Załącznik nr 1 do Regulaminu
nadawania certyfikatu w zakresie
edukacji penitencjarnej

RAMY CERTYFIKACYJNE
REALIZACJI PROGRAMU KSZTAŁCENIA W KLASACH MUNDUROWYCH SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH Z ZAKRESU EDUKACJI PENITENCJARNEJ
1. Ramy Certyfikacyjne określają zakres obszarów tematycznych koniecznych do przyznania
Certyfikatu potwierdzającego zrealizowanie w określonej klasie mundurowej zajęć z zakresu
edukacji penitencjarnej.
2. W ramach realizowanych zajęć należy uwzględnić:
1) zagadnienia elementarnych podstaw prawnych regulujących funkcjonowanie polskiego systemu
penitencjarnego;
2) tematykę odnoszącą się do tradycji ogólnoludzkich postaw moralnych ze szczególnym
skoncentrowaniem uwagi na wartościach jakie winny być przestrzegane w etosie służby
mundurowej;
3) wybrane elementy specyfiki pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.
3. Tworząc szkolne programy zajęć z zakresu edukacji penitencjarnej należy wziąć pod uwagę
następujące obszary tematyczne:
1) w ramach obszaru formalno-prawnego należy aspektowo przedstawić zagadnienia z poniższych
aktów prawnych:
a) ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610 i 2112
oraz z 2021 r. poz. 180),
b) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472) –
w zakresie ochrony i odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego,
c) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1631),
d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk
służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235);
2) w obszarze kreowania postaw etycznych winny zostać uwzględnione tematy podejmujące
wspieranie procesu edukacyjnego i wychowawczego poprzez kształtowanie patriotycznych
i proobronnych postaw młodzieży oraz promowanie właściwych zachowań moralnych przez
wskazane na wartości odnajdywane w etosie służby mundurowej;
3) w obszarze kontaktów bezpośrednich z systemem Służby Więziennej wskazane jest zrealizować:
a) wyjazd do jednej z wybranych jednostek penitencjarnych Służby Więziennej (zlokalizowanych
możliwie najbliżej siedziby szkoły; konieczne formalności realizuje SWWS),
b) przyjazd do Kampusu mundurowego SWWS w Kaliszu (zakwaterowanie i wyżywienie
w wymiarze do 4 dni pobytu pokrywa SWWS (np. od kolacji do obiadu),
c) udział w wybranych organizowanych przez SWWS formach aktywności takich jak warsztaty,
szkolenia, olimpiady wiedzy, wykłady i seminaria oraz rozmaite fora dyskusyjne
organizowane przez instytuty i katedry Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

