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Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy
socjalnej
1. Idea i cele pomocy spoáecznej postpenitencjarnej
Pomoc spoáeczna jest instytucją polityki spoáecznej paĔstwa, mającą na celu
umoĪliwienie osobom i rodzinom przezwyciĊĪanie trudnych sytuacji bytowych
i socjalnych. Pomoc spoáeczną organizują gáównie organy administracji rządowej i samorządowej. Wspóápracują w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z:
— organizacjami spoáecznymi i pozarządowymi,
— KoĞcioáem katolickim,
— innymi koĞcioáami, związkami wyznaniowymi,
— osobami fizycznymi i prawnymi1.
Pomoc spoáeczna wspiera osoby i rodziny w wysiákach zmierzających do zaspokojenia niezbĊdnych potrzeb i umoĪliwia im Īycie w warunkach odpowiadających godnoĞci czáowieka. Aby to osiągnąü, podmioty realizujące misjĊ pomocy spoáecznej podejmują dziaáania zmierzające do Īyciowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze Ğrodowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających z opieki socjalnej powinny zostaü uwzglĊdnione zawsze wtedy, gdy
odpowiadają celom i mieszczą siĊ w moĪliwoĞciach pomocy spoáecznej. Rodzaj,
forma i rozmiar Ğwiadczenia powinny byü odpowiednie do okolicznoĞci uzasadniających udzielenie pomocy.
Pomoc spoáeczna polega w szczególnoĞci na przyznawaniu i wypáacaniu
przewidzianych ustawą ĞwiadczeĔ, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbĊdnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrze1

Dz.U. z 2004 nr 64 poz. 593. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy spoáecznej, art. 2. ust. 1.
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bowanie na tego rodzaju Ğwiadczenia, realizacji zadaĔ wynikających z rozeznanych potrzeb spoáecznych, rozwijaniu nowych form pomocy spoáecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb2. Pomocy spoáecznej udziela siĊ
osobom i rodzinom w szczególnoĞci z powodu ubóstwa, bezdomnoĞci, bezrobocia, niepeánosprawnoĞci czy bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczo-wychowawczych. CzĊsto takĪe udziela siĊ jej w przypadkach trudnoĞci w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwáaszcza w rodzinach niepeánych lub wielodzietnych3.
W odniesieniu do osób podlegających oddziaáywaniom postpenitencjarnym
celem pomocy jest zaspokojenie niezbĊdnych potrzeb Īyciowych osoby zwolnionej po odbyciu kary pozbawienia wolnoĞci. Czasem pomoc ta obejmuje równieĪ czáonków rodziny byáego wiĊĨnia poprzez umoĪliwianie jej bytowania
w warunkach odpowiadających godnoĞci czáowieka. Pomoc powinna jednakĪe,
w miarĊ moĪliwoĞci, doprowadziü do Īyciowego usamodzielnienia kaĪdej jednostki. Rodzaj, forma i rozmiar tej pomocy powinny byü odpowiednie do okolicznoĞci uzasadniających jej udzielenie.
Praca socjalna z byáymi wiĊĨniami to praca z drugim czáowiekiem i stosowane formy muszą siĊ zmieniaü razem z nim. DziaáalnoĞü ta powinna mieü na
celu zapobieganie takim sytuacjom, które sprowadziáy w przeszáoĞci czáowieka
na drogĊ przestĊpstwa. JednoczeĞnie pamiĊtaü naleĪy, Īe udzielana pomoc powinna obejmowaü okreĞlony czas kryzysu, którego doznaje zwolniony po odbyciu kary. Nie moĪe prowadziü do powstania u niego postawy roszczeniowej wobec przedstawicieli instytucji, które tej pomocy udzielają. Przeciwnie, powinna
wpáywaü na prawidáowe uksztaátowanie osobowoĞci zwolnionego, by w warunkach wolnoĞciowych sam organizowaá sobie warunki Īyciowe. Celem nadrzĊdnym udzielanej pomocy jest przecieĪ wdroĪenie jednostki do peánienia okreĞlonych ról spoáecznych.
Pomoc postpenitencjarna musi opieraü siĊ na materialnym i psychicznym
wspieraniu wiĊĨniów zwalnianych z jednostek penitencjarnych. NaleĪy pamiĊtaü, Īe odgrywa ona istotną rolĊ w procesie integracji tych osób ze spoáeczeĔstwem i skutecznie zapobiega ich powrotowi do przestĊpstwa. JeĞli jednak ma
byü skuteczna, powinna wypáywaü jednoczeĞnie z wielu Ĩródeá. Koordynowaü
swe dziaáania powinny zarówno urzĊdy administracji paĔstwowej (sądownictwo,
urzĊdy pracy, sáuĪba zdrowia, policja itd.), jak równieĪ podmioty spoáeczne,
w tym organizacje pozarządowe i grupy wsparcia. Niezmiernie waĪne jest teĪ
uĞwiadomienie czáonkom rodziny, Īe ich wsparcie moralne jest bardzo waĪne
przy powrocie byáych wiĊĨniów do normalnego Īycia4.
2
3
4

