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ukasz KOZERA 

Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy 

socjalnej 

1. Idea i cele pomocy spo ecznej postpenitencjarnej 

Pomoc spo eczna jest instytucj  polityki spo ecznej pa stwa, maj c  na celu 

umo liwienie osobom i rodzinom przezwyci anie trudnych sytuacji bytowych 

i socjalnych. Pomoc spo eczn  organizuj  g ównie organy administracji rz do-

wej i samorz dowej. Wspó pracuj  w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z: 

— organizacjami spo ecznymi i pozarz dowymi, 

— Ko cio em katolickim,  

— innymi ko cio ami, zwi zkami wyznaniowymi, 

— osobami fizycznymi i prawnymi1. 

Pomoc spo eczna wspiera osoby i rodziny w wysi kach zmierzaj cych do za-

spokojenia niezb dnych potrzeb i umo liwia im ycie w warunkach odpowiada-

j cych godno ci cz owieka. Aby to osi gn , podmioty realizuj ce misj  pomo-

cy spo ecznej podejmuj  dzia ania zmierzaj ce do yciowego usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzy-

staj cych z opieki socjalnej powinny zosta  uwzgl dnione zawsze wtedy, gdy 

odpowiadaj  celom i mieszcz  si  w mo liwo ciach pomocy spo ecznej. Rodzaj, 

forma i rozmiar wiadczenia powinny by  odpowiednie do okoliczno ci uzasad-

niaj cych udzielenie pomocy. 

Pomoc spo eczna polega w szczególno ci na przyznawaniu i wyp acaniu 

przewidzianych ustaw  wiadcze , pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju nie-

zb dnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodz cych zapotrze-

                                                      
1 Dz.U. z 2004 nr 64 poz. 593. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy spo ecznej, art. 2. ust. 1. 
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bowanie na tego rodzaju wiadczenia, realizacji zada  wynikaj cych z rozezna-

nych potrzeb spo ecznych, rozwijaniu nowych form pomocy spo ecznej i samo-

pomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb2. Pomocy spo ecznej udziela si  

osobom i rodzinom w szczególno ci z powodu ubóstwa, bezdomno ci, bezrobo-

cia, niepe nosprawno ci czy bezradno ci w sprawach opieku czo-wychowaw- 

czych. Cz sto tak e udziela si  jej w przypadkach trudno ci w prowadzeniu go-

spodarstwa domowego, zw aszcza w rodzinach niepe nych lub wielodzietnych3. 

W odniesieniu do osób podlegaj cych oddzia ywaniom postpenitencjarnym 

celem pomocy jest zaspokojenie niezb dnych potrzeb yciowych osoby zwol-

nionej po odbyciu kary pozbawienia wolno ci. Czasem pomoc ta obejmuje rów-

nie  cz onków rodziny by ego wi nia poprzez umo liwianie jej bytowania 

w warunkach odpowiadaj cych godno ci cz owieka. Pomoc powinna jednak e, 

w miar  mo liwo ci, doprowadzi  do yciowego usamodzielnienia ka dej jed-

nostki. Rodzaj, forma i rozmiar tej pomocy powinny by  odpowiednie do oko-

liczno ci uzasadniaj cych jej udzielenie. 

Praca socjalna z by ymi wi niami to praca z drugim cz owiekiem i stoso-

wane formy musz  si  zmienia  razem z nim. Dzia alno  ta powinna mie  na 

celu zapobieganie takim sytuacjom, które sprowadzi y w przesz o ci cz owieka 

na drog  przest pstwa. Jednocze nie pami ta  nale y, e udzielana pomoc po-

winna obejmowa  okre lony czas kryzysu, którego doznaje zwolniony po odby-

ciu kary. Nie mo e prowadzi  do powstania u niego postawy roszczeniowej wo-

bec przedstawicieli instytucji, które tej pomocy udzielaj . Przeciwnie, powinna 

wp ywa  na prawid owe ukszta towanie osobowo ci zwolnionego, by w warun-

kach wolno ciowych sam organizowa  sobie warunki yciowe. Celem nadrz d-

nym udzielanej pomocy jest przecie  wdro enie jednostki do pe nienia okre lo-

nych ról spo ecznych. 

