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Celem duszpasterstwa więziennego jest zapewnienie posługi reli-
gijnej osobom przebywającym w więzieniach, aresztach śledczych 

i oddziałach zewnętrznych1. Przystępując do charakterystyki poszcze-
gólnych instytucji prawa karnego wykonawczego, które zapewniają 
możliwość realizowania kolektywnego wymiaru wolności religijnej, 
należy na wstępie poczynić kilka uwag natury terminologicznej. 
Przedmiotem analizy będą rozwiązania zawarte w prawie karnym 
wykonawczym, przez które będziemy rozumieć zespół norm praw-
nych, regulujących wykonywanie orzeczeń sądowych dotyczących 
kar, środków karnych, środków zabezpieczających, środków proba-
cyjnych, należności sądowych w sprawach karnych, a także tymczaso-
wego aresztowania, wydanych w postępowaniu karnym, w postępo-
waniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych 

1  P. Wojtas, Działalność katolickiego duszpasterstwa więziennego w Polsce, [w:] 
J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych 
wolności, Warszawa 2016, s. 450.
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i środków przymusu, skutkujących pozbawieniem wolności. Częścią 
prawa karnego wykonawczego jest prawo penitencjarne, odnoszące się 
do kar i środków izolacyjnych orzekanych w związku z popełnionym 
przestępstwem lub w toczącym się postępowaniu karnym2. Głównym 
źródłem prawa karnego wykonawczego jest przede wszystkim kodeks 
karny wykonawczy (kkw)3 oraz akty wykonawcze do ustawy. Ponadto 
analizie zostaną poddane rozwiązania prawne zawarte w obowiązu-
jących standardach prawa międzynarodowego oraz w aktach prawa 
powszechnie obowiązującego, które dotyczą możliwości organizo-
wania posługi duszpasterskiej przez poszczególne Kościoły i związki 
wyznaniowe. Osoba ludzka może korzystać z uprawnień związanych 
z wolnością religijną zarówno indywidualnie, jak i kolegialnie, będąc 
członkiem społeczności, stowarzyszenia czy wyznania4. W niniej-
szym opracowaniu interesować nas będzie w głównej mierze prawo 
Kościołów i związków wyznaniowych do organizowania opieki dusz-
pasterskiej w zakładach penitencjarnych. Kościoły i związki wyzna-
niowe, obok osoby ludzkiej, rodziców i dziecka, zostały zaliczone 
do podmiotów wolności religijnej5. Wolność Kościołów i związków 
wyznaniowych jest ściśle skorelowana z uprawnieniami jednostek, 
które je tworzą. Warto jednakże podkreślić, że obowiązujące rozwiąza-
nia dotyczą tych podmiotów, które mają uregulowaną sytuację praw-
ną. W polskich realiach jest to możliwe na podstawie odrębnej ustawy 
bądź poprzez wpisanie do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wolność religijna obecna jest 
w porządku prawnym dzięki regulacjom zawartym w aktach norma-
tywnych wydanych przez polskiego prawodawcę, jak również dzięki 
ratyfikowanym umowom międzynarodowym. Wszystkie polskie 
konstytucje, niezależnie od używanej nomenklatury i od uwarunko-
wań historycznych, w których zostały proklamowane, gwarantowały 
i gwarantują indywidualny i kolektywny (wspólnotowy) wymiar 
wolności religijnej. Najczęściej w tekstach ustawy zasadniczej pojawia-
ło się określenie „wolność sumienia i wyznania”. Konstytucja 3 Maja 
w art. 1 „Religia panująca” – zawierała sformułowanie: „wszystkim 