TamĪe, art. 15.
TamĪe, art. 7.
R. Musidáowski, Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy spoáecznej, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, red. T. Bulenda, R. Musidáowski, Warszawa 2003, s. 274;
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Pomocy postpenitencjarnej udzielają róĪne ogniwa wchodzące w skáad záoĪonego systemu resocjalizacji. Są wĞród nich organizacje, które nie naleĪą do
typowych instytucji zajmujących siĊ wyáącznie pomocą postpenitencjarną, ale
z racji peánienia wielorakich zadaĔ podejmują charytatywne dziaáania wspomagające system pomocy (np. stowarzyszenia, fundacje, koĞcioáy i związki wyznaniowe). Zjawiskiem czĊstym jest teĪ, Īe osoby prywatne udzielają pomocy postpenitencjarnej zwalnianym i ich rodzinom. Z reguáy są to gesty dobrej woli wykonane przez ludzi pragnących ich dobra osobistego, rodzinnego i spoáecznego.
RóĪnorodnoĞü podmiotów uczestniczących w Ğwiadczeniu pomocy ukazuje poniĪsza rycina:
Ryc. 1. Podmioty udzielające pomocy postpenitencjarnej

Jak juĪ wspomniano, pomoc postpenitencjarna jest jedną z form polityki
spoáecznej paĔstwa, nastawioną na niesienie pomocy osobom opuszczającym
zakáady karne i poprawcze w ich readaptacji do Īycia na wolnoĞci. W uzasadnionych przypadkach pomoc ta obejmuje takĪe pokrzywdzonych przestĊpstwem.
Przede wszystkim jest ona Ğwiadczona w formie pomocy materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i zakwaterowania, a takĪe porad prawnych. Pomocy
udzielają wáaĞciwe organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego
oraz kuratorzy sądowi. Pomocy penitencjarnej osobom zwolnionym z zakáadu
karnego winny udzielaü wáaĞciwe organy administracji oraz organizacje spoáeczne5.

5

szerzej: Polityka spoáeczna dla pedagogów i sáuĪb spoáecznych, red. E. Trafiaáek, Tarnobrzeg
2007.
Dz.U. z 1997 nr 50 poz. 557 ze zm. Kodeks karny wykonawczy, Art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997; B. JarosiĔski Edukacja a problemy ludzi máodych na regionalnym rynku pracy,
[w:] Edukacja w cywilizacji XXI wieku, Kielce, 2005, s. 219–226.
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2. Zadania administracji paĔstwowej związane
z pomocą postpenitencjarną
Do organów administracji paĔstwowej koordynujących pomoc postpenitencjarną naleĪą: Prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwoĞci, wojewodowie,
prezesi sądów okrĊgowych (kaĪdy w granicach swojego okrĊgu). Do organów
administracji rządowej i samorządowej Ğwiadczącej pomoc poprzez swe jednostki organizacyjne naleĪą:
a) prezesi sądów rejonowych poprzez kuratorską sáuĪbĊ sądową,
b) jednostki penitencjarne,
c) samorząd wojewódzki poprzez regionalne oĞrodki pomocy spoáecznej,
d) powiaty poprzez domy pomocy spoáecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i powiatowe urzĊdy pracy,
e) gminy poprzez miejskie i gminne oĞrodki pomocy spoáecznej.
Kuratorską sáuĪbĊ sądową na obszarze wáaĞciwoĞci sądu okrĊgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi. Nadzór nad dziaáalnoĞcią kuratorów sądowych wykonuje kurator okrĊgowy, z zastrzeĪeniem okreĞlonych w ustawie
uprawnieĔ sądu lub prezesa sądu.
Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, Īe w sáuĪbie tej dziaáają kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosáych, którzy stanowią sáuĪbĊ kuratorską
i wykonują czynnoĞci o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilaktycznym, diagnostycznym i ochronnym6. Kuratorzy sądowi peánią swoje czynnoĞci zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo spoáecznie (kuratorzy spoáeczni)7.
Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w Ğrodowisku podopiecznych, takĪe
na terenie zamkniĊtych zakáadów i placówek ich pobytu, w szczególnoĞci na terenie zakáadów karnych, placówek opiekuĔczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych8. Prawo wstĊpu do tych jednostek zapewnia osobistą stycznoĞü kuratora i jego bezpoĞredni kontakt zarówno z kadrą pedagogiczną, jak
i osadzonymi oraz wychowankami. Jest to konieczne z uwagi na gwarancjĊ wykonywania ustawowych zadaĔ przez kuratora, dlatego teĪ nie zaleĪy od dobrej
woli sáuĪb penitencjarnych. Zespoáy kuratorskiej sáuĪby sądowej tworzy siĊ
w sądzie rejonowym, oddzielnie dla spraw karnych, oddzielnie dla spraw rodzinnych i nieletnich. W wyjątkowych przypadkach moĪna tworzyü je áącznie.
Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi dziaáania mające na celu po6