Pomoc postpenitencjarna musi opiera  si  na materialnym i psychicznym 

wspieraniu wi niów zwalnianych z jednostek penitencjarnych. Nale y pami -

ta , e odgrywa ona istotn  rol  w procesie integracji tych osób ze spo ecze -

stwem i skutecznie zapobiega ich powrotowi do przest pstwa. Je li jednak ma 

by  skuteczna, powinna wyp ywa  jednocze nie z wielu róde . Koordynowa  

swe dzia ania powinny zarówno urz dy administracji pa stwowej (s downictwo, 

urz dy pracy, s u ba zdrowia, policja itd.), jak równie  podmioty spo eczne, 

w tym organizacje pozarz dowe i grupy wsparcia. Niezmiernie wa ne jest te  

u wiadomienie cz onkom rodziny, e ich wsparcie moralne jest bardzo wa ne 

przy powrocie by ych wi niów do normalnego ycia4. 

                                                      
2 Tam e, art. 15. 
3 Tam e, art. 7. 
4 R. Musid owski, Pomoc postpenitencjarna w systemie pomocy spo ecznej, [w:] System peniten-

cjarny i postpenitencjarny w Polsce, red. T. Bulenda, R. Musid owski, Warszawa 2003, s. 274; 
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Pomocy postpenitencjarnej udzielaj  ró ne ogniwa wchodz ce w sk ad z o-

onego systemu resocjalizacji. S  w ród nich organizacje, które nie nale  do 

typowych instytucji zajmuj cych si  wy cznie pomoc  postpenitencjarn , ale 

z racji pe nienia wielorakich zada  podejmuj  charytatywne dzia ania wspoma-

gaj ce system pomocy (np. stowarzyszenia, fundacje, ko cio y i zwi zki wyzna-

niowe). Zjawiskiem cz stym jest te , e osoby prywatne udzielaj  pomocy post-

penitencjarnej zwalnianym i ich rodzinom. Z regu y s  to gesty dobrej woli wy-

konane przez ludzi pragn cych ich dobra osobistego, rodzinnego i spo ecznego. 

Ró norodno  podmiotów uczestnicz cych w wiadczeniu pomocy ukazuje po-

ni sza rycina: 

Ryc. 1. Podmioty udzielaj ce pomocy postpenitencjarnej  

 

Jak ju  wspomniano, pomoc postpenitencjarna jest jedn  z form polityki 

spo ecznej pa stwa, nastawion  na niesienie pomocy osobom opuszczaj cym 

zak ady karne i poprawcze w ich readaptacji do ycia na wolno ci. W uzasad-

nionych przypadkach pomoc ta obejmuje tak e pokrzywdzonych przest pstwem. 

Przede wszystkim jest ona wiadczona w formie pomocy materialnej, medycz-

nej, w znalezieniu pracy i zakwaterowania, a tak e porad prawnych. Pomocy 

udzielaj  w a ciwe organy administracji rz dowej i samorz du terytorialnego 

oraz kuratorzy s dowi. Pomocy penitencjarnej osobom zwolnionym z zak adu 

karnego winny udziela  w a ciwe organy administracji oraz organizacje spo-

eczne5. 

                                                      
szerzej: Polityka spo eczna dla pedagogów i s u b spo ecznych, red. E. Trafia ek, Tarnobrzeg 

2007. 
5 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. Jarosi ski Edukacja a problemy ludzi m odych na regionalnym rynku pracy, 

[w:] Edukacja w cywilizacji XXI wieku, Kielce, 2005, s. 219–226. 
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2. Zadania administracji pa stwowej zwi zane 

z pomoc  postpenitencjarn  

Do organów administracji pa stwowej koordynuj cych pomoc postpeniten-

cjarn  nale : Prezes Rady Ministrów, minister sprawiedliwo ci, wojewodowie, 

prezesi s dów okr gowych (ka dy w granicach swojego okr gu). Do organów 

administracji rz dowej i samorz dowej wiadcz cej pomoc poprzez swe jed-

nostki organizacyjne nale : 

a) prezesi s dów rejonowych poprzez kuratorsk  s u b  s dow ,  

b) jednostki penitencjarne, 

c) samorz d wojewódzki poprzez regionalne o rodki pomocy spo ecznej, 

d) powiaty poprzez domy pomocy spo ecznej, powiatowe centra pomocy ro-

dzinie i powiatowe urz dy pracy, 

e) gminy poprzez miejskie i gminne o rodki pomocy spo ecznej.  