2  T. Szymanowski, J. Migdał, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, 
Warszawa 2014, s. 19-21.
3  Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 
665 j.t. ze zm.)
4  H. Misztal, Wolność religijna, [w:] H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 
2000, s. 213.
5  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r.,  
nr 78, poz. 483 ze zm.) – art. 53.
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ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę 
rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność 
w krajach polskich, podług ustaw krajowych, warujemy”. Jednakże 
jednocześnie: „przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyzna-
nia jest zabroniono pod karami apostazji”6. W konstytucji z 17 marca 
1921 r., wszystkim obywatelom została poręczona wolność sumienia 
i wyznania (art. 111), a każdy związek religijny uznany przez państwo, 
mógł m.in. urządzać zbiorowe i publiczne nabożeństwa, a także samo-
dzielnie prowadzić swe prawa wewnętrzne (art. 113). Religa rzymsko-
-katolicka (pis. oryg.), będąca religią przeważającej większości narodu, 
zajmowała w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnio-
nych wyznań7. Konstytucja z 1935 r. utrzymała w mocy ww. artykuły 
Konstytucji marcowej (art. 81 ust. 2)8. Z kolei Konstytucja z 22 lipca 
1952 r. gwarantowała, że: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia 
obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki 
wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne” (art. 
82 ust. 1)9. Konstytucje z 1921, 1935 i 1952 r., czyniły podmiotem wolno-
ści sumienia i wyznania polskich obywateli oraz Kościoły i związki 
wyznaniowe uznane przez państwo. Jeżeli chodzi o zakres podmioto-
wy, jak również terminologię, obowiązująca konstytucja wprowadziła 
pewne zmiany10. Na mocy art. 53 ust. 1, każdemu zapewniono wolność 
sumienia i religii. Nie tylko obywatel, ale każdy człowiek z racji przy-
sługującego mu przymiotu godności osoby ludzkiej (art. 30), stał się 
podmiotem wolności religijnej. Nazwa „wolność sumienia i wyznania” 
została zastąpiona „wolnością sumienia i religii”, chociaż w art. 48 ust. 1 
nadal funkcjonuje określenie „wolność sumienia i wyznania”, a nawet 
pojawia się termin „wolność przekonań”11. Jeżeli chodzi o wspólnotowy 
6  J. Kowecki (opr.), Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół 
Konstytucji, Warszawa 1991, s. 94.
7  Ustawa z 17 marca 1921 r., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 1921 r., nr 44, poz. 267).
8  Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r., nr 30, poz. 227).
9  Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952 
r., nr 7, poz. 36 – tekst ogł.)
10  Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
11  W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z krytyką takiego ujęcia 
terminologicznego, użytego w obowiązującej konstytucji – zob. M. Pietrzak, 
Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 281. J. Sobczak,  
M. Gołda sądzą, że być może zasugerowano się brzmieniem standardów prawa 
międzynarodowego, takich jak np. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka 
z 22 listopada 1969 r. – art. 12 – gdzie użyto sformułowania „wolność sumienia 
i religii” – J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Wolność sumienia i wyznania jako prawo 
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wymiar wolności religijnej, art. 53 ust. 4 ogranicza prawo związków 
wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej do nauczania kateche-
zy w szkołach. Nie jest to pełen katalog uprawnień, które przysługują 
tym podmiotom. Ich sytuację prawną należy interpretować w świetle 
art.25 konstytucji, określającego wzajemne relacje pomiędzy państwem 
a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Kluczowe znaczenie mają 
zasady: równouprawnienia (art. 25 ust. 1), bezstronności (art. 25 ust. 2),  
autonomii i niezależności oraz współdziałania dla dobra człowieka 
i dobra wspólnego. Całokształt tych regulacji sprawia, że w chwili 
obecnej Kościoły i związki wyznaniowe mogą korzystać z przysługu-
jącej im wolności religijnej, której zakres stanowiony jest w ustawach 
indywidualnych, regulujących ich sytuację prawną – aktualnie 15 
podmiotów; ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
oraz innych aktach prawnych powszechnie obowiązujących12.

Realizacja wolności religijnej w aspekcie kolektywnym 
w prawie karnym wykonawczym sprowadza się w głównej mierze 
do organizowania opieki duszpasterskiej nad osadzonymi w więzie-
niach czy aresztach śledczych. W literaturze przedmiotu wskazuje 
się, że zadania duszpasterstwa więziennego realizowane są na trzech 
płaszczyznach. Po pierwsze przez realizację posługi religijnej wobec 
skazanych (nabożeństwa, sakramenty). Po drugie mają wzbudzać 
wiarę, czemu służą m.in. homilie, rekolekcje, rozmowy indywidu-
alne. Po trzecie duszpasterstwo więzienne ma świadczyć czynną 
miłość caritas (doradzanie, pocieszanie, pomoc materialna)13. Zdaniem  
J. Nikołajewa należy rozpatrywać je wielowymiarowo. Oddziaływa-
nie kapelana więziennego autor postrzega na trzech płaszczyznach: 
pastoralnej, korekcyjno-oddziaływującej i organizacyjno-integrującej. 
Do pierwszej kategorii należy zaliczyć głoszenie Słowa Bożego, szafo-
wanie sakramentów czy organizowanie życia religijnego dla osób 
osadzonych. W drugim obszarze mieszczą się działania wychowawcze 
i terapeutyczne duszpasterzy. Trzeci wymiar to m.in. rola kapelana, 

człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”,  
t. XIX, nr 1, 2012, s. 31.
12  Cechą prawa wyznaniowego jest to, że jego materia zawarta jest w szeregu 
aktów prawnych, dlatego wskazanie wszystkich regulacji, które odnoszą 
się do interesującego nas zagadnienia, przekroczyłoby dopuszczalne ramy 
przewidziane dla niniejszego opracowania.
13  K. Dubiel, Posługa duszpasterska kapelana więziennego w kontekście przemian 
mikro- i makro społecznych, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne 
w pracy penitencjarnej, Lublin 2007, s. 34 – autor powołuje się na opinię  
H. Machela, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003, s. 282.
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jako członka personelu więziennego, który jest łącznikiem pomiędzy 
więzieniem a parafią oraz organizuje więzienne życie charytatywne14. 
Opieka religijna, obok wchodzenia przez Kościoły i związki wyzna-
niowe w relacje ze społeczeństwem, jest przejawem wolności religij-
nej skazanych, jak również formą udziału społeczeństwa w procesie 
odbywania kary15. Podmiotowe podejście do skazanych, jakie można 
zaobserwować w pracy kapelanów więziennych, sprzyja procesowi 
indywidualizacji kary, który określany jest jako jeden z podstawowych 
warunków jej efektywnego wykonywania16. Kilkudziesięcioletnie 
doświadczenia w zakresie opieki duszpasterskiej pozwalają wyodręb-
nić działania kapelanów w takich obszarach jak: teatroterapia, orga-
nizowanie pielgrzymek osadzonych i pracowników więziennictwa, 
szkolenia kapelanów, konferencje duszpastersko-penitencjarne czy 
utrzymywanie kontaktów z podmiotami zagranicznymi17. W niektó-
rych zakładach w działania duszpasterskie zaangażowane są również 
osoby świeckie, które czynnie uczestniczą w przedsięwzięciach 
charytatywno-kulturalnych18.

