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Załącznik 
do Zarządzenia nr 40/21 
z dnia 27.04.2021 r. 

  

REGULAMIN NADAWANIA CERTYFIKATU W ZAKRESIE EDUKACJI PENITENCJARNEJ 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Użyte w regulaminie terminy oznaczają: 

1) Uczelnia – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości; 

2) szkoła – szkołę ponadpodstawową, która zawarła z Uczelnią umowę w sprawie certyfikowania klas 

w zakresie edukacji penitencjarnej; 

3) edukacja penitencjarna – program zajęć przeznaczony do realizacji w szkołach 

ponadpodstawowych obejmujący wybrane aspekty wiedzy penitencjarnej oraz uwzględniający 

kontakt z systemem Służby Więziennej; 

4) Ramy Certyfikacyjne – zapis treści oraz aktywności wymaganych do uzyskania Certyfikatu; 

5) Certyfikat – dokument potwierdzający realizację programu edukacji penitencjarnej w standardzie 

Ram Certyfikacyjnych; 

6) Zespół Certyfikujący – zespół składający się z funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Wyższej 

Wymiaru Sprawiedliwości, koordynujący przebieg procesu certyfikacji; 

7) Rejestr Certyfikatów – wykaz klas posiadających Certyfikat, prowadzony i aktualizowany przez 

Zespół Certyfikujący; 

8) Regulamin – niniejszy Regulamin nadawania certyfikatu w zakresie edukacji penitencjarnej. 

 

§ 2 

Cele edukacji penitencjarnej 

Celami programu edukacji penitencjarnej są w szczególności: 

1) kształtowanie pośród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie 

we współczesnym świecie, kształtowanie empatii i wrażliwości przez angażowanie w działalność 

prospołeczną; 

2) zdobywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie z agresją i przemocą; 

3) zapoznanie uczniów z prawem dotyczącym w szczególności nieletnich oraz zasadami 

odpowiedzialności prawnej; 

4) zdobywanie przez uczniów wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Służby Więziennej oraz 

zapoznawanie uczniów z procesem szkolenia funkcjonariuszy; 

5) promowanie Służby Więziennej i wspieranie systemu kształcenia przyszłych funkcjonariuszy Służby 

Więziennej; 

6) wspieranie procesu edukacyjnego i wychowawczego, kształtowanie patriotycznych i proobronnych 

postaw pośród młodzieży oraz promowanie właściwych postaw moralnych przez upowszechnianie 

wartości obecnych w etosie służby mundurowej; 

7) wspieranie absolwentów przy wyborze ścieżki rozwoju w kierunku służb mundurowych; 

8) podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia; 

9) edukacja w zakresie działania w zespole i skutecznej komunikacji; 

10) rozwój umiejętności w zakresie oceny ryzyka i niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń naturalnych, 

cywilnych i militarnych. 
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§ 3 

Założenia programu edukacji penitencjarnej 

1. Program edukacji penitencjarnej obejmuje klasy szkół ponadpodstawowych, zgłoszone formalnie 

przez dyrektora placówki za pomocą wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Certyfikat przyznawany jest za realizację uzgodnionego programu zapewniającego nabycie przez 

uczniów umiejętności służących im nie tylko w przyszłym życiu zawodowym, ale i prywatnym, 

wykształcenie prospołecznych postaw i nawyków aktywnego, świadomego i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu codziennym, w zakresie wskazanym w § 2. 

3. Działania realizowane w ramach programu edukacji penitencjarnej powinny mieć jak najszerszy 

zasięg oddziaływania, pozostawać w związku z potrzebami szkoły i społeczności lokalnej, wpływać 

na pożądane zmiany zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych, być pomysłowe i ciekawe, przyczyniać 

się do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność i efektywność 

pracy szkoły w obszarze zadań promujących szeroko pojmowane bezpieczeństwo i specyfikę pracy 

Służby Więziennej, być systematycznie monitorowane i poddawane ewaluacji. 

4. Specjalistycznemu nauczaniu na każdym etapie towarzyszy przekaz treści z zakresu wychowania 

patriotycznego, mający na celu wzmocnienie tożsamości narodowej. 

5. Nabór do programu jest otwarty przez cały rok dla wszystkich szkół ponadpodstawowych 

posiadających możliwości organizacyjne i kadrowe do prowadzenia szkolenia penitencjarnego przy 

wsparciu Uczelni. 

