Posługi religijne dla więźniów (KKW)

K

odeks karny wykonawczy

Art. 106. § 1. Skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z
posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w
zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki
masowego przekazu, a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i
przedmiotów.
§ 2. Skazany ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym
nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego
związku wyznaniowego, a także do spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego
związku wyznaniowego, do którego należy; duchowni ci mogą odwiedzać skazanych w
pomieszczeniach, w których przebywają.
§ 3. Korzystanie z wolności religijnej nie może naruszać zasad tolerancji ani zakłócać
ustalonego porządku w zakładzie karnym.
§ 4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii odpowiednich władz duchownych
kościołów i innych związków wyznaniowych, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
zasady wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach
karnych.
Art. 107. § 1. Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji politycznej, religijnej lub
przekonań ideowych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa; mają
prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny i obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi
pracy.
§ 2. Z uprawnień, o których mowa w § 1, nie korzystają skazani za przestępstwa
popełnione z użyciem przemocy.
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