Istnieje, co prawda, bogata literatura przedmiotu, dotycząca 
tej specjalnej formy duszpasterstwa, niemniej jednak w związku z licz-
nymi nowelizacjami aktów prawnych, które miały miejsce w ostat-
nim czasie, warto pochylić się po raz kolejny nad tym zagadnieniem 
i ukazać płaszczyzny wzajemnych korelacji pomiędzy państwem 
reprezentowanym przez różnorodne instytucje a Kościołami i związ-
kami wyznaniowymi w Polsce19.

14  J. Nikołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań 
własnych, „Teologia w Polsce”, nr 3, 2009, s. 153.
15  G. Kowalski, Opieka religijna nad więźniami w świetle przepisów konstytucji oraz 
kodeksów karnych wykonawczych Polski i Ukrainy, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), 
Duszpasterstwo więzienne …, dz. cyt., s. 68.
16  M. Kuć, Duszpasterstwo więzienne a indywidualizacja wykonywania kary 
pozbawienia wolności, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne …, 
dz. cyt., s. 128.
17  P. Wojtas, Działalność katolickiego duszpasterstwa więziennego w Polsce…,  
art. cyt., s. 452-457.
18  M. Bielecki, Praktyki religijne osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu, [w:] 
J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych 
wolności, dz. cyt., s. 411.
19  Zob. m.in. J. Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, 
Lublin 2012; tenże, Opieka religijna realizowana w więzieniu w ujęciu historycznym, [w:]  
J. Świtka, M. Kuć (red), Nauczanie papieża Jana Pawła II do więźniów i służ penitencjarnych, 
Lublin 2006; tenże, Reguły minimalne i europejskie reguły więzienne a prawo więźniów 
do wolności sumienia i religii w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” nr 16, 2013,  
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1. Ewolucja opieki duszpasterskiej nad osadzonymi do 1989 r.

Sformalizowana opieka duszpasterska w Polsce ukształto-
wała się w połowie XVI w. Dn. 18 września 1550 r. kanclerz koronny 
Stanisław Ocieski wydał instrukcję staroście rawskiemu, dotyczącą 
sposobu postępowania z więźniami. Podkreślono w niej m.in. koniecz-
ność nauczania religijnego w więzieniu i troski o obyczaje osadzo-
nych20. Praktyki religijne dla więźniów przewidziano również w tzw. 
więzieniu marszałkowskim, założonym przez marszałka koronnego 
Stanisława Lubomirskiego, które funkcjonowało w latach 1767-179521. 
W okres dwudziestolecia międzywojennego Polska weszła z systemem 
prawnym byłych państw zaborczych. Unifikacja przepisów, dotyczą-
cych wykonywania kary pozbawienia wolności, dokonała się dopiero 
w 1928 r.22. II Rzeczpospolita wydała szereg aktów normatywnych, 
gwarantujących możliwość sprawowania opieki duszpasterskiej nad 
więźniami23. Dzięki temu stworzono możliwość realizowania gwaran-
cji zawartych w ustawie zasadniczej z 17 marca 1921 r., gdzie w art. 102 
postanowiono, że:

s. 111-135.; tenże, Granice wolności uzewnętrzniania religii przez skazanych na podstawie 
Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 84, 
2014, s. 103-123; Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993; B. Ratajczak, 
Duszpasterstwo więźniów, osób tymczasowo aresztowanych i nieletnich przestępców, [w:]  
H. Misztal (red), Prawo wyznaniowe, s. 385-393; J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo 
więzienne w pracy penitencjarnej, Lublin 2007.
20  K. Bedyński, Duszpasterstwo więzienne w Polsce - zarys historyczny, Warszawa 
1994, s. 16; szerzej zob. W. Woźniak, Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja, 
„Studia Teologiczne”, nr 20, 2002, s. 225; J. Nikołajew, Wolność sumienia religii 
skazanych…, dz. cyt., s. 20-21.
21  J. Nikołajew, Wolność sumienia religii skazanych…, dz. cyt., s. 22.
22  Tamże, s. 27.
23  Zob. m.in. Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 r. w sprawie tymczasowych 
przepisów więziennych (Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 15, poz. 202 – art. 11); 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 kwietnia 1926 r. o zaspokajaniu 
potrzeb religijnych więźniów i o działalności oświatowej, szkolnej i pozaszkolnej 
w więzieniach (Dz. Urz. MS nr 9, poz. 10.); Rozporządzenie Prezydenta RP  
z 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa (Dz. U. z 1928 r., nr 29, poz. 
272.); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 1928 r. o wykonaniu 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 marca 1928 r. w sprawie 
organizacji więziennictwa (Dz. U. z 1928 r., nr 64, poz. 596); rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego (Dz. U. 
z 1931 r., nr 71, poz. 577); Ustawa z 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa 
(Dz. U. z 1939 r., nr 68, poz. 4570. Omówienie aktów prawnych, [w:] J. Nikołajew, 
Wolność sumienia religii skazanych…, dz. cyt., s. 27-31.
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„Państwo ma obowiązek udostępnienia także opieki moralnej 
i pociechy religijnej obywatelom, którymi się bezpośrednio 
opiekuje w zakładach publicznych, takich jak: zakłady wycho-
wawcze, koszary, szpitale, więzienia, przytułki”.