7
8

Dz.U. z 2001 nr 98, poz. 1070. Ustawa z 21 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszechnych, art.
147 § 2.
TamĪe, art. 154 § 1 i 2.
Dz.U. z 2001 nr 89, poz. 1071 ze zm. Art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., O kuratorach sądowych.
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moc skazanemu w spoáecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów spoáecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upowaĪnienia stowarzyszeĔ, organizacji i instytucji. W tej mierze do zakresu dziaáania sądowego kuratora zawodowego naleĪy w szczególnoĞci udzielanie pomocy
z funduszu pomocy postpenitencjarnej9.
Do zakresu dziaáania sądowego kuratora spoáecznego naleĪy odwiedzanie
osób, których dotyczy postĊpowanie w miejscu ich zamieszkania lub pobytu,
w tym równieĪ w zakáadach karnych, oraz kontaktowanie siĊ z ich rodziną. MoĪe on Īądaü niezbĊdnych informacji i wyjaĞnieĔ od urzĊdów i innych instytucji
oraz osób objĊtych dozorem lub nadzorem. Kurator spoáeczny zobowiązany jest
wspóádziaáaü z wáaĞciwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, których celem jest poprawa warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia
i szkolenia osób, których dotyczy postĊpowanie wykonawcze. W ramach powierzonych obowiązków ma wspóádziaáaü z administracją zakáadów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia. Dla sprawnej
realizacji tych zadaĔ moĪe przeprowadzaü wywiady Ğrodowiskowe i zbieraü niezbĊdne informacje od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakáadów pracy, stowarzyszeĔ i fundacji. Ma to na celu przede wszystkim
udzielanie skazanym celowej i stosownej do potrzeb pomocy postpenitencjarnej10. Do obowiązków osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji naleĪą takie same zadania jak do sądowego kuratora
spoáecznego.
Sądowy kurator zawodowy od kuratora spoáecznego przyjmuje i analizuje,
pod kątem potrzeby stosownego wykorzystania, informacje o okolicznoĞciach,
do których uprawniony jest wyáącznie kurator zawodowy. W zakres ten zalicza
siĊ w szczególnoĞci: wystąpienie z wnioskiem w sprawie zmiany orzeczenia sądu, udzielenia materialnej lub innej pomocy skazanemu lub jego rodzinie, dopuszczenia kuratora spoáecznego do udziaáu w posiedzeniu sądu w postĊpowaniu
wykonawczym11.
Kurator realizuje czynnoĞci związane z przygotowaniem skazanego do Īycia
po zwolnieniu z zakáadu karnego niezwáocznie po otrzymaniu decyzji komisji
penitencjarnej lub orzeczenia sądu penitencjarnego. W tym celu sporządza, we
wspóádziaáaniu ze skazanym, program wolnoĞciowy. Program ten opiera siĊ na
analizie akt penitencjarnych i akt sprawy karnej oraz rozpoznaniu sytuacji ro9
10
11