Kuratorsk  s u b  s dow  na obszarze w a ciwo ci s du okr gowego sta-

nowi  zawodowi kuratorzy s dowi. Nadzór nad dzia alno ci  kuratorów s do-

wych wykonuje kurator okr gowy, z zastrze eniem okre lonych w ustawie 

uprawnie  s du lub prezesa s du. 

Prawo o ustroju s dów powszechnych stanowi, e w s u bie tej dzia aj  ku-

ratorzy rodzinni i kuratorzy dla doros ych, którzy stanowi  s u b  kuratorsk  

i wykonuj  czynno ci o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, profilak-

tycznym, diagnostycznym i ochronnym6. Kuratorzy s dowi pe ni  swoje czyn-

no ci zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo spo ecznie (kuratorzy spo eczni)7. 

Kuratorzy s dowi wykonuj  swoje zadania w rodowisku podopiecznych, tak e 

na terenie zamkni tych zak adów i placówek ich pobytu, w szczególno ci na te-

renie zak adów karnych, placówek opieku czo-wychowawczych oraz leczniczo- 

-rehabilitacyjnych8. Prawo wst pu do tych jednostek zapewnia osobist  stycz-

no  kuratora i jego bezpo redni kontakt zarówno z kadr  pedagogiczn , jak 

i osadzonymi oraz wychowankami. Jest to konieczne z uwagi na gwarancj  wy-

konywania ustawowych zada  przez kuratora, dlatego te  nie zale y od dobrej 

woli s u b penitencjarnych. Zespo y kuratorskiej s u by s dowej tworzy si  

w s dzie rejonowym, oddzielnie dla spraw karnych, oddzielnie dla spraw ro-

dzinnych i nieletnich. W wyj tkowych przypadkach mo na tworzy  je cznie. 

S dowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi dzia ania maj ce na celu po-

                                                      
6 Dz.U. z 2001 nr 98, poz. 1070. Ustawa z 21 lipca 2001 r. o ustroju s dów powszechnych, art. 

147 § 2. 
7 Tam e, art. 154 § 1 i 2.  
8 Dz.U. z 2001 nr 89, poz. 1071 ze zm. Art. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., O kuratorach s -

dowych. 
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moc skazanemu w spo ecznej readaptacji oraz kieruje prac  s dowych kurato-

rów spo ecznych i innych osób wykonuj cych dozór samodzielnie lub z upo-

wa nienia stowarzysze , organizacji i instytucji. W tej mierze do zakresu dzia a-

nia s dowego kuratora zawodowego nale y w szczególno ci udzielanie pomocy 

z funduszu pomocy postpenitencjarnej9. 

Do zakresu dzia ania s dowego kuratora spo ecznego nale y odwiedzanie 

osób, których dotyczy post powanie w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, 

w tym równie  w zak adach karnych, oraz kontaktowanie si  z ich rodzin . Mo-

e on da  niezb dnych informacji i wyja nie  od urz dów i innych instytucji 

oraz osób obj tych dozorem lub nadzorem. Kurator spo eczny zobowi zany jest 

wspó dzia a  z w a ciwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, któ-

rych celem jest poprawa warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia 

i szkolenia osób, których dotyczy post powanie wykonawcze. W ramach powie-

rzonych obowi zków ma wspó dzia a  z administracj  zak adów karnych w za-

kresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia. Dla sprawnej 

realizacji tych zada  mo e przeprowadza  wywiady rodowiskowe i zbiera  nie-

zb dne informacje od organów administracji rz dowej, samorz du terytorialne-

go, zak adów pracy, stowarzysze  i fundacji. Ma to na celu przede wszystkim 

udzielanie skazanym celowej i stosownej do potrzeb pomocy postpenitencjar-

nej10. Do obowi zków osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzysze-

nia, organizacji i instytucji nale  takie same zadania jak do s dowego kuratora 

spo ecznego. 