Konstytucja kwietniowa z 1935 r. nie inkorporowała tego 
przepisu, ograniczając się do norm ogólnych, gwarantujących wolność 
sumienia i wyznania. Po zakończeniu II wojny światowej państwo 
polskie przystąpiło do realizacji polityki usunięcia obecności Kościo-
łów i związków wyznaniowych z przestrzeni publicznej. Systematycz-
nie ograniczano również wszelkie formy aktywności duszpasterstwa 
specjalnego (więzienia, wojsko, służba zdrowia). Nie od razu jednak 
władze zdecydowały się na drastyczne posunięcia, tworząc w pierw-
szych powojennych latach fasadę nierealizowanych gwarancji. Tak 
było m.in. w przypadku podpisanego 14 kwietnia 1950 r. porozu-
mienia pomiędzy przedstawicielami rządu i Episkopatu. W treści 
dokumentu znalazło się zapewnienie, że w więzieniach opiekę dusz-
pasterską będą sprawowali kapelani powoływani przez odpowiednie 
władze na wniosek biskupa diecezjalnego (p. 17)24. Dn. 14 grudnia 
1956 r., Minister Sprawiedliwości wydał zarządzenie w sprawie wyko-
nywania posług religijnych w zakładach karnych25. Zakres posług 
ograniczony został do typowych czynności kapelańskich i dotyczył 
tylko skazanych. Tymczasowo aresztowani musieli każdorazowo 
uzyskiwać zgodę odpowiednich organów26. Do lat 80. XX w. zagad-
nienia opieki duszpasterskiej więźniów nie były regulowane w aktach 
prawnych rangi ustawy. Nie znalazły się więc odpowiednie regulacje 
w kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r., a zarządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z 7 lutego 1966 r., w sprawie regulaminu wykonywania 
kary pozbawienia wolności, dawało naczelnikom więzienia prawo do 
ograniczania przedmiotów kultu religijnego ze względów sanitarnych, 
porządkowych i ochrony bezpieczeństwa27. Konsekwencją wydarzeń, 
jakie miały miejsce na początku lat 80. było przyjęcie rozwiązań praw-
nych, które miały zapewnić więźniom większe swobody obywatelskie. 
Dn. 17 września 1981 r. zostało wydane nowe zarządzenie Ministra 
24  H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe. Zagadnienia wstępne. Rys historyczny, 
Lublin 1996, s. 287.
25  Tekst zarządzenie: M. Fąka, Państwowe prawo wyznaniowe Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1978, s. 129-130; 
omówienie [za:] J. Nikołajew, Wolność sumienia religii skazanych…, dz. cyt.,  
s. 37-38.
26  J. Nikołajew, Wolność sumienia religii skazanych…, dz. cyt., s. 36.
27  Tamże.
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Sprawiedliwości w sprawie wykonywania praktyk i posług religijnych 
w zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecz-
nego28. Akt ten przewidywał korzystanie z posług religijnych w formie 
mszy św. i spowiedzi oraz wykonywanie praktyk religijnych. Zmiany 
w sytuacji duszpasterstwa więziennego zapoczątkowane zostały usta-
nowieniem przez Konferencję Episkopatu Polski urzędu naczelnego 
Kapelana Więziennictwa29.

2. Organizacja duszpasterstwa więziennego po 1989 r.

Zastosowany w niniejszym artykule cenzus czasowy uzasad-
niony jest nie tyle zmianami w zakresie prawa karnego, ale sytuacją, 
jaka zaistniała w prawie wyznaniowym po przyjęciu 17 maja 1989 r. 
pakietu ustaw, które zmieniły znacząco status prawny poszczegól-
nych Kościołów i związków wyznaniowych. Kluczowe znaczenie 
w interesującej nas kwestii mają dwie z przyjętych ustaw. Jest to m.in. 
ustawa O stosunku państwa do Kościoła katolickiego (u.K.k)30 oraz ustawa 
O gwarancjach wolności sumienia i wyznania (u.g.w.s.w.)31. O ile pierwsza 
z wymiennych ustaw określa wyłącznie sytuację Kościoła katolickiego, 
to u.g.w.s.w. odnosi się do pozostałych Kościołów i związków wyzna-
niowych. Zgodnie z ustawą O gwarancjach wolności sumienie i wyzna-
nia, niezależnie o formy uregulowania sytuacji prawnej, wszystkie 
Kościoły i związki wyznaniowe są równouprawnione (art. 9 ust. 2 p. 3  
u.g.w.s.w.). Niniejsza regulacja poprzedzała zasadę równouprawnie-
nia, proklamowaną w art. 25 ust. 1 Konstytucji. Ponadto u.g.w.s.w. jako 
lex generali odnosi się również do Kościoła katolickiego w kwestiach 
nieuregulowanych w u.K.k. Ustawy te zapoczątkowały serię aktów 
prawnych, odnoszących się do kilkunastu Kościołów i związków 
wyznaniowych. Korzystając z równouprawnienia, Kościoły i związki 
wyznaniowe, wypełniając swoje funkcje, mogą udzielać posług reli-
gijnych oraz organizować obrzędy religijne dla osób przebywających 
w zakładach karnych, poprawczych i wychowawczych oraz aresztach 
śledczych (art. 19 ust. 2 p. 3 w zw. z art. 4 ust. 1 p. 3 u.g.w.s.w.). Poszcze-
gólne ustawy wyznaniowe przewidują możliwość zawierania przez 
kierowników odpowiednich zakładów karnych umów w sprawie 
28  Dz. Urz. MS z 1981 r., nr 5, poz. 27.
29  J. Nikołajew, Wolność sumienia religii skazanych…, s. 40-41.
30  Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 j.t. ze zm.).
31  Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1153 ze zm.).
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nieodpłatnego wykonywania obowiązków kapelana bądź zapewnie-
nia swobodnego dostępu duszpasterzy do osadzonych32. Nie wszyst-
kie ustawy określające stosunek państwa do Kościołów i związków 
wyznaniowych wydawane po 1989 r. zawierają przepisy gwarantujące 
wprost prawo tych podmiotów do organizowania posługi duszpaster-
skiej, ograniczając się do podkreślenia indywidualnego aspektu wolno-
ści religijnej33. Z kolei akty prawne wydane w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego nie zawierają unormowań dotyczących możliwości 
korzystania z wolności religijnej w zakładach karnych34. Prawo Kościo-
ła katolickiego do organizowania duszpasterstwa więziennego zostało 
również potwierdzone w umowie konkordatowej z 28 lipca 1993 r. (art. 
17 ust. 3)35.

