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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 2 wrzeÊnia 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
w zak∏adach karnych i aresztach Êledczych
Na podstawie art. 106 § 4 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. 1. Skazani majà prawo uczestniczyç w nabo˝eƒstwach i spotkaniach, tak˝e indywidualnych, o charakterze religijnym, które odbywajà si´ w kaplicy lub innym odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo miejscu na terenie zak∏adu karnego
lub aresztu Êledczego, zwanych dalej „zak∏adem”,
zgodnie z ustalonym porzàdkiem wewn´trznym zak∏adu.
2. Porzàdek wewn´trzny w zakresie wykonywania
praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
dyrektor zak∏adu ustala w porozumieniu z duchownymi koÊcio∏ów lub innych zwiàzków wyznaniowych, wykonujàcymi pos∏ugi religijne w zak∏adzie, zwanymi dalej „kapelanami”.
3. Dyrektor zak∏adu, majàc na uwadze wzgl´dy porzàdku i bezpieczeƒstwa zak∏adu oraz wielkoÊç pomieszczeƒ i miejsc, o których mowa w ust. 1, ustala
w porozumieniu z kapelanami, zasady i kolejnoÊç korzystania z tych pomieszczeƒ i miejsc przez poszczególne grupy skazanych.
4. Praktyki i pos∏ugi religijne o charakterze indywidualnym mogà odbywaç si´ równie˝ w celach miesz———————
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, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061 i Nr 142, poz. 1380.

kalnych, szpitalnych i izbach chorych, je˝eli nie zak∏ócajà obowiàzujàcych w zak∏adzie zasad porzàdku i bezpieczeƒstwa oraz je˝eli zapewnione sà warunki prywatnoÊci wykonywania tych praktyk i pos∏ug.
§ 2. 1. Skazani odbywajàcy kar´ w zak∏adzie typu
zamkni´tego sà doprowadzani do pomieszczeƒ
i miejsc, o których mowa w § 1 ust. 1, przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.
2. Skazani odbywajàcy kar´ w zak∏adzie typu pó∏otwartego lub otwartego do pomieszczeƒ i miejsc,
o których mowa w § 1 ust. 1, udajà si´ bez dozoru funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej w ustalonej kolejnoÊci.
§ 3. 1. W celu zapewnienia skazanym wykonywania
praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
dyrektor zak∏adu zawiera umow´ z kapelanem o wykonywanie pos∏ug religijnych.
2. Podstaw´ zawarcia umowy o pe∏nienie funkcji
kapelana stanowi skierowanie w∏adzy zwierzchniej lub
uprawnionego przedstawiciela koÊcio∏a albo innego
zwiàzku wyznaniowego, wyznaczajàce go do wykonywania pos∏ug religijnych w danym zak∏adzie.
3. W umowie okreÊla si´ w szczególnoÊci zakres
czynnoÊci kapelana, zasady jego zast´pstwa przez innego duchownego, zakres i zasady korzystania przez
kapelana przy wykonywaniu pos∏ug religijnych z pomocy innych osób, zasady wspó∏dzia∏ania z dyrektorem zak∏adu oraz przypadki, w których umowa ulega
rozwiàzaniu.
4. W razie nag∏ej potrzeby pos∏ugi religijnej i niemo˝noÊci jej udzielenia przez kapelana lub zast´pujàcego go duchownego, dyrektor zak∏adu zwraca si´ o jej
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udzielenie do innego duchownego tego samego koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego.
§ 4. 1. Dyrektor zak∏adu zapewnia kapelanowi i osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, zapoznanie si´
z przepisami dotyczàcymi w szczególnoÊci:
1) wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci;
2) obowiàzujàcych w zak∏adzie zasad porzàdku i bezpieczeƒstwa;
3) zasad poruszania si´ po terenie zak∏adu;
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wykonywania praktyk i pos∏ug religijnych oraz korzystania z tych pos∏ug, a tak˝e zasi´ga opinii kapelana
w sprawie organizacji pos∏ug religijnych.
§ 6. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowiednio do zasad wykonywania praktyk i pos∏ug religijnych
oraz korzystania z tych pos∏ug przez tymczasowo
aresztowanych, chyba ˝e organ, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozostaje, ograniczy lub
okreÊli sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania si´ z kapelanem
wykonujàcym pos∏ugi religijne lub innymi osobami,
o których mowa w § 3 ust. 3.

4) tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.
2. W przypadku ra˝àcego naruszenia przepisów,
o których mowa w ust. 1, przez kapelana lub zast´pujàcego go duchownego, dyrektor zak∏adu powiadamia
o powy˝szym w∏adze zwierzchnie kapelana lub uprawnionego przedstawiciela koÊcio∏a albo innego zwiàzku
wyznaniowego, a w razie ich naruszenia przez inne
osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, dyrektor zak∏adu
mo˝e cofnàç tym osobom uprawnienie do wst´pu na
teren zak∏adu.
§ 5. Dyrektor zak∏adu podejmuje niezb´dne czynnoÊci w celu zapewnienia odpowiednich warunków do

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
———————
2)

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci
moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug religijnych
w zak∏adach karnych (Dz. U. Nr 139, poz. 904).