Szerzej: K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz, Warszawa 2005.
Art. 174 kkw.
Dz.U. z 2002 nr 91 poz. 812 § 7 Rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 7 czerwca
2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu
wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje
swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru.
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dzinnej i Ğrodowiskowej skazanego. NastĊpnie kurator, czĊsto poprzez kontakt
osobisty, przygotowuje Ğrodowisko rodzinne do powrotu skazanego. W tym celu
wspóáorganizuje pomoc postpenitencjarną poprzez rozpoznanie potrzeb skazanego i jego rodziny oraz ksztaátowanie umiejĊtnoĞci zwalnianego do samodzielnego rozwiązywania trudnoĞci Īyciowych. CzynnoĞci prowadzone przez kuratora opierają siĊ wówczas na wspóádziaáaniu ze skazanym i sáuĪbą penitencjarną
zakáadów karnych, a ponadto organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, których celem dziaáania jest pomoc w spoáecznej readaptacji skazanych12. O skutecznoĞci pomocy postpenitencjarnej realizowanej w ramach dozoru kuratorskiego decydują równieĪ osobiste zalety kuratora
i sposób przeprowadzenia rozmów z podopiecznym w celu poznania jego wáaĞciwoĞci osobistych i zorientowania siĊ w problemach, jakie moĪe on napotykaü
w procesie readaptacji spoáecznej. Pozwala to, w póĨniejszym czasie, trafnie kierowaü wykonywaniem dozoru i adekwatnie dobieraü formy pomocy postpenitencjarnej. ZagroĪenie w tej sytuacji moĪe stanowiü rozpowszechniony model
sformalizowanego charakteru dozoru kuratorskiego oraz zdominowanie pomocy
przez rutynowe egzekwowanie obowiązków – naáoĪonych na dozorowanego –
czĊsto z wychowawczego punktu widzenia „pustych”13.
Reasumując, nie ulega wątpliwoĞci, iĪ pomoc postpenitencjarna stanowi
bardzo istotny i konieczny aspekt zadaĔ realizowanych w ramach dozoru kuratorskiego. Niepokój moĪe wzbudzaü jedynie fakt traktowania jej przez kuratorów zbyt formalnie i powierzchownie. Sprzyja temu miĊdzy innymi sáabe odzwierciedlenie problemu w literaturze, w której zagadnienie pomocy postpenitencjarnej poruszane jest raczej doĞü marginalnie.
WiĊziennictwo, jako spoáeczna instytucja usáugowa, prowadzi dziaáalnoĞü
szczególnego rodzaju. Do podstawowych zadaĔ sáuĪby wiĊziennej w sferze socjalnej naleĪy prowadzenie dziaáalnoĞci resocjalizacyjnej wobec osób skazanych
na kary pozbawienia wolnoĞci, przede wszystkim przez organizowanie pracy
sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajĊü kulturalno-oĞwiatowych. Ponadto sáuĪba wiĊzienna zapewnienia osobom skazanym
na kary pozbawienia wolnoĞci lub tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich
praw, a zwáaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godnoĞci, opieki
zdrowotnej i religijnej.
Zakres podstawowych obowiązków administracji penitencjarnej dotyczący
przygotowania wiĊĨnia do zwolnienia i pomocy postpenitencjarnej okreĞlają
przepisy art. 164–168 kodeksu karnego wykonawczego. Wynika z nich, Īe okres
12