6. Oceny działań klas biorących udział w projekcie dokonuje Zespół Certyfikujący, powołany przez 

Rektora-Komendanta Uczelni, który zastrzega sobie prawo do pozyskiwania informacji o których 

mowa w § 5 ust. 3, mogących mieć wpływ na ostateczną ocenę i decyzję o rekomendowaniu klas 

do przyznania im Certyfikatu. 

  

§ 4 

Kryteria i warunki uczestnictwa 

1. Zakwalifikowanie do programu edukacji penitencjarnej wymaga: 

1) zapoznania się z Regulaminem i załącznikami oraz przedłożenia pisemnego zobowiązania 

realizacji Ram Certyfikujących oraz podpisania stosownej umowy z zakresu edukacji 

penitencjarnej; 

2) zapewnienia uczniom przez szkołę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW), z warunkami ubezpieczenia adekwatnymi do realizacji praktycznego szkolenia 

w jednostkach penitencjarnych; 

3) przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym programem działań, zgodnym 

z wytycznymi Uczelni: 

a) w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@swws.edu.pl 

b) oryginału dokumentu z podpisem i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela szkoły na adres: 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa. 

2. Ostateczne postanowienie o zakwalifikowaniu szkoły ponadpodstawowej do programu edukacji 

penitencjarnej wydaje Rektor-Komendant Uczelni. 
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§ 5 

Proces certyfikacji 

1. Po podpisaniu umowy certyfikacji klas szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji 

penitencjarnej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, dyrektor placówki zgłasza 

do udziału w realizacji programu wybrane klasy, wypełniając formularz, stanowiący załącznik nr 3 

do Regulaminu. 

2. Klasy realizują program edukacji penitencjarnej szczegółowo opisany w Ramach Certyfikacyjnych, 

stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. Placówki ustalają we własnym zakresie czas realizacji 

programu. Czas realizacji programu edukacji penitencjarnej nie może być dłuższy niż pełny cykl 

kształcenia klasy. 

3. Podczas realizacji programu edukacji penitencjarnej dyrekcja szkoły zobowiązana będzie 

do przekazywania Uczelni wszelkich niezbędnych informacji pod postacią cyklicznych raportów, 

sprawozdań oraz innych dokumentów, potwierdzających zrealizowanie przez zgłoszoną klasę Ram 

Certyfikacyjnych. 

4. Certyfikat przyznawany jest przez Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości 

na wniosek dyrektora placówki, wyłącznie zgłoszonej wcześniej klasie, która przesłała Uczelni 

dokumentację potwierdzającą ukończenie programu szkolenia opisanego w Ramach 

Certyfikujących. Wzór wniosku o przyznanie certyfikatu stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

5. Podstawą przyznania Certyfikatu jest pozytywna ocena przyznana przez Zespół Certyfikujący na 

podstawie analizy dokumentacji z realizacji zadań zawartych w Ramach Certyfikujących, 

przekazywanej przez szkołę, jak również wyników wizytacji w klasach objętych wnioskiem do 

przyznania Certyfikatu. 

6. Dopuszczalną formą oceny realizacji programu edukacji penitencjarnej jest obserwacja postaw 

i umiejętności uczniów podczas warsztatów z zakresu wybranych elementów samoobrony, 

prowadzonych przez instruktorów Uczelni, udzielania pomocy przedmedycznej lub innych zajęć 

oraz w czasie udziału w obozie szkoleniowym na terenie Kampusu Mundurowego Uczelni, 

weryfikującym nabytą przez uczniów wiedzę teoretyczną oraz umiejętności zgodnie z przyjętym 

programem. 

7. Wydane Certyfikaty wpisywane są do Rejestru Certyfikatów prowadzonego przez Zespół 

Certyfikujący. Szkoła może informować o przyznaniu Certyfikatu we własnych celach promocyjnych. 

8. Rektor-Komendant Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na wniosek Zespołu Certyfikującego 

może odmówić nadania klasie Certyfikatu w szczególności w następstwie: 

1) niewywiązywania się klasy z obowiązku realizacji programu edukacji penitencjarnej 

zatwierdzonego wcześniej przez szkołę i Uczelnię; 

2) zaistnienia innych ważnych przyczyn, na podstawie wniosku Zespołu Certyfikacyjnego 

zatwierdzonego przez Rektora-Komendanta Uczelni. 