32  Art. 32 ust. 4 – ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego; art. 15 ust. 4 – ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 44 j.t.); art. 28 ust. 4 ustawy z 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1726 
j.t.); art. 18 ust. 15 – ustawy z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1889 j.t.); art. 16 ust. 3 - ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 
14 j.t.); art. 23 ust. 4 - ustawa z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 43, 
j.t.); art. 20 ust. 3 – ustawy z 30 czerwca 1995 r., o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1712 .t.); art. 17 ust. 3 – ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1599 
j.t.); art. 19 ust. 3 - ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 13 j.t.); art. 16 
- ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z. 2014 r., poz. 1798 j.t.).
33  Art. 20 – ustawy z 30 czerwca 1995 r. stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 169 j.t.); art. 12 
ust. 3 ustawy z 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 483 t.j.).
34  Ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 241 ze zm.); 
ustawa z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 
religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1936 r., nr 30, poz. 240 ze zm.); 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 marca 1928 r. 
o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego 
hierarchii duchownej (Dz. U. z 1928 r., nr 38, poz. 363 ze zm.).
35  Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 
1993. (Dz. U. z 1998 r., nr 51, poz. 318).
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Na kształt rozwiązań przyjętych w polskim prawie karnym 

wykonawczym wywarły wpływ rozwiązania przyjęte przez społecz-
ność międzynarodową. W literaturze przedmiotu wskazuje się m.in. 
przyjęte 7 października 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
Standardy Minimum Traktowania Więźniów (SMTW), tzw. Reguły 
Mandeli, będące zaktualizowaną wersją Wzorcowych Reguł ONZ 
Traktowania Więźniów z 1955 r.36. Drugim dokumentem są Euro-
pejskie Reguły Więzienne z 2006 r. (ERW), które są uzupełnieniem 
wersji z 1987 r.37. Powyższe rozwiązania są jedynie rekomendacjami 
i nie mają mocy obowiązujących przepisów prawnych. Jednakże kraje, 
które zdecydowały się na ich przyjęcie, mają obowiązek przestrzegania 
tych wytycznych i informowania Rady Europy o zgodności własnego 
systemu wykonawstwa kar z treścią zawartych w nich norm38. W tzw. 
Regułach Mandeli podkreśla się zarówno indywidualny wymiar 
wolności religijnej osadzonych, jak również aspekt wspólnotowy, 
dotyczący uprawnień Kościołów i związków wyznaniowych. Zgodnie 
z Reg. 65, jeżeli w zakładzie karnym przebywa wystarczająca liczba 
więźniów tego samego wyznania, powinien zostać wyznaczony lub 
zaakceptowany przedstawiciel danego wyznania, który posiada odpo-
wiednie kwalifikacje. Ponadto, jeśli jest to uzasadnione liczbą więźniów 
i pozwalają na to warunki, taka osoba winna zostać zaangażowana na 
stałe. Przedstawiciele poszczególnych wyznań mają mieć zapewniony 
dostęp do odprawiania na terenie zakładu nabożeństw oraz składania 
prywatnych wizyt duszpasterskich.