13

Dz.U. z 2003 nr 112 poz. 1064 § 13 Rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegóáowego sposobu wykonywania uprawnieĔ i obowiązków kuratorów sądowych.
Por. P. StĊpniak, Funkcjonowanie kurateli sądowe. Teoria a rzeczywistoĞü, PoznaĔ 1992, s. 93.
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do 6 miesiĊcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi czas na przygotowanie skazanego do Īycia po zwolnieniu. Wykorzystaü go naleĪy zwáaszcza w celu nawiązania kontaktu z kuratorem
sądowym lub innymi podmiotami Ğwiadczącymi pomoc postpenitencjarną. Administracja zakáadu karnego przed zwolnieniem osadzonego udziela mu stosownych informacji o moĪliwoĞciach uzyskania pomocy postpenitencjarnej. Skazani
zwalniani z zakáadów karnych, którzy nie dysponują Ğrodkami finansowymi,
otrzymują w chwili zwolnienia kwotĊ w wysokoĞci do 1Ú3 przeciĊtnego miesiĊcznego wynagrodzenia pracowników lub jej ekwiwalent. Skazany, przed zwolnieniem z zakáadu karnego, ma prawo zwróciü siĊ do sądu penitencjarnego z wnioskiem o zastosowanie wzglĊdem niego dozoru zawodowego kuratora, zwáaszcza
jeĞli oczekujące go warunki Īycia po zwolnieniu z zakáadu mogą mu utrudniaü
readaptacjĊ spoáeczną. Takiemu skazanemu, oddanemu pod dozór i wypeániającemu naáoĪone na niego obowiązki, zapewnia siĊ w miarĊ moĪliwoĞci tymczasowe zakwaterowanie. Udziela mu siĊ teĪ pomocy w otrzymaniu zatrudnienia
w miejscach oraz instytucjach wskazanych przez kuratora. Czas trwania dozoru,
o którym mowa, nie moĪe przekraczaü 2 lat. Czasu tego sąd w postanowieniu
nie okreĞla z góry. JeĪeli osoba zwolniona z zakáadu karnego wymaga leczenia
szpitalnego, zaĞ stan jej zdrowia nie pozwala na przeniesienie do publicznego
zakáadu opieki zdrowotnej, pozostaje ona na leczeniu w zakáadzie karnym. MoĪe
leczyü siĊ na wiĊziennym oddziale szpitalnym po wyraĪeniu swej zgody na piĞmie. Przebywa tam do chwili, gdy jej stan zdrowia pozwoli na przeniesienie.
W razie niemoĪnoĞci wyraĪenia tej zgody przez osobĊ zwolnioną, decyzjĊ o pozostawieniu jej na leczeniu w zakáadzie karnym podejmuje dyrektor zakáadu
karnego na wniosek lekarza. Czasami zwalniany z powodów zdrowotnych niezdolny jest do samodzielnego powrotu do miejsca zamieszkania. Wówczas administracja zakáadu karnego jest obowiązana nawiązaü kontakt z rodziną lub
osobą bliską i powiadomiü ją o terminie zwolnienia. W wypadku gdyby dziaáania te okazaáy siĊ nieskuteczne, administracja zakáadu karnego udzieli zwolnionemu pomocy w udaniu siĊ do miejsca zamieszkania albo zakáadu opieki zdrowotnej14. BezpoĞrednio przed zwolnieniem z zakáadu karnego administracja
udziela stosownych informacji o adresach i szczegóáowych kompetencjach instytucji i organizacji spoáecznych udzielających pomocy: materialnej, medycznej, w znalezieniu zakwaterowania i porad prawnych15.
W pracy socjalnej administracja penitencjarna korzysta z pomocy pozawiĊziennych szkóá i oĞrodków szkoleniowych, w których wiĊĨniowie uzupeániają
14
15

Art. 164–168 kkw.
Dz.U. z 2003 nr 152, poz. 1493. § 62 Rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci z dnia
25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolnoĞci.
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wyksztaácenie lub zdobywają nowe zawody. Jest to waĪny element kontaktu
osadzonych ze Ğwiatem zewnĊtrznym. Tak samo istotne jest poszukiwanie
miejsc pracy dla wiĊĨniów poza zakáadami karnymi, szczególnie zaĞ u pracodawców prywatnych. Praca ta oczywiĞcie musi byü naleĪycie nadzorowana i sterowana, tak aby miaáa wychowawczy charakter. UmoĪliwia siĊ równieĪ wiĊĨniom leczenie w specjalistycznych zewnĊtrznych oĞrodkach terapii, zespoáach
opieki zdrowotnej i czáonkostwo w klubach anonimowych alkoholików. Korzystają oni równieĪ z wielu form dziaáalnoĞci kulturalnej takiej, jak: koncerty, wystawy i przedstawienia teatralne. Mają teĪ zapewnioną posáugĊ religijną i duszpasterską, w zaleĪnoĞci od istniejących potrzeb.
Administracja penitencjarna prowadzi szereg poczynaĔ związanych z poprawą szans byáych wiĊĨniów w znalezieniu pracy po opuszczeniu zakáadu karnego. Wykorzystuje do tego takĪe moĪliwoĞci, które powstaáy w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Sytuacja wiĊĨniów i byáych osadzonych na
rynku pracy jest bardzo trudna. Poprawiáa siĊ jedynie nieznacznie po masowej
emigracji pracowników, gáównie na wyspy brytyjskie. NajwiĊkszy problem to
jednak brak wyksztaácenia tej grupy zawodowej i czĊsto brak nawyku pracy.
Z badaĔ przeprowadzonych przez CZSW16 na potrzeby realizacji projektów
z dziedziny wiĊziennictwa wynika, Īe wiĊĨniowie i byli skazani są na ogóá nisko
wyksztaáceni. Przed odbyciem kary pracowali niewiele lub wcale, nie mają zatem doĞwiadczenia zawodowego ani kwalifikacji. Brak im znajomoĞci wáasnych
uzdolnieĔ, mocnych stron i umiejĊtnoĞci. Wielu skazanych dopiero w zakáadzie
karnym odkrywa, Īe praca jest bardzo waĪną czĊĞcią ludzkiego Īycia, pozwala
zachowaü siáy fizyczne i umysáowe, daje satysfakcjĊ i zadowolenie z siebie. Tylko 10–15 proc. spoĞród osób, które opuĞciáy zakáad karny, znajduje staáą pracĊ.
Pozostali, zwáaszcza gdy pozbawieni są wsparcia rodzin, stają przed realną perspektywą powrotu na drogĊ przestĊpstwa17. W Polsce brakuje bowiem dobrze
funkcjonującego systemu pomocy postpenitencjarnej, nastawionej na reintegracjĊ i aktywizacjĊ zawodową byáych wiĊĨniów.
Zadania pomocy spoáecznej w województwach samorządowych koordynują
regionalne oĞrodki polityki spoáecznej. Regionalny oĞrodek polityki spoáecznej
pomaga realizowaü samorządom strategiĊ pomocy spoáecznej dla województwa.
Marszaáek województwa, przy pomocy regionalnego oĞrodka polityki spoáecznej, sprawuje nadzór nad podlegáymi jednostkami organizacyjnymi pomocy spoáecznej. Zakres kontroli obejmuje sprawy finansowe i administracyjne18.