S dowy kurator zawodowy od kuratora spo ecznego przyjmuje i analizuje, 

pod k tem potrzeby stosownego wykorzystania, informacje o okoliczno ciach, 

do których uprawniony jest wy cznie kurator zawodowy. W zakres ten zalicza 

si  w szczególno ci: wyst pienie z wnioskiem w sprawie zmiany orzeczenia s -

du, udzielenia materialnej lub innej pomocy skazanemu lub jego rodzinie, do-

puszczenia kuratora spo ecznego do udzia u w posiedzeniu s du w post powaniu 

wykonawczym11. 

Kurator realizuje czynno ci zwi zane z przygotowaniem skazanego do ycia 

po zwolnieniu z zak adu karnego niezw ocznie po otrzymaniu decyzji komisji 

penitencjarnej lub orzeczenia s du penitencjarnego. W tym celu sporz dza, we 

wspó dzia aniu ze skazanym, program wolno ciowy. Program ten opiera si  na 

analizie akt penitencjarnych i akt sprawy karnej oraz rozpoznaniu sytuacji ro-

                                                      
9 Szerzej: K. Gromek, Kuratorzy s dowi. Komentarz, Warszawa 2005. 
10 Art. 174 kkw.  
11 Dz.U. z 2002 nr 91 poz. 812 § 7 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 7 czerwca 

2002 r. w sprawie zakresu praw i obowi zków podmiotów sprawuj cych 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 rodowiskowej skazanego. Nast pnie kurator, cz sto poprzez kontakt 

osobisty, przygotowuje rodowisko rodzinne do powrotu skazanego. W tym celu 

wspó organizuje pomoc postpenitencjarn  poprzez rozpoznanie potrzeb skaza-

nego i jego rodziny oraz kszta towanie umiej tno ci zwalnianego do samodziel-

nego rozwi zywania trudno ci yciowych. Czynno ci prowadzone przez kurato-

ra opieraj  si  wówczas na wspó dzia aniu ze skazanym i s u b  penitencjarn  

zak adów karnych, a ponadto organami administracji rz dowej i samorz du tery-

torialnego i innymi podmiotami, których celem dzia ania jest pomoc w spo ecz-

nej readaptacji skazanych12. O skuteczno ci pomocy postpenitencjarnej realizo-

wanej w ramach dozoru kuratorskiego decyduj  równie  osobiste zalety kuratora 

i sposób przeprowadzenia rozmów z podopiecznym w celu poznania jego w a-

ciwo ci osobistych i zorientowania si  w problemach, jakie mo e on napotyka  

w procesie readaptacji spo ecznej. Pozwala to, w pó niejszym czasie, trafnie kie-

rowa  wykonywaniem dozoru i adekwatnie dobiera  formy pomocy postpeni-

tencjarnej. Zagro enie w tej sytuacji mo e stanowi  rozpowszechniony model 

sformalizowanego charakteru dozoru kuratorskiego oraz zdominowanie pomocy 

przez rutynowe egzekwowanie obowi zków – na o onych na dozorowanego – 

cz sto z wychowawczego punktu widzenia „pustych”13. 

Reasumuj c, nie ulega w tpliwo ci, i  pomoc postpenitencjarna stanowi 

bardzo istotny i konieczny aspekt zada  realizowanych w ramach dozoru kura-

torskiego. Niepokój mo e wzbudza  jedynie fakt traktowania jej przez kurato-

rów zbyt formalnie i powierzchownie. Sprzyja temu mi dzy innymi s abe od-

zwierciedlenie problemu w literaturze, w której zagadnienie pomocy postpeni-

tencjarnej poruszane jest raczej do  marginalnie. 