W polskich realiach model duszpasterstwa więziennego został 
uregulowany głównie w kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach 
wykonawczych do ustawy. Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 106  
§ 4 kkw Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii odpowiednich 
władz duchownych Kościołów i związków wyznaniowych otrzymał 
delegację do określenia szczegółowych zasad wykonywania praktyk 
religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych. Rzeczone rozporządzenie zostało wydane po 

36  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/reguly-nelsona-mandeli [dostęp: 
2.01.2018].
37  Rekomendacja Rec. (2006) 2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich 
Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych z 11 stycznia 2006 r. 
[on-line], www.bip.sw.gov.pl/SiteCollectionDocuments – [dostęp: 2.01.2018].
38  J. Nikołajew, Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawa więźniów 
do wolności sumienia i religii w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, nr 16, 
2013, s. 111-112.
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raz pierwszy 5 listopada 1998 r.39, a uchylone zostało w 2003 r.40. Aktu-
alnie obowiązuje wersja z 2 września 2003 r., która obok zakładów 
karnych objęła również areszty śledcze (r.p.r.w.)41. Zgodnie z treścią 
rozporządzenia organizacja duszpasterstwa więziennego jawi się 
jako praktyczna forma realizowania indywidualnej wolności religijnej 
skazanych (§ 3. ust. 1 r.p.r.w.) W celu sformalizowania świadczonej 
posługi zawiera się z kapelanem stosowną umowę. Podstawą do jej 
zawarcia jest skierowanie władzy zwierzchniej lub uprawnionego 
przedstawiciela Kościoła bądź związku wyznaniowego (§ 3. ust. 2 
r.p.r.w.). W literaturze podkreśla się fakt, że obowiązujące przepisy nie 
określają, kto posiada władzę zwierzchnią nad kapelanem ani nie okre-
śla się żadnych wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko. 
Dlatego też należy przyjąć, że w tym przypadku dokonuje się recepcja 
decyzji kompetentnej władzy kościelnej, której dyrektor danego zakła-
du nie jest w stanie zakwestionować42. Jest to rozwiązanie podobne 
jak w przypadku misji kanonicznej udzielanej do nauczania religii, 
w której udzielanie i odwoływanie nie ingerują kompetentne władze 
oświatowe43. Tutaj jednak kandydaci muszą spełnić warunki określone 
bilateralnymi porozumieniami, zawieranymi przez ministra właściwe-
go do spraw oświaty z przedstawicielami poszczególnych Kościołów 
i związków wyznaniowych44.

W umowie należy określić w szczególności zakres czynności 
kapelana, zasady jego zastępstwa przez innego duchownego, zakres 
i zasady korzystania przez kapelana przy wykonywaniu posług reli-
gijnych z pomocy innych osób, zasady współdziałania z dyrektorem 

39  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 listopada 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług 
religijnych w zakładach karnych (Dz. U. z 1998 r., nr 139, poz. 904).
40  Art. 1 p. 66; art. 8 – ustawy z 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 
wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r., nr 142, poz. 1380).
41  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych 
w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2003 r., nr 159, poz. 1546).
42  M. Różański, Kapelan więzienny. Prawne podstawy duszpasterzowania, [w:] 
J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii osób pozbawionych 
wolności, dz. cyt., s. 243.
43  § 5 – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach (Dz. U. z 1992 r., nr 36, poz. 155). 
44  § 6 – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach 
i szkołach…
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zakładu oraz przypadki, w których umowa ulega rozwiązaniu (§ 3. ust. 3  
r.p.r.w.). W razie nagłej potrzeby posługi religijnej i niemożności jej 
udzielenia przez kapelana lub zastępującego go duchownego dyrek-
tor zakładu zwraca się o jej udzielenie do innego duchownego tego 
samego Kościoła lub związku wyznaniowego (§ 3. ust.4 r.p.r.w.). Na 
dyrektorze zakładu karnego bądź aresztu śledczego ciąży obowiązek 
zapewnienia kapelanom i osobom, które ich zastępują, zapoznania 
się z przepisami dotyczącymi m.in. wykonywania kary pozbawienia 
wolności, obowiązujących w zakładzie zasad porządku i bezpieczeń-
stwa, zasad poruszania się po terenie zakładu oraz zasad zachowania 
tajemnicy państwowej i służbowej (§ 4. ust. 1 r.p.r.w.). Jeżeli wskazane 
przepisy zostaną rażąco naruszone przez kapelana lub zastępującego 
go duchownego, wówczas dyrektor zakładu powiadamia o powyż-
szym władze zwierzchnie kapelana lub uprawnionego przedstawiciela 
Kościoła albo innego związku wyznaniowego. W razie zaś ich naru-
szenia przez inne osoby zastępujące kapelana, dyrektor zakładu może 
cofnąć im uprawnienie do wstępu na teren zakładu (§ 4. ust. 2 r.p.r.w.). 
W przypadku kapelanów, którzy mieli podpisaną stosowną umowę, 
naruszenie przepisów może skutkować jej rozwiązaniem, chociaż mogą 
zostać wyciągnięte również inne konsekwencje45. Dyrektor zakładu 
karnego bądź aresztu śledczego określa w drodze zarządzenia porzą-
dek wewnętrzny. Reguluje się tam m.in. kwestie dotyczące dni, godzin 
i miejsc odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych 
oraz nauczania religii46. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi 
względami sanitarnymi lub zdrowotnymi albo poważnym zagroże-
niem bezpieczeństwa, dyrektor zakładu karnego lub aresztu śled-
czego może ograniczyć odprawianie nabożeństw i udzielania posług 
religijnych (art. 247 § 1 kkw). Wprowadzone ograniczenia lub zakazy 
odnoszą się do całego zakładu albo do określonej jego części. Nie mogą 
obejmować poszczególnych osadzonych47. W przypadku wprowadze-
nia ograniczeń lub zakazów na okres do 7 dni, dyrektor zakładu karne-
go lub aresztu śledczego bezzwłocznie powiadamia o swojej decyzji 