9. Podmioty uczestniczące w programie certyfikacji: 

1) Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – organizator programu edukacji penitencjarnej; 

2) Jednostki organizacyjne Służby Więziennej – wsparcie merytoryczne i organizacyjne; 

3) Szkoły biorące udział w projekcie. 
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§ 6 

Korzyści z udziału w programie edukacji penitencjarnej 

1. W ramach realizacji programu edukacji penitencjarnej szkoły, które uzyskają Certyfikat, mogą 

otrzymać: 

1) wsparcie merytoryczne kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia w klasach certyfikowanych; 

2) wsparcie działań promocyjnych szkoły podczas organizowanych przez Uczelnię przedsięwzięć 

takich jak warsztaty, olimpiady wiedzy, wykłady i seminaria oraz rozmaitych forach dyskusyjnych 

organizowanych przez instytuty i katedry Uczelni. 

2. Absolwentom klas, które uzyskają Certyfikat zrealizowania Ram Certyfikacyjnych, uwzględniający 

cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą w Służbie Więziennej, zgodnie z art. 39e ust. 2 

pkt 4 lit. a ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 

180), przysługiwać będą punkty przy rekrutacji do Służby Więziennej. 

3. Absolwentom klas, które uzyskają Certyfikat zrealizowania Ram Certyfikacyjnych uwzględniający 

cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą w Służbie Więziennej, zgodnie z art. 39e ust. 

2 pkt 4 lit. a ustawy o Służbie Więziennej, przysługiwać będą punkty przy rekrutacji na studia 

kandydackie I stopnia stacjonarne na kierunku penitencjarystyka prowadzone w Uczelni. 

4. Uczniowie będą mogli bezpłatnie brać udział w formach szkoleniowych organizowanych przez 

Uczelnię. 

5. W przypadku wizyty certyfikowanej klasy w Kampusie Mundurowym SWWS, Uczelnia zapewni 

uczniom i opiekunom nieodpłatny nocleg oraz wyżywienie na okres do 4 dni pobytu. Dojazd do 

Kampusu Mundurowego Uczelni oraz ubezpieczenie uczniów i opiekunów wraz ze środkami 

finansowymi na te cele zapewnia szkoła. 

6. Uczniowie będą mogli korzystać z wybranych zasobów materialnych i intelektualnych Uczelni oraz 

Centralnej Biblioteki Więziennictwa. 

7. Uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej w trakcie wyjazdów klas certyfikujących do Zakładów Karnych 

i Aresztów Śledczych na obszarze całej Polski. 

8. Absolwent klasy, która uzyskała Certyfikat zrealizowania Ram Certyfikacyjnych, otrzymuje certyfikat 

potwierdzający zrealizowanie programu nauczania uwzględniającego cele kształcenia i treści 

nauczania związane ze służbą w Służbie Więziennej. Certyfikat, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, wydaje Uczelnia na podstawie informacji przekazanych przez szkołę. Wzór certyfikatu 

wydawanego absolwentowi stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

  

§ 7 

Przepisy końcowe 

1. W przypadku zmian dotyczących sposobu realizacji przez klasę programu edukacji penitencjarnej 

lub informacji wpisanych w formularzu zgłoszenia, placówka oświatowa zobowiązana jest do 

niezwłocznego poinformowania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości o zaistniałych 

modyfikacjach drogą pocztową, na adres wskazany w § 4 pkt 3 lit. b lub elektroniczną, na adres: 

sekretariat@swws.edu.pl. 

2. Przebieg realizacji zadań zawartych w programie edukacji penitencjarnej może ulec nieznacznym 

modyfikacjom, jednak bez zasadniczych zmian założeń programu. 



 

Strona 5 z 5 

 

3. Do postępowań związanych z wydaniem Certyfikatu rozpoczętych i prowadzonych na podstawie 

przepisów regulaminu nadawania certyfikatu w zakresie edukacji penitencjarnej, stanowiącego 

załącznik do zarządzenia nr 107/20 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii 

i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia 

regulaminu nadawania certyfikatu w zakresie edukacji penitencjarnej, stosuje się przepisy 

niniejszego Regulaminu. 