16
17
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Centralny Zarząd SáuĪby WiĊziennej.
Informacje ze strony www.czsw.gov.pl.
Art. 112–115 ustawy o pomocy spoáecznej.
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Zadania pomocy spoáecznej w powiatach wykonują ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują miejskie oĞrodki pomocy rodzinie.
Powiatowe centra pomocy rodzinie to najwaĪniejsze z instytucji mających za
cel udzielanie pomoc rodzinie znajdującej siĊ w trudnej sytuacji bytowej. Sytuacji takich doĞwiadczają m.in. osoby zwalniane z zakáadów karnych i ich rodziny. Mogą korzystaü z pomocy finansowej, ale muszą w tej sprawie zgáosiü siĊ do
oĞrodka i záoĪyü formalny wniosek. PostĊpowanie w tej sprawie mogą teĪ prowadziü osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy postpenitencjarnej zwolnionemu z wiĊzienia. Są nimi z reguáy kuratorzy zawodowi i opiekunowie spoáeczni. Powiatowe centra pomocy rodzinie mają moĪliwoĞü tworzenia punktów
interwencji kryzysowej, w których zatrudnia siĊ specjalistów z zakresu pracy socjalnej. Mają oni obowiązek udzielaü doraĨnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i porad prawnych. SpecjaliĞci ci dyĪurują w punkcie interwencji kryzysowej w okreĞlone dni tygodnia. Poza dyĪurami pozostają przez caáą dobĊ do dyspozycji policji i sáuĪb socjalnych. Punkty interwencji kryzysowej
powoáano na terenie wiĊkszoĞci powiatów. JednakĪe liczba osób zgáaszających
siĊ z proĞbą o pomoc do tych punktów jest niewielka. Wynika to ze sáabego poinformowania spoáeczeĔstwa o pracy i zadaniach interwencji kryzysowej19.
Powiatowe centrum pomocy rodzinie moĪe kierowaü wnioski o ustalenie
niezdolnoĞci do pracy, niepeánosprawnoĞci i stopnia niepeánosprawnoĞci do organów orzekających w tych sprawach. W caáym kraju rozwinĊáa siĊ wspóápraca
samorządów z administracją jednostek penitencjarnych w celu zapewnienia
wiĊĨniom moĪliwoĞci ubiegania siĊ o orzeczenie stopnia niepeánosprawnoĞci,
Ğwiadczenia emerytalne i rentowe. PCPR organizują posiedzenia komisji ds.
orzekania o niepeánosprawnoĞci na terenie zakáadów karnych i aresztów Ğledczych. SáuĪba wiĊzienna nie musi wówczas transportowaü osadzonego, ubiegającego siĊ o orzeczenie, poza obrĊb jednostek.
Kolejną waĪną instytucją samorządową zapewniającą wsparcie osobom
w trudnej sytuacji Īyciowej są domy pomocy spoáecznej. Dom funkcjonuje
w sposób zapewniający wáaĞciwy zakres pomocy, zgodny ze standardami okreĞlonymi dla danego typu domu i w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkaĔca
domu. W celu okreĞlenia indywidualnych potrzeb mieszkaĔca dom powoáuje zespoáy terapeutyczno-opiekuĔcze, skáadające siĊ w szczególnoĞci z pracowników
domu, którzy bezpoĞrednio zajmują siĊ wspieraniem mieszkaĔców20. Dom, nie19

