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MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI EUROPEJSKICH REGUŁ WIĘZIENNYCH Z 2006 R.

W ZAKRESIE REINTEGRACYJNEGO MODELU WYKONYWANIA KARY 

POZBAWIENIA WOLNOŚCI A PRZELUDNIENIE POLSKICH JEDNOSTEK 

PENITENCJARNYCH

S t r e s z c z e n i e

Artykuł poświęcony został, szczególnie doniosłej w dzisiejszych czasach, problematyce 

jaką jest możliwość realizowania reintegracyjnego modelu wykonywania orzeczonej kary 

pozbawienia wolności w realiach polskich zakładów karnych oraz aresztów śledczych. 

Opracowanie zostało podzielone na dwie zasadnicze części. W części pierwszej, zarysowana 

została budowa Europejskich Regułach Więziennych z 2006 r. oraz przedstawione zostały 

najważniejsze uregulowania prawne dotyczące tytułowego zagadnienia. Część druga zawiera 

w sobie zarówno warstwę historyczną, ukazującą problematykę przeludnienia w jednostkach 

penitencjarnych w XX-to wiecznej Polsce, jak również stanowi omówienie norm 

metrażowych, obowiązujących w rodzimym ustawodawstwie, na tle wymogów 

przestrzeganych przez inne kraje europejskie. Istotnym walorem przedmiotowego 

opracowania jest jego aktualność bowiem zawarto w nim najnowsze dane statystyczne, 

opublikowane dnia 31 stycznia 2014 r., a dotyczące liczby osadzonych we wszystkich 

jednostkach penitencjarnych z terenu całego kraju. 
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POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN PRISON RULES (2006)

AS PART OF THE REINTEGRATION MODEL OF SERVING IMPRISONMENT 

VERSUS OVERPOPULATION IN POLISH PENAL INSTITUTIONS

S u m m a r y

The paper deals with possible ways to implement the reintegration model of serving 

imprisonment in the reality of Polish penal institutions and remand centres. The study is 

divided into two major parts. The first one outlines the structure of the European Prison Rules 

of 2006 as well as the key regulations concerning the issue under investigation. The second 

part comprises a historical glance at the problem of overcrowded penal institutions in 20th 

century Poland and a discussion of space norms currently in force in Poland, as seen against 

space requirements observed by other European countries. The presented work has an 

indisputable merit of being topical for it provides the latest statistical data (published on 31 

January 2014) regarding the number of inmates in all penal institutions nationwide.
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