjonariuszy Służby Więziennej. W ramach konferencji przewidziany będzie czas 

nie tylko na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów 

poszczególnych prelegentów), lecz również – a może przede wszystkim – wzięcie aktywnego 

udziału w dyskusji, co w bezpośredni sposób przyczyni się do podzielenia się przemyśleniami 

uczestników na komentowany temat. 
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Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych 

i humanistycznych, w tym pedagogów, socjologów, prawników oraz reprezentantów nauk 

o bezpieczeństwie, doktorantów oraz praktyków zainteresowanych tematyką konferencji. 

W pierwszej części konferencji przewidziane są wystąpienia zaproszonych gości oraz 

panele dyskusyjne. W drugiej, popołudniowej – będą miały miejsce wystąpienia w ramach 

wyodrębnionych sekcji tematycznych dotyczących następujących zagadnień: 

Sekcja I: Status prawny pracownika i funkcjonariusza Służby Więziennej; 

Sekcja II: Rodzaje odpowiedzialności prawnej pracowników i funkcjonariuszy Służby 

Więziennej w kontekście wykonywanych czynności służbowych; 

Sekcja III: Bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej 

w perspektywie jednostkowej i instytucjonalnej; 

Sekcja IV: Uwarunkowania (nie)prawidłowego wykonywania zadań służbowych przez 

pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej w aspekcie bezpieczeństwa 

publicznego; 
 

Sekcja V: Rodzaje odpowiedzialności prawnej pracowników i funkcjonariuszy innych 

formacji umundurowanych w kontekście wykonywanych czynności służbowych. 

 

Organizatorzy, w zależności od stopnia zainteresowania wydarzeniem, zastrzegają 

sobie prawo dokonania zmian tematów poszczególnych sekcji. Z uwagi na znaczącą rozpiętość 

zakresu merytorycznego, panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone po 

otrzymaniu abstraktów. W przypadku otrzymania znaczącej liczby zgłoszeń – Organizator 

może podjąć decyzję o przedłużeniu obrad (tj. konferencja może być dwudniowa). 

Tytuły oraz wspomniane powyżej abstrakty wystąpień należy przesyłać do dnia 

20 kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące przesłanych zgłoszeń zostaną wysłane 

drogą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2021 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod 

linkiem: https://forms.gle/BUUguxd59pAaCEwx5 

 

Uczestnictwo w konferencji ze względu na jej formę jest bezpłatne. Uczestnicy 

konferencji (czynni oraz bierni) otrzymają stosowny certyfikat, potwierdzający udział 

w wydarzeniu. 

Przewidywany czas wystąpień w sekcjach tematycznych wynosić będzie 10 minut. 

Preferowany język wystąpień to język angielski. 

https://forms.gle/BUUguxd59pAaCEwx5
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Uprzejmie informujemy, że Organizator przewiduje możliwość opublikowania 

wybranych tekstów w czasopiśmie The Prison Systems Review (20 pkt) oraz monografii 

naukowej (wydawnictwo 100 pkt). 

Szczegółowy program konferencji prześlemy Państwu w Komunikacie nr 2. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Komitet organizacyjny 