Wi ziennictwo, jako spo eczna instytucja us ugowa, prowadzi dzia alno  

szczególnego rodzaju. Do podstawowych zada  s u by wi ziennej w sferze so-

cjalnej nale y prowadzenie dzia alno ci resocjalizacyjnej wobec osób skazanych 

na kary pozbawienia wolno ci, przede wszystkim przez organizowanie pracy 

sprzyjaj cej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zaj  kultu-

ralno-o wiatowych. Ponadto s u ba wi zienna zapewnienia osobom skazanym 

na kary pozbawienia wolno ci lub tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich 

praw, a zw aszcza humanitarnych warunków, poszanowania godno ci, opieki 

zdrowotnej i religijnej. 

Zakres podstawowych obowi zków administracji penitencjarnej dotycz cy 

przygotowania wi nia do zwolnienia i pomocy postpenitencjarnej okre laj  

przepisy art. 164–168 kodeksu karnego wykonawczego. Wynika z nich, e okres 

                                                      
12 Dz.U. z 2003 nr 112 poz. 1064 § 13 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 12 czer- 

wca 2003 r. w sprawie szczegó owego sposobu wykonywania uprawnie  i obowi zków kurato-

rów s dowych. 
13 Por. P. St pniak, Funkcjonowanie kurateli s dowe. Teoria a rzeczywisto , Pozna  1992, s. 93. 



 Pomoc postpenitencjarna jako forma pracy socjalnej 221 

do 6 miesi cy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed wy-

konaniem kary stanowi czas na przygotowanie skazanego do ycia po zwolnie-

niu. Wykorzysta  go nale y zw aszcza w celu nawi zania kontaktu z kuratorem 

s dowym lub innymi podmiotami wiadcz cymi pomoc postpenitencjarn . Ad-

ministracja zak adu karnego przed zwolnieniem osadzonego udziela mu stosow-

nych informacji o mo liwo ciach uzyskania pomocy postpenitencjarnej. Skazani 

zwalniani z zak adów karnych, którzy nie dysponuj  rodkami finansowymi, 

otrzymuj  w chwili zwolnienia kwot  w wysoko ci do 1
Ú3 przeci tnego miesi cz-

nego wynagrodzenia pracowników lub jej ekwiwalent. Skazany, przed zwolnie-

niem z zak adu karnego, ma prawo zwróci  si  do s du penitencjarnego z wnio-

skiem o zastosowanie wzgl dem niego dozoru zawodowego kuratora, zw aszcza 

je li oczekuj ce go warunki ycia po zwolnieniu z zak adu mog  mu utrudnia  

readaptacj  spo eczn . Takiemu skazanemu, oddanemu pod dozór i wype niaj -

cemu na o one na niego obowi zki, zapewnia si  w miar  mo liwo ci tymcza-

sowe zakwaterowanie. Udziela mu si  te  pomocy w otrzymaniu zatrudnienia 

w miejscach oraz instytucjach wskazanych przez kuratora. Czas trwania dozoru, 

o którym mowa, nie mo e przekracza  2 lat. Czasu tego s d w postanowieniu 

nie okre la z góry. Je eli osoba zwolniona z zak adu karnego wymaga leczenia 

szpitalnego, za  stan jej zdrowia nie pozwala na przeniesienie do publicznego 

zak adu opieki zdrowotnej, pozostaje ona na leczeniu w zak adzie karnym. Mo e 

leczy  si  na wi ziennym oddziale szpitalnym po wyra eniu swej zgody na pi-

mie. Przebywa tam do chwili, gdy jej stan zdrowia pozwoli na przeniesienie. 