20

Punkt interwencji kryzysowej jest jednostką specjalistycznego poradnictwa, nad którą nadzór
sprawuje starosta powiatu na podst. art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy spoáecznej.
TamĪe, § 12.
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zaleĪnie od typu, Ğwiadczy usáugi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając
miejsce zamieszkania, wyĪywienie, odzieĪ i obuwie, utrzymanie czystoĞci. Ponadto dom Ğwiadczy usáugi opiekuĔcze i wspomagające. Zapewnia mieszkaĔcowi, który chce siĊ usamodzielniü, pomoc w podjĊciu pracy. UmoĪliwiany jest
teĪ udziaá w terapii zajĊciowej w celu podnoszenia sprawnoĞci i aktywizowania
mieszkaĔców. Dom umoĪliwia readaptacjĊ spoáeczną, nawiązanie kontaktu z rodziną i lokalną spoáecznoĞcią21. NajwaĪniejszą funkcją domu pozostaje jednak
zapewnienie dachu nad gáową osobie, która nie ma odpowiednich warunków
mieszkaniowych.
Zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy realizują
powiatowe urzĊdy pracy. Nie są one wprawdzie organami pomocy spoáecznej,
lecz zajmują nie mniej waĪne miejsce w systemie pomocy postpenitencjarnej.
Powiatowe urzĊdy pracy wspóápracują z jednostkami penitencjarnymi na zasadzie partnerstwa lokalnego. Celem tych kontaktów jest realizacja wspólnych
programów informacyjno-szkoleniowych. Dziaáania te zmierzają ku zorientowaniu osób osadzonych o sytuacji i potrzebach rynku pracy. Organizowane zajĊcia
mają charakter doradztwa zawodowego i budzą spore zainteresowanie skazanych. Pracownicy powiatowych urzĊdów pracy wspóáuczestniczą w organizowaniu krótkich kursów zawodowych, dostĊpnych dla skazanych nieposiadających wyksztaácenia i praktyki zawodowej. Znaczna czĊĞü skazanych ma dziĊki
temu moĪliwoĞü zdobycia wyksztaácenia zawodowego w warunkach wiĊziennych. Stwarza to wiĊksze szanse podjĊcia pracy po wyjĞciu na wolnoĞü. Ustawa
o promocji zatrudnienia, na podstawie której urzĊdy pracy realizują swe zadania,
nie stosuje niestety priorytetów dla osób mających trudnoĞci ze znalezieniem
pracy po zwolnieniu z zakáadu karnego. O pracĊ zgodną z posiadanymi kwalifikacjami jest ciĊĪko, dlatego byli skazani podejmują kaĪdą oferowaną im pracĊ
doraĨną. UrzĊdy pracy mogą staraü siĊ jedynie, aby pracodawcy nie traktowali
byáych wiĊĨniów jako pracowników gorszego gatunku, napiĊtnowanych pobytem w wiĊzieniu22. Pewne moĪliwoĞci stwarzają takĪe prace interwencyjne, dające moĪliwoĞü czasowego zatrudnienia. Uzyskane w ten sposób Ğwiadectwo
pracy podwyĪsza notowania byáego wiĊĨnia na rynku pracy. Jego ostatnim miejscem pobytu i zatrudnienia nie jest juĪ jednostka penitencjarna.
Zadania pomocy spoáecznej w gminach wykonują jej jednostki organizacyjne: miejskie lub gminne oĞrodki pomocy spoáecznej. Wykonując zadania wáasne
gminy w zakresie pomocy spoáecznej, oĞrodki kierują siĊ ustaleniami wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). W oparciu o zgáoszone potrzeby rady gminy
21
22