45  M. Różański, Kapelan więzienny…, art. cyt., s. 244.
46  § 14, ust. 2, p. 12 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2016 r.  
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia 
wolności (Dz. U. z 2016 r., poz. 2231); § 15, ust. 2, p. 12 – rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-
porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2290).
47  K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, WKP, 2017 [on-line], lex.
online.wolterskluwer.pl/ [dostęp: 5.01.2018].

marek bielecki



227
sędziego penitencjarnego. Przedłużenie okresu trwania ograniczeń lub 
zakazów wymaga zgody tego sędziego. Jak podkreśla się w doktrynie, 
brak zgody sędziego penitencjarnego nie wstrzymuje wykonania zarzą-
dzenia, ale dyrektor nie może tego braku zignorować. W razie braku 
decyzji sędziego powinien o nią dalej występować. Jeżeli – pomimo 
odmownej decyzji sędziego – uważa za konieczne przedłużenie okresu 
ograniczeń i zakazów, powinien zaskarżyć ją do sądu penitencjarnego 
(art. 247 § 1 kkw)48. Obok wskazanych form działalności duszpaster-
skiej kkw przewiduje również możliwość uczestniczenia Kościołów 
i związków wyznaniowych w wykonywaniu kar, środków karnych, 
kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczegól-
ności związanych z pozbawieniem wolności, a także przepadku. Celem 
podejmowanej działalności jest m.in. zapobieganie przestępczości oraz 
społeczna readaptacja skazanych. W porozumieniu z dyrektorem 
zakładu karnego lub aresztu śledczego podmioty te mogą uczestniczyć 
w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, 
oświatowej, sportowej i religijnej (art. 38 kkw). Ponadto przedstawicie-
le poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych mogą uczest-
niczyć w radach oraz innych organach kolegialnych – powoływanych 
przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości lub podle-
głe mu organy albo wojewodów, których zadaniem jest świadczenie 
pomocy skazanymi ich rodzinom albo koordynowanie współdziałania 
społeczeństwa z zakładami karnymi i aresztami śledczymi (art. 39  
§ 1 kkw). Szczegóły działalności Kościołów i związków wyznaniowych 
w ww. zakresie oraz wymogi, jakie muszą spełnić, zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2016 r.  
(r.w.p.w.k.)49. W rozporządzeniu zostały określone przykładowe formy 
współdziałania, które mogą polegać na: inicjowaniu, organizowaniu 
i realizowaniu zadań, mających na celu zapobieganie przestępczości 
i przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa oraz kształtowaniu 
społecznie pożądanej postawy skazanych; realizacji zadań, wynikają-
cych z programów resocjalizacyjnych przez prowadzenie działalności 
społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej; świadcze-
niu, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnej pomocy materialnej, 
medycznej i prawnej skazanym oraz ich rodzinom; utrzymywaniu 
48  Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Lex/Arche 2008 
[on-line], lex.online.wolterskluwer.pl [dostęp: 5.01.2018].
49  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2016 r. w sprawie 
współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, 
zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku, a także społecznej kontroli nad 
ich wykonywaniem (Dz. U. z 2016 r., poz. 2305).
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celowych kontaktów ze skazanymi; przygotowywaniu osób pozba-
wionych wolności do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, aresztu 
śledczego oraz zakładu, w którym są wykonywane środki zabezpie-
czające, w tym przez udzielanie niezbędnej pomocy w uzyskaniu 
pracy i zakwaterowania; podejmowaniu innych działań, mających na 
celu readaptację społeczną skazanych i zapobieganie przestępczości  
(§ 2 r.w.p.w.k.). Uczestniczenie Kościołów i związków wyznaniowych 
w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, 
oświatowej, sportowej i religijnej w zakładach karnych lub aresztach 
śledczych następuje po uprzednim zawarciu pisemnego porozumienia 
z dyrektorami tych zakładów lub aresztów (§ 4 ust. 1 r.w.p.w.k.). W razie 
naruszenia zasad regulujących wykonywanie kar, środków karnych, 
kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych i przepadku 
lub naruszenia porządku obowiązującego w miejscu wykonywania 
tych kar, środków lub przepadku, lub naruszenia zasad wynikających 
z porozumienia, dyrektor zakładu karnego albo aresztu śledczego 
może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę przedstawiciela 
Kościoła bądź związku wyznaniowego, a gdy jest to konieczne – może 
odstąpić od porozumienia (§ 4 ust. 3 r.w.p.w.k.). Społeczna kontrola 
dokonywana przez Kościoły i związki wyznaniowe może przybierać 
formy: rozmów z osobami skazanymi i ich przełożonymi; lustracji 
miejsc zakwaterowania, pracy i nauki; zapoznawaniu się ze sposobem 
realizacji środków oddziaływania i ich zgodnością z celami wykonania 
kary; przyjmowaniu skarg i wniosków skazanych oraz podejmowaniu 
innych działań, mających na celu wzmocnienie praworządnego dzia-
łania organów państwowych. Rozporządzenie przewiduje ponadto 
możliwość przekazywania kierownikowi jednostki kontrolowanej lub 
jednostki nadrzędnej spostrzeżeń, uwag lub wniosków dotyczących 
ustaleń dokonanych w trakcie społecznej kontroli (§ 5 r.w.p.w.k.).

