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Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad i trybu prowadzenia nauczania w zak∏adach kar-
nych (Dz. U. Nr 37, poz. 337) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W zak∏adach karnych i aresztach Êled-
czych, zwanych dalej „zak∏adami”, prowa-
dzi si´ nauczanie skazanych i tymczasowo
aresztowanych, zwanych dalej „osadzony-
mi”, w celu zapewnienia im mo˝liwoÊci:
1) uzyskania wykszta∏cenia podstawowe-

go i gimnazjalnego; 
2) zdobycia wiedzy ogólnej i kwalifikacji

zawodowych. 
2. Cele okreÊlone w ust. 1 pkt 2 realizuje si´

w szko∏ach ponadgimnazjalnych, a tak˝e
w formie kursów lub kursów zawodowych,
zwanych dalej „szkoleniami kursowymi”.”;

2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. 1. Szkolenia kursowe dla osadzonych mogà

prowadziç centra kszta∏cenia ustawiczne-
go, oÊrodki dokszta∏cania i doskonalenia
zawodowego funkcjonujàce przy zak∏a-
dach, zwane dalej „oÊrodkami”, lub ze-
wn´trzne osoby prawne i fizyczne.

2. Szkolenia kursowe sà realizowane jako
zadania zlecone przez dyrektorów zak∏a-
dów.”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Organizacja i prowadzenie szkoleƒ kurso-

wych dla osadzonych odbywajà si´ na zasa-
dach okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r.
w sprawie uzyskiwania i uzupe∏niania przez
osoby doros∏e wiedzy ogólnej, umiej´tnoÊci
i kwalifikacji zawodowych w formach po-
zaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).”; 

4) w § 6: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tymczasowo aresztowany mo˝e uczestni-
czyç w nauczaniu, o którym mowa w § 2, je-
˝eli jest prowadzone w wyodr´bnionym od-
dziale zak∏adu, a nie sprzeciwiajà si´ temu
wzgl´dy porzàdku i bezpieczeƒstwa; § 12
pkt 1 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Tymczasowo aresztowanego, który nie

ukoƒczy∏ 18. roku ˝ycia, mo˝na czasowo
zwolniç z obowiàzku nauczania, je˝eli wyni-
ka to z decyzji organu, do dyspozycji które-
go on pozostaje, albo je˝eli realizacji tego
obowiàzku sprzeciwiajà si´ wzgl´dy porzàd-
ku i bezpieczeƒstwa.”;

5) w § 7 uchyla si´ ust. 2;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Dyrektor zak∏adu, przy którym funkcjonuje

szko∏a lub oÊrodek, stwarza warunki i zapew-
nia odpowiednie Êrodki finansowe do ich
funkcjonowania.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Organizacj´ nauczania w szkole okreÊla

si´ w arkuszu organizacji nauczania spo-
rzàdzanym na ka˝dy semestr. 

2. Organizacj´ szkoleƒ kursowych w oÊrod-
ku okreÊla si´ w arkuszu organizacji szko-
leƒ kursowych na ka˝dy rok kalenda-
rzowy.

3. Arkusze, o których mowa w ust. 1 i 2,
sporzàdzajà dyrektorzy szkó∏ i oÊrodków
w uzgodnieniu z dyrektorami zak∏adów.

4. Arkusz organizacji nauczania i arkusz
szkoleƒ kursowych, o których mowa
w ust. 1 i 2, zatwierdza Dyrektor General-
ny S∏u˝by Wi´ziennej.”;

8) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Osadzony, który ukoƒczy∏ nauk´ w szkole

odpowiedniego typu w wyniku klasyfikacji
koƒcowej i zosta∏ zwolniony przed termi-
nem sprawdzianu lub egzaminu przewi-
dzianego po zakoƒczeniu nauki, mo˝e przy-
stàpiç w tej szkole do sprawdzianu lub
egzaminu w pierwszym wyznaczonym
terminie zgodnie z kalendarzem roku szkol-
nego.”; 

9) § 31—36 otrzymujà brzmienie:
„§ 31. 1. Dyrektor zak∏adu mo˝e organizowaç dla

osadzonych szkolenia kursowe.
2. Szkolenia kursowe mogà byç w ca∏oÊci

lub cz´Êciowo odp∏atne.
3. WysokoÊç odp∏atnoÊci za udzia∏ w szkole-

niu kursowym okreÊla dyrektor zak∏adu.
4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje si´ do osa-

dzonych, o których mowa w § 12 pkt 1.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu prowadzenia nauczania 
w zak∏adach karnych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r.

Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679,
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240,
poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22,
poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911 i Nr 115, poz. 963.
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§ 32. 1. Do szkolenia kursowego kwalifikuje si´
przede wszystkim osadzonych doros∏ych
bez zawodu lub wymagajàcych przekwa-
lifikowania zawodowego, gdy czas pozo-
sta∏y do koƒca kary nie jest krótszy ni˝
okres trwania tego szkolenia kursowego.

2. Przy kwalifikowaniu osadzonych do szko-
leƒ kursowych i wycofywaniu osadzo-
nych ze szkoleƒ kursowych stosuje si´
odpowiednio przepisy § 13 oraz § 16—18.

§ 33. Plany szkoleƒ kursowych, na dany rok ka-
lendarzowy, zatwierdzajà dyrektorzy okr´-
gowi S∏u˝by Wi´ziennej dla zak∏adów im
podleg∏ych.

§ 34. Rekrutacj´ osadzonych do szkolenia kurso-
wego prowadzi dzia∏ penitencjarny zak∏adu
organizujàcego to szkolenie.

§ 35. 1. Warunkiem przyj´cia osadzonego na
szkolenie kursowe jest uzyskanie przez
niego orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazaƒ do wykonywania pracy,
do której osadzony uzyskuje przygotowa-
nie w wyniku ukoƒczenia tego szkolenia.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa
w ust. 1, osadzony uzyskuje w zak∏adzie,
w którym przebywa przed przetranspor-
towaniem go do zak∏adu organizujàcego
szkolenie kursowe. 

§ 36. 1. W przypadku realizacji szkoleƒ kurso-
wych przez centrum kszta∏cenia usta-
wicznego funkcj´ kierownika szkolenia
kursowego zleca si´ jego dyrektorowi
lub upowa˝nionemu przez niego innemu
pracownikowi pedagogicznemu.

2. Obowiàzki sekretarza szkolenia kursowe-
go zleca si´ sekretarzowi centrum kszta∏-
cenia ustawicznego lub innemu pracow-
nikowi zak∏adu.”;

10) uchyla si´ § 37—39;

11) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. Osadzony, który ukoƒczy∏ szkolenie kursowe,
otrzymuje zaÊwiadczenie o jego ukoƒczeniu.
Przepis § 23 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”;

12) w § 41:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzkowe nauczanie, o którym mowa
w ust. 1, prowadzà szko∏y podstawowe
i gimnazja.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sposób realizacji obowiàzku nauki przez
osadzonego po ukoƒczeniu gimnazjum
ustala si´ na podstawie art. 16 ust. 5a usta-
wy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie
oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.2)).”; 

13) w § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dyrek-
tor zak∏adu, po uzyskaniu zgody organu dys-
ponujàcego na udzia∏ tymczasowo aresztowa-
nego w nauczaniu, zleca jego nauczanie szko-
le prowadzonej przy zak∏adzie lub odpowied-
niej szkole prowadzonej przez jednostk´
samorzàdu terytorialnego, jeÊli przy zak∏adzie
nie funkcjonuje szko∏a.”;

14) w § 43:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tygodniowy wymiar godzin zaj´ç indywidu-
alnego nauczania okreÊla rozporzàdzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrzeÊ-
nia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu orga-
nizowania indywidualnego obowiàzkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i m∏o-
dzie˝y (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nauczanie osadzonych, o których mowa
w § 41, jest prowadzone na podstawie ra-
mowych planów nauczania szkó∏ dla doro-
s∏ych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Czuma

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458
i Nr 157, poz. 1241.
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