EPTA Annual Conference 2021 (21-23.09.2021, Warszawa) – doroczna
konferencja gościła prelegentów z większości instytucji członkowskich EPTA.
Ze względu na pandemię XIV edycja została zorganizowana w trybie
hybrydowym: w Warszawie, Kaliszu i online. Tematem konferencji była
„Służba Więzienna w czasach COVID: Wpływ na szkolenie i nauczanie”.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczęła uroczysta ceremonia otwarcia. Została
poprowadzona przez Rektora-Komendanta gen. dra Marcina Strzelca.
Gościem szczególnym obecnym na powitaniu był dr Marcin Romanowski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Podczas pierwszej prelekcji Emma Oosten zaprezentowała perspektywę
przyszłej współpracy międzynarodowej w ramach EPTA II Project”. Kolejno
reprezentanci Komisji Europejskiej – Lena Geckle i Cédric Le-Bosse zabrali
głos w sprawie perspektywy szkoleń sądowych na lata 2021-2024. Następna
prezentacja dr inż. Dominiki Teklińskiej dotyczyła oferty 2-letnich stypendiów
podoktorskich możliwych do realizacji w Szkole Wyższej Wymiaru
Sprawiedliwości w Polsce. Pierwsza sesja plenarna rozpoczęła się
prezentacją Jean-Philippe Mayol oraz Hugues Belliard dotyczącą kryzysu
zdrowotnego w związku z pandemią COVID-19 oraz transformacją działania
instytucji szkolącej ENAP w dobie kryzysu. Metodycznie zaprezentowano
analizę wpływu kryzysu na szkolenie, reorganizację pracy i metod kadry
pedagogicznej i kadry szkolącej oraz sam wpływ na wiedzę i kompetencje
uzyskane w trakcie szkolenia uczestników kursów. Kolejna prezentacja
prowadzona przez prof. Oleksija Togochynskyi i dra Stanislava Chebonenko
poświęcona była wyzwaniom, jakie powstały w wyniku pandemii.
Zaprezentowano rozwiązania, które umożliwiły kontynuowanie szkoleń na
Ukrainie pomimo warunków, które należało wprowadzić w związku z
pandemią tj. dystans, zdalne nauczanie, etc. W trakcie ostatniego warsztatu
przedstawiciele Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości: dr Jarosław
Rychlik, Maja Zawadzka, dr Amanda Perry mieli możliwość zaprezentowania
aspektów szkolenia psychologicznego w Służbie Więziennej. Warsztat ten
poświęcony był wdrażaniu podejścia psychologicznego w szkoleniach kadry
Służby Więziennej i codziennej pracy z osadzonymi. W trakcie warsztatu
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi i praktycznych
podejściach w treningu psychologicznym.
W drugim dniu program objął zwiedzanie siedziby głównego Kampusu
Mundurowego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu.
Uczestnicy mogli osobiście zobaczyć, w jakich warunkach studenci uczą się w
SWWS oraz przede wszystkim jakiego rodzaju szkolenia są kluczowe w

trakcie nauki w Służbie Więziennej. W trakcie prowadzonego warsztatu prof.
SWWS, dr Krzysztof Wojcieszek zaprezentował różne wzorce szkoleń
związanych z walką z alkoholizmem i uzależnieniami, w wyniku których
skazani często wracają do łamania prawa. Podczas warsztatów uczestnicy
analizowali stadia różnych przypadków uzależnień i mieli okazję zapoznać się
z aktualnymi wzorcami szkoleniowymi dla personelu więziennego w zakresie
przygotowania do walki z uzależnieniami więźniów. Następnie uczestnikom
konferencji zaplanowano zwiedzanie Ratusza wraz z wieżą widokową oraz
zaprezentowano historię Kalisza. Kolejną atrakcją ściśle związaną ze Służbą
Więzienną były odwiedziny w Zakładzie Karnym w Kaliszu, który w latach
1846 –2015 był jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla mężczyzn
odbywających po raz pierwszy karę pozbawienia wolności. W oddziale
zewnętrznym przebywali skazani zakwalifikowani do odbywania kary
pozbawienia wolności natomiast w zakładzie karnym typu półotwartego dla
odbywających karę po raz pierwszy. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
stała się właścicielem Jednostki Penitencjarnej od 2020 roku.
