VI KONGRES PENITENCJARNY
„Polski system penitencjarny
w stulecie odzyskania niepodległości państwa”

6 - 8 lutego 2019 r.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
w Popowie

Środa, 6 lutego 2019 r.
 Przyjazd i rejestracja uczestników do 13.00
 Obiad 13:00-14:00
Sala nr 1
 14:00-14:30 - Przywitanie gości i otwarcie Kongresu: mjr Bartłomiej Turbiarz
Wystąpienia:
 gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 Patryk Jaki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
 prof. nadzw. UŁ dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński
 Projekcja filmu o Służbie Więziennej

 14.30-18.15 - Sesja Plenarna
Moderator: prof. nadzw. UŁ dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, dr Teodor Bulenda
 14:30-14:45 - prof. UWr. dr hab. Jan Maciejewski, Funkcjonariusze Służby
Więziennej jako elita w systemie bezpieczeństwa państwa - socjologiczne reminiscencje
 14:45-15:00 - dr Krzysztof Linowski, Wokół celów wykonywania kary pozbawienia
wolności
 15:00-15:15 - prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, Resocjalizacja w placówkach
penitencjarnych - możliwości i ograniczenia
 15:15-15:30 - dr Józef Rejman, Zastosowanie nauk społecznych w rozwoju praktyki
penitencjarnej
 15:30-15:45 - dr Jerzy Czołgoszewski, Droga więziennictwa do odzyskania
niepodległości. Wybrane aspekty prawne i organizacyjne
 15:45-16:00 - dr Krystian Bedyński, Losy kapelanów więziennych pod okupacją
niemiecką 1939-1945 (Generalne Gubernatorstwo, ziemie wschodnie)
 16:00-16:30 - Przerwa kawowa
 16:30-16:45 - dr Teodor Bulenda, Wybrane paradoksy i dylematy penitencjarne Ku lepszemu usensowieniu i zwiększeniu efektywności wykonywania kary pozbawienia
wolności
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 16:45-17:00 - o. dr Jan Dezyderiusz Pol ofm, Polityka penitencjarna a religia teoria i praktyka polskiej aktywności duszpasterskiej i penitencjarnej
 17:00-17:15 - mjr dr Dariusz Fudali, Straż Więzienna, właściwe zachowania
i postawy - Więzienie Warszawa-Mokotów, rok 1945
 17:15-17:30 - dr Bartosz Kułan, "Strażniczki” z Pawiaka. Wanda GawryłowJankowska (1907-1994) i Irena Wirszyłło (1903-1944) w świetle dokumentów Komisji
Historii Kobiet
 17:30-17:45 - prof. nadzw. WSPiA dr hab. Czesław Kłak, Założenia reformy prawa
karnego wykonawczego
 17:45-18:15 - Dyskusja i sprawy organizacyjne
 18:30-Kolacja

3

Czwartek, 7 lutego 2019 r.