W razie niemo no ci wyra enia tej zgody przez osob  zwolnion , decyzj  o po-

zostawieniu jej na leczeniu w zak adzie karnym podejmuje dyrektor zak adu 

karnego na wniosek lekarza. Czasami zwalniany z powodów zdrowotnych nie-

zdolny jest do samodzielnego powrotu do miejsca zamieszkania. Wówczas ad-

ministracja zak adu karnego jest obowi zana nawi za  kontakt z rodzin  lub 

osob  blisk  i powiadomi  j  o terminie zwolnienia. W wypadku gdyby dzia a-

nia te okaza y si  nieskuteczne, administracja zak adu karnego udzieli zwolnio-

nemu pomocy w udaniu si  do miejsca zamieszkania albo zak adu opieki zdro-

wotnej14. Bezpo rednio przed zwolnieniem z zak adu karnego administracja 

udziela stosownych informacji o adresach i szczegó owych kompetencjach in-

stytucji i organizacji spo ecznych udzielaj cych pomocy: materialnej, medycz-

nej, w znalezieniu zakwaterowania i porad prawnych15. 

W pracy socjalnej administracja penitencjarna korzysta z pomocy pozawi -

ziennych szkó  i o rodków szkoleniowych, w których wi niowie uzupe niaj  

                                                      
14 Art. 164–168 kkw.  
15 Dz.U. z 2003 nr 152, poz. 1493. § 62 Rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 

25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porz dkowego wykonywania kary po-

zbawienia wolno ci. 
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wykszta cenie lub zdobywaj  nowe zawody. Jest to wa ny element kontaktu 

osadzonych ze wiatem zewn trznym. Tak samo istotne jest poszukiwanie 

miejsc pracy dla wi niów poza zak adami karnymi, szczególnie za  u praco-

dawców prywatnych. Praca ta oczywi cie musi by  nale ycie nadzorowana i ste-

rowana, tak aby mia a wychowawczy charakter. Umo liwia si  równie  wi -

niom leczenie w specjalistycznych zewn trznych o rodkach terapii, zespo ach 

opieki zdrowotnej i cz onkostwo w klubach anonimowych alkoholików. Korzy-

staj  oni równie  z wielu form dzia alno ci kulturalnej takiej, jak: koncerty, wy-

stawy i przedstawienia teatralne. Maj  te  zapewnion  pos ug  religijn  i dusz-

pastersk , w zale no ci od istniej cych potrzeb. 

Administracja penitencjarna prowadzi szereg poczyna  zwi zanych z po-

praw  szans by ych wi niów w znalezieniu pracy po opuszczeniu zak adu kar-

nego. Wykorzystuje do tego tak e mo liwo ci, które powsta y w zwi zku z wst - 

pieniem Polski do Unii Europejskiej. Sytuacja wi niów i by ych osadzonych na 

rynku pracy jest bardzo trudna. Poprawi a si  jedynie nieznacznie po masowej 

emigracji pracowników, g ównie na wyspy brytyjskie. Najwi kszy problem to 

jednak brak wykszta cenia tej grupy zawodowej i cz sto brak nawyku pracy. 

Z bada  przeprowadzonych przez CZSW16 na potrzeby realizacji projektów 

z dziedziny wi ziennictwa wynika, e wi niowie i byli skazani s  na ogó  nisko 

wykszta ceni. Przed odbyciem kary pracowali niewiele lub wcale, nie maj  za-

tem do wiadczenia zawodowego ani kwalifikacji. Brak im znajomo ci w asnych 

uzdolnie , mocnych stron i umiej tno ci. Wielu skazanych dopiero w zak adzie 

karnym odkrywa, e praca jest bardzo wa n  cz ci  ludzkiego ycia, pozwala 

zachowa  si y fizyczne i umys owe, daje satysfakcj  i zadowolenie z siebie. Tyl-

ko 10–15 proc. spo ród osób, które opu ci y zak ad karny, znajduje sta  prac . 

Pozostali, zw aszcza gdy pozbawieni s  wsparcia rodzin, staj  przed realn  per-

spektyw  powrotu na drog  przest pstwa17. W Polsce brakuje bowiem dobrze 

funkcjonuj cego systemu pomocy postpenitencjarnej, nastawionej na reintegra-

cj  i aktywizacj  zawodow  by ych wi niów. 