Podczas ostatniego, trzeciego dnia dr Vincenzo Abbodante zaprezentował
wystąpienie o tytule „Prison Service in Time of Covid: impact on training and
teaching”. W trakcie prezentacji zwrócono szczególną uwagę na złożoność
włoskiej administracji więziennej, która jest kluczowa w społeczeństwie oraz
odgrywa ważną rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
i jednocześnie nie powinna być niedoceniana. Stwierdzono również, że
włoska administracja więzienna musi być odpowiedzialna za sposób, w jaki
wykonuje powierzone jej uprawnienia. Z kolei może to nastąpić tylko poprzez
poważne i gruntowne szkolenie oraz uaktualnianie wiedzy personelu
więziennego. Zwłaszcza w celu ochrony podstawowych praw jednostki i
zapobiegania poważnym naruszeniom praw człowieka wobec osadzonych,
których włoska administracja więzienna ma obowiązek chronić i redukować.
Frantisek Vlach zaprezentował wykład na temat „Innovative Approaches to
Prison Staff Enhancement within International Cooperation”. Głównym
rozwiązaniem problemu szkolenia, który został poruszony było przełamanie
bariery językowej, a konkretnie nacisk służby na naukę języka angielskiego.
Dzięki takiemu rozwiązaniu kadra służby więziennej mogła szkolić się w trybie
zdalnym od wybitnych naukowców z całego świata. Autor wymienił dwa
główne kraje, z którymi rozwinęła się współpraca w trakcie pandemii, czyli
Rumunia i Niemcy. Marc Ceron Riera przedstawił wystąpienie o następującym
tytule „Prison Service and virtual training: what will remain after the COVID
pandemic? Lessons learnt in Catalonia”. Autor opisywał sytuację w Katalonii w
trakcie rozpoczęcia pandemii COVID-19, a dokładnie w jaki sposób sama

pandemia zmieniła podejście w służbie więziennej oraz w jaki sposób służba
ta przystosowała się do zmienionej rzeczywistości. Głównymi problemami
poruszanymi przez autora były różne formy szkolenia wymagające spotkań
„twarzą w twarz” w rzeczywistości. Zastosowanie formy zdalnej jako formy
szkolenia pomimo utrudnienia spowodowanego brakiem możliwości samych
spotkań dało inne korzyści, m.in. w postaci umożliwienia przeprowadzania
szkoleń dla większej liczby osób oraz niezależnie od odległości dzielących
uczniów oraz szkoleniowców. W konsekwencji wpłynęło to na wzrost jakości
szkolenia, dzięki możliwości skorzystania z wiedzy wybitnych specjalistów.
Ostatnimi prelegentami tego dnia prowadzącymi warsztat byli Laura Jeffrey,
Andrea Huber and Martin Gillå z „Office for Democratic Institutions and
Human Rights”. Trzecie warsztaty zakończyły się nakreśleniem wytycznych i
szkoleniami w zakresie odpowiedniego zarządzania więzieniami. Ponadto
główny nacisk warsztatów dotyczył kwestii praw człowieka. W więzieniach
wprowadzono główne priorytety strategiczne, które pomagały zapobiegać
stosowania tortur. W trakcie warsztatu dostarczono materiały instruktażowe i
program szkoleniowy dla personelu penitencjarnego opracowany przez
ODIHR i Penal Reform International. Skupiono się na zmienionym Regułom
Mandeli (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners),
tłumaczącymi obecne międzynarodowe standardy oraz praktyczne wytyczne
dla personelu penitencjarnego i administracji więziennej.
Doroczna konferencja zakończyła się wyborem następnego
przewodniczącego, którym zostało Centre of Legal Studies and Specialized
Training w Katalonii.