 8:00-9:00 - Śniadanie
 9:00-18:30 - Obrady w panelach tematycznych

Sala nr 1
Obrady panelu I
 9:00-11:00 - Panel I Personel więzienny - w poszukiwaniu przesłanek skuteczności
wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej
Moderator: prof. nadzw. UWr dr hab. Jan Maciejewski, dr Krzysztof Jędrzejak,
Bogdan Nowak
 9:00-9:15 - dr Krzysztof Jędrzejak, Szkolenie personelu więziennego w latach
1917-2018
 9:15-9:30 - dr Katarzyna Lenart-Kłoś, Etos pracy funkcjonariuszy Służby
Więziennej w świetle badań własnych
 9:30-9:45 - ppor. Izabella Mróz-Konwińska, Personel więzienny - poczucie własnej
wartości oraz stopień pozytywnej oceny innych
 9:45-10:00 - mł.chor. Justyna Nowicka, Job crafting w polskich instytucjach
penitencjarnych jako metoda zwiększania zaangażowania organizacyjnego i poczucia
sensu pracy w środowisku służby
 10:00-10:15 - mjr dr Sebastian Pich, Rola przełożonego w zaangażowaniu
organizacyjnym funkcjonariuszy Służby Więziennej
 10:15-10:30 - dr Józef Nawój, Bogdan Nowak, Polskie Towarzystwo Penitencjarne
w stulecie polskiego więziennictwa
 10:30-10:45 - Edward Wasilewski, Miesięcznik „Nasz Głos” - dziennikarski wkład
Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w reformowanie polskiego więziennictwa
 10:45-11:00 - Dyskusja
 11:00-11:30 - Przerwa kawowa
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Sala nr 1
Obrady panelu II
 11:30-13:00 - Panel II Niektóre problemy readaptacji społecznej więźniów
Moderator: prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak, dr Marek Kalaman
 11:30-11:45 - Wojciech Kuźnicki, Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego na podstawie art. 164 kodeksu karnego wykonawczego. Stan
realizacji i postulaty rozwiązań w ujęciu praktycznym
 11:45-12:00 - prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak, Wizja życia skazanych po
opuszczeniu zakładu karnego i jej niektóre determinanty
 12:00-12:15 - dr Dariusz Sarzała, Znaczenie aktywizacji zawodowej i zatrudnienia
skazanych w procesie readaptacji społecznej
 12:15-12:30 - Tomasz Tomaszewski, Podstawy izolacji postpenalnej w świetle
tzw. „ustawy o bestiach”
 12:30-12:45 - dr Marek Kalaman, Maciej Kalaman, Skuteczność instytucji ośrodka
przystosowania społecznego w świetle badań katamnestycznych
 12:45-13:00 - Grażyna Rybicka, Readaptacja społeczna skazanych odbywających
karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 13:00-14:30 - Obiad
Sala nr 1
Obrady panelu III
 14:30-18:00 - Panel III Prawa więźniów a bezpieczeństwo jednostek
peniencjarnych
Moderator: prof. nadzw. UŁ dr hab. Justyna Jurewicz, dr Ewa Dawidziuk
 14:30-14:45 - prof. nadzw. UŁ dr hab. Justyna Jurewicz, Ochrona praw osób
osadzonych w zakładach karnych typu zamkniętego
 14:45-15:00 - Magdalena Klepczyńska, Podmiotowość osób pozbawionych wolności
a system terapeutyczny odbywania kary. Na podstawie oddziaływań terapeutycznych
stosowanych wobec osób uzależnionych od alkoholu
 15:00-15:15 - Agnieszka Hłuszij, Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim
systemie penitencjarnym
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 15:15-15:30 - Justyna Zarecka, Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
w implementacji standardów międzynarodowych do polskiego systemu więziennictwa
 15:30-15:45 - prof. nadzw. UŁ dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński, Prawo osób
uwięzionych do minimalnej powierzchni celi mieszkalnej w ich statusie prawnym
i w praktyce w latach 1989-2018
 15:45-16:15 - Przerwa kawowa
 16:15-16:30 - dr Ewa Dawidziuk, Chorzy psychicznie w zakładach karnych
 16:30-16:45 - dr Karol Juszka, Czynniki efektywności przerwy w wykonywaniu kary
pozbawienia wolności po 1 stycznia 2012 r. w doktrynie i orzecznictwie Sądu
Najwyższego i sądów powszechnych
 16:45-17:00 - Aleksandra Polak-Kruszyk, Osadzeni niebezpieczni w polskim
systemie penitencjarnym
 17:00-17:15 - Małgorzata Waksmundzka-Szarek, Istota i charakter bezpieczeństwa
penitencjarnego jako elementu bezpieczeństwa państwa
 17:15-17:30 - Arkadiusz Szajna, Badania wariograficzne (poligraficzne)
a diagnozowanie zagrożeń ze strony odbywających karę pozbawienia wolności uwagi de lege lata i de lege ferenda
 17:30-18:00 - Dyskusja