Podsumowanie

Obecność przedstawicieli Kościołów i związków wyznanio-
wych w zakładach karnych jest nieodłącznym elementem polskiego 
systemu penitencjarnego. Posługa, jaką niosą duszpasterze, przyczynia 
się znacząco do procesu resocjalizacji osadzonych. Fakt ten doceniany 
jest również przez Centralny Zarząd Służby Więziennej. To właśnie 
z inicjatywy tegoż podmiotu 1 października 1997 r. powołano Radę 
Duszpasterstwa Więziennego (RDW), która jest organem doradczym 
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i opiniodawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej50. RDW 
Koordynuje zadania w zakresie działalności duszpasterskiej. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może 
poszerzyć skład RDW o przedstawicieli innych Kościołów i związków 
wyznaniowych51.

Prawo karne wykonawcze, zapewniając możliwość praktyk 
religijnych, nawiązuje do standardów międzynarodowych. Kościoły 
i związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej mają możność 
realizowania prawa do wolności religijnej. Wolności, której zakres 
regulowany jest zarówno w ustawie zasadniczej, jak i aktach praw-
nych niższego rzędu. Wymiar wspólnotowy wolności religijnej wynika 
bezpośrednio z uprawnień indywidualnych każdego człowieka. Z tej 
racji, że podstawą wszystkich praw i wolności określonych w konsty-
tucji jest niezbywalna godność osoby ludzkiej, prawo to przysługuje 
również więźniom, chociaż z oczywistych względów podlega ono 
pewnym ograniczeniom porządkowym.

Według danych Biura Dyrektora Generalnego Służby Więzien-
nej w Warszawie (BDGSW) 784 kapelanów i duszpasterzy ma możliwość 
sprawowania opieki nad osadzonymi, z tego 177 pracuje na podstawie 
umowy o pracę52. Liczba osadzonych objętych opieką duszpasterską 
(według oświadczeń kapelanów i duszpasterzy) w 2016 r. wyniosła 
30822. Liczba ta wynika z sumowania osadzonych, którzy brali udział 
w spotkaniach z kapelanami/duszpasterzami53. Największą aktywno-
ścią w niesieniu posługi duszpasterskiej wykazują się według BDGSW 
następujące podmioty: Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół 
katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, związek wyznaniowy 
Świadkowie Jehowy w Polsce, Kościół Zielonoświątkowy, Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej, Kościół Boży w Chrystusie oraz Muzułmański Związek 
Religijny. Działalność związków wyznaniowych przybiera najczęściej 

50  M. Lenczewski, Posługa duszpasterska Kapelanów PAKP w zakładach karnych 
aresztach śledczych w Polsce, [w:] J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wolność 
sumienia i religii osób pozbawionych wolności, dz. cyt., s. 470.
51  http://www.sw.gov.pl/jednostka/rada-duszpasterstwa-wieziennego [dostęp:  
31.01.2018].
52  Dane otrzymane dzięki uprzejmości Biura Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej (stan: koniec 2016 r.).
53  Może to powodować, że te same osoby były liczone kilkakrotnie.
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takie formy jak: udzielanie sakramentów, katechizacja, dystrybucja 
literatury o tematyce religijnej, organizacja wyjazdów do miejsc kultu, 
pielgrzymek czy spotkań/koncertów muzyki sakralnej. Ponadto wielu 
przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych w ramach 
działalności charytatywnej przekazuje osadzonym przedmioty zwią-
zane z kultem religijnym54. Posługa religijna świadczona w zakładach 
karnych jest doskonałym przykładem ekumenizmu. Bardzo często 
przedstawiciele różnych związków wyznaniowych podejmują wspól-
ne działania, nakierowane na dobro osadzonych. Organizowane są 
również sympozja i konferencje, na których mogą oni wymieniać się 
własnymi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej.

~•~
Marek bielecki

Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych
według regulacji polskiego prawa karnego

Streszczenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza rozwią-

zań prawnych w zakresie organizowania posługi duszpasterskiej 
w polskich zakładach karnych. Tematyka prezentowana jest przez 
pryzmat analizy regulacji zawartych w standardach prawa międzyna-
rodowego oraz prawie krajowym. Duszpasterstwo więzienne stanowi 
wspólnotowy wymiar wolności religijnej, a Kościoły i związki wyzna-
niowe mają w tym zakresie podmiotowość usankcjonowaną przez 
Konstytucję. Cennym uzupełnieniem prezentowanych treści są dane 
otrzymane z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej doty-
czące aktualnej sytuacji panującej w polskich więzieniach i aresztach 
śledczych.

Słowa kluczowe: prawo karne wykonawcze, duszpasterstwo 
więzienne, Kościoły i związki wyznaniowe.

54  Dane BDGSW.

marek bielecki



231
Marek bielecki

Churches and Denominational Groups and Their Freedom 
of Religion in Polish Penal Code

Abstract
The article describes legal solutions in the organization of 

pastoral care in Polish prisons. The theme is presented in the context 
of analysis of regulations included in international and domestic law 
standards. Pastoral care to prisoners consists a community dimension 
of religious freedom, and churches as well as religious associations have 
in this respect the subjectivity sanctioned by the Constitution. Statistics 
on the present situation in Polish prisons and temporary detention 
places in this regard, obtained at the Bureau of Prisons, provide valu-
able evidence for the actual picture on the ground.

Keywords: penal code enforcement, prison chaplaincy, church-
es and denominational groups.
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