TamĪe, § 5.
Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
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oĞrodki opracowują i wdraĪają programy pomocy spoáecznej. Kierownicy
oĞrodków skáadają caáoroczne sprawozdania ze swej dziaáalnoĞci. Gmina, realizując zadania zlecone przez administracjĊ rządową z zakresu pomocy spoáecznej, kieruje siĊ ustaleniami przekazanymi przez wojewodĊ. W celu realizacji zadaĔ pomocy spoáecznej gmina moĪe tworzyü równieĪ inne jednostki organizacyjne23.
OĞrodek pomocy spoáecznej moĪe kierowaü wnioski o ustalenie niezdolnoĞci do pracy, niepeánosprawnoĞci i stopnia niepeánosprawnoĞci do organów wáaĞciwych do orzekania w tych sprawach. Wspóápracuje w tej mierze z jednostkami penitencjarnymi i kuratorami sądowymi. ĝwiadczenia pomocy spoáecznej są
udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego,
bądĨ innej osoby – za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc spoáeczna moĪe byü udzielana z urzĊdu. Decyzja o przyznaniu
– lub odmowie przyznania Ğwiadczenia – wymaga przeprowadzenia uprzednio
wywiadu Ğrodowiskowego (rodzinnego). Wywiad ten przeprowadza pracownik
socjalny. Korzysta on z prawa pierwszeĔstwa przy wykonywaniu swoich zadaĔ
w urzĊdach, instytucjach i innych placówkach. Organy te są obowiązane do
udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych
czynnoĞci. Pracownikowi socjalnemu przysáuguje ochrona prawna przewidziana
dla funkcjonariuszy publicznych24.
Pracownicy socjalni oĞrodków pomocy spoáecznej biorą udziaá w procesie
oddziaáywaĔ postpenitencjarnych na osoby zwolnione z zakáadów karnych.
Czyniü to mogą z urzĊdu na wniosek kuratora sądowego lub na wniosek zainteresowanego albo jego przedstawiciela ustawowego. Sądy, organy paĔstwowe
i inne jednostki organizacyjne są obowiązane niezwáocznie, nie póĨniej jednak
niĪ w terminie siedmiu dni, udostĊpniü lub udzieliü pracownikowi socjalnemu
odpowiednich informacji, które mają znaczenie dla rozstrzygniĊcia o przyznaniu
lub odmowie przyznania ĞwiadczeĔ oraz ich rozmiarów.

3. Wnioski przydatne w praktyce
Usprawnienie streszczonego powyĪej systemu opieki postpenitencjarnej nie
jest zadaniem áatwym. Powinno znaleĨü swoje odbicie w nowym ustawodawstwie. Opinii publicznej naleĪy ukazaü pozytywne i moĪliwe do osiągniĊcia cele
spoáecznej readaptacji skazanych. Chcąc bowiem budowaü prawdziwe paĔstwo
spoáeczne, nie moĪna zapominaü o tych, których Īycie potoczyáo siĊ niezbyt
23
24

Art. 110–111 ustawy o pomocy spoáecznej.
TamĪe, art. 119–124.
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szczĊĞliwie. NaleĪy podkreĞliü, Īe bez wzglĊdu na to, kto Ğwiadczy pomoc postpenitencjarną, przyczynia siĊ do uzyskania dobrych wyników w procesie, którego celem jest resocjalizacja czáonka spoáeczeĔstwa i stworzenie mu moĪliwoĞci
rozpoczĊcia nowego Īycia.
Chcąc dąĪyü do poprawy skutecznoĞci oddziaáywaĔ postpenitencjarnych,
wiele problemów wymaga kompleksowego rozwiązania. Trzeba tworzyü system,
który dawaáby byáym skazanym áatwiejsze wejĞcie na rynek pracy, pomógáby
rozwiązaü káopoty natury spoáeczno-moralnej oraz psychicznej. NajczĊĞciej spotykane problemy to: záe relacje rodzinne, brak mieszkania, radzenie sobie z agresją i stresem, poczucie niskiej wartoĞci i brak wiary w swoje moĪliwoĞci. Wydaje siĊ, Īe potrzebującymi zająü siĊ mogą wyspecjalizowane instytucje pozarządowe. Jednak najpierw paĔstwo musiaáoby je wyposaĪyü w instrumenty prawne,
umoĪliwiające im szeroki zakres dziaáaĔ, i udzieliü wsparcia odpowiednimi
Ğrodkami finansowymi.

Summary
Help for People Who Left Penitentiary as a Form of Social Work
The author paid attention to little known problem, in social pedagogy, which
is problem of socialization of people who left penitentiary. After describing legislation more accurately the author describes the role and duties of professional
guardian. The author describes also social help workers as people responsible for
former prisoners proper functioning. The author accents that intentional system
of help for people who left penitentiary must be made because existing solutions
are not effective.