Czwartek, 7 lutego 2019 r.
Sala nr 2
Obrady panelu IV
 9:00-13:00 - Panel IV Oddziaływania penitencjarne-uwarunkowania-metodyśrodki-skuteczność-dylematy-perpektywy
Moderator: dr Maria Gordon, dr Paweł Szczepaniak, ppłk dr Maciej Gołębiowski
 9:00-9:15 - ks. dr Marek Story, Posługa duszpasterska w warunkach izolacji
penitencjarnej
 9:15-9:30 - dr Dorota Pstrąg, Oddziaływania penitencjarne w percepcji społecznej
 9:30-9:45 - Aleksandra Trofimiuk, Znaczenie zaburzonego dzieciństwa
z perspektywy osób skazanych
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 9:45-10:00 - płk dr Krzysztof Czekaj, Temperamentalne i charakterologiczne
uwarunkowania narkomanii wśród skazanych w świetle badań własnych
 10:00-10:15 - dr Magdalena Sadowska, Wykonywanie kary 25 lat pozbawienia
wolności w opinii osób ją odbywających
 10:15-10:30 - mgr Joanna Klimczak, Małgorzata Kłapeć, Najlepsi z najgorszych progres w odbywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce
 10:30-10:45 - dr Maria Niełaczna, Czy wykonanie kary dożywotniego pozbawienia
wolności można wystandaryzować?
 10:45-11:00 - dr Maria Gordon, Rozwój psychologii penitencjarnej jako reakcja
na niepożądane zjawiska w izolacji więziennej
 11:00-11:30 - Przerwa kawowa
 11:30-11:45 - st. kpr. mgr Mateusz Lewandowski, Nacjonalizm w świadomości
osób pozbawionych wolności w kontekście wzrostu liczby obcokrajowców w polskich
jednostkach penitencjarnych
 11:45-12:00 - dr Paweł Szczepaniak, O roli zadośćuczynienia w resocjalizacji
 12:00-12:15 - dr Michał Kurowski, Możliwość stosowania mediacji wobec osób
pozbawionych wolności
 12:15-12:30 - Bartłomiej Sarzała, Instytucja warunkowego przedterminowego
zwolnienia w kontekście celów probacji
 12:30-13:00 - Dyskusja
 13:00-14:30 - Obiad
Sala nr 2
 14:30-18:00 - Ciąg dalszy obrad Panelu IV Oddziaływania penitencjarneuwarunkowania-metody-środki-skuteczność-dylematy-perpektywy
Moderator: dr Monika Badowska-Hodyr, dr Dorota Pstrąg, dr Józef Rejman
 14:30-14:45 - dr Sławomir Grzesiak, Integracyjny model metodyki penitencjarnej
w kontekście badań osobopoznawczych
 14:45-15:00 - Mateusz Góralczyk, Zapobieganie powrotowi do przestępstwa poprzez
podtrzymywanie kontaktów ze światem zewnętrznym w trakcie odbywania kary
pozbawienia wolności
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 15:00-15:15 - dr Monika Badowska-Hodyr, Więź z rodziną a poczucie sensu życia
z perspektywy kobiet - matek odbywających kary długoterminowe w świetle teorii
przywiązania Johna Bowlby’ego
 15:15-15:30 - por. mgr Elżbieta Kamińska, Zmiana sensu życia kobiet rodzących
i wychowujących dzieci w warunkach izolacji penitencjarnej
 15:30-15:45 - dr Zbigniew Nowacki, Praca w ocenie skazanych
 15:45-16:00 - Leszek Podolecki, Rola organizacji pozarządowych w resocjalizacji
skazanych na przykładzie Programu Resocjalizacyjnego ,,Arka” realizowanego od
26 lat w zakładach karnych Inspektoratu Szczecińskiego
 16:00-16:15 - Dyskusja

 16:15-16:45 - Przerwa kawowa
 16:45-17:10 - Jacek Babis, Aneta Jendryka, Magdalena Kos, Łukasz Kozak,
Mateusz Szynal, System penitencjarny w Polsce i na Węgrzech na podstawie wizyty
studyjnej członków Studenckiego Koła Naukowego RESET, Instytut Humanistyczny
PWSTE im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - podobieństwa i różnice
 17:10-17:25 - mł. insp. dr Bartłomiej Kowalski, Rola Policji w wykonywaniu kary
pozbawienia wolności
 17:25-17:40 - kpt. Łukasz Bakuła, Resocjalizacja - mit i rzeczywistość
 17:40-18:00 - Dyskusja
Zakończenie Kongresu - Sala nr 1
 18:00-18:30 - Podsumowanie i zakończenie VI Kongresu Penitencjarnego:
prof. nadzw. UŁ dr hab. Aldona Nawój-Śleszyński
 Uroczysta kolacja
Piątek, 8 lutego 2019 r.
 8:00-9:00 - Śniadanie
 9:00-10:00 - Wyjazd uczestników Kongresu
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