Zadania pomocy spo ecznej w województwach samorz dowych koordynuj  

regionalne o rodki polityki spo ecznej. Regionalny o rodek polityki spo ecznej 

pomaga realizowa  samorz dom strategi  pomocy spo ecznej dla województwa. 

Marsza ek województwa, przy pomocy regionalnego o rodka polityki spo ecz-

nej, sprawuje nadzór nad podleg ymi jednostkami organizacyjnymi pomocy spo-

ecznej. Zakres kontroli obejmuje sprawy finansowe i administracyjne18. 

                                                      
16 Centralny Zarz d S u by Wi ziennej. 
17 Informacje ze strony www.czsw.gov.pl. 
18 Art. 112–115 ustawy o pomocy spo ecznej. 
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Zadania pomocy spo ecznej w powiatach wykonuj  ich jednostki organiza-

cyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie. Zadania powiatowych centrów po-

mocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizuj  miejskie o rodki pomo-

cy rodzinie. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie to najwa niejsze z instytucji maj cych za 

cel udzielanie pomoc rodzinie znajduj cej si  w trudnej sytuacji bytowej. Sytu-

acji takich do wiadczaj  m.in. osoby zwalniane z zak adów karnych i ich rodzi-

ny. Mog  korzysta  z pomocy finansowej, ale musz  w tej sprawie zg osi  si  do 

o rodka i z o y  formalny wniosek. Post powanie w tej sprawie mog  te  pro-

wadzi  osoby odpowiedzialne za udzielanie pomocy postpenitencjarnej zwol-

nionemu z wi zienia. S  nimi z regu y kuratorzy zawodowi i opiekunowie spo-

eczni. Powiatowe centra pomocy rodzinie maj  mo liwo  tworzenia punktów 

interwencji kryzysowej, w których zatrudnia si  specjalistów z zakresu pracy so-

cjalnej. Maj  oni obowi zek udziela  dora nej pomocy psychologicznej, peda-

gogicznej, socjalnej i porad prawnych. Specjali ci ci dy uruj  w punkcie inter-

wencji kryzysowej w okre lone dni tygodnia. Poza dy urami pozostaj  przez ca-

 dob  do dyspozycji policji i s u b socjalnych. Punkty interwencji kryzysowej 

powo ano na terenie wi kszo ci powiatów. Jednak e liczba osób zg aszaj cych 

si  z pro b  o pomoc do tych punktów jest niewielka. Wynika to ze s abego po-

informowania spo ecze stwa o pracy i zadaniach interwencji kryzysowej19. 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie mo e kierowa  wnioski o ustalenie 

niezdolno ci do pracy, niepe nosprawno ci i stopnia niepe nosprawno ci do or-

ganów orzekaj cych w tych sprawach. W ca ym kraju rozwin a si  wspó praca 

samorz dów z administracj  jednostek penitencjarnych w celu zapewnienia 

wi niom mo liwo ci ubiegania si  o orzeczenie stopnia niepe nosprawno ci, 

wiadczenia emerytalne i rentowe. PCPR organizuj  posiedzenia komisji ds. 

orzekania o niepe nosprawno ci na terenie zak adów karnych i aresztów led-

czych. S u ba wi zienna nie musi wówczas transportowa  osadzonego, ubiega-

j cego si  o orzeczenie, poza obr b jednostek. 

Kolejn  wa n  instytucj  samorz dow  zapewniaj c  wsparcie osobom 

w trudnej sytuacji yciowej s  domy pomocy spo ecznej. Dom funkcjonuje 

w sposób zapewniaj cy w a ciwy zakres pomocy, zgodny ze standardami okre-

lonymi dla danego typu domu i w oparciu o indywidualne potrzeby mieszka ca 

domu. W celu okre lenia indywidualnych potrzeb mieszka ca dom powo uje ze-

spo y terapeutyczno-opieku cze, sk adaj ce si  w szczególno ci z pracowników 

domu, którzy bezpo rednio zajmuj  si  wspieraniem mieszka ców20. Dom, nie-

                                                      
19 Punkt interwencji kryzysowej jest jednostk  specjalistycznego poradnictwa, nