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Prawo osób pozbawionych wolności  

do wyżywienia przygotowanego według wymogów religijnych.  
Regulacje normatywne a trudności praktyczne 

 
Streszczenie 

 
Prawo osób pozbawionych wolności do korzystania przez nich z wyżywienia przygotowanego 

według norm religijnych to uprawnienie wynikające z przepisów międzynarodowych i 
uregulowań krajowych, w tym Konstytucji. Rzeczpospolita Polska przyjęła na siebie obowiązek 
realizacji postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 9), 
jednak kazus Jakóbskiego ujawnił nieprawidłowości działania państwa polskiego ograniczającego 
możliwość korzystania z diety religijnej w więzieniu. Także przepisy ustawowe oraz akty wyko-
nawcze w tym zakresie nie są dostosowane do tego, żeby realizacja tego uprawnienia nie 
napotykała na obiektywne trudności. Na tego rodzaju trudności zwraca się też uwagę w skargach 
osadzonych składanych do organów krajowych w trybie przewidzianym prawem wewnętrznym. Poza 
tym potrzeba uregulowania tych kwestii wpłynie też na poprawę funkcjonowania personelu 
więziennego zobowiązanego do zapewnienia skazanym odpowiednich standardów żywieniowych 
i wyznaniowych.  
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The right of persons deprived of their liberty  
to have their food prepared according to the religious requirements.  

Normative regulations and practical impediments 
 

Summary 
 

The right of persons deprived of their liberty to have their food prepared according to the 
religious norms is a standard resulting from both international and domestic regulations, including 
the Constitution. The Republic of Poland assumed the obligation to implement the provisions of 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Art. 9); 
nonetheless, the case of Jakóbski revealed that certain irregularities have been committed by 
Poland, which restricted the prisoner’s possibility to follow religious dietary practices. 
Furthermore, the legislative provisions and implementing regulations in this respect are not 
sufficient to overcome the objective barriers for pursuit of this right. Such difficulties are often 
mentioned in the complaints submitted by the prisoners to the domestic authorities pursuant to the 
procedures provided for in the internal regulations. Furthermore, the provision of regulatory 
framework for these issues will also improve the functioning of the prison staff responsible for 
ensuring proper dietary and religious standards for prisoners.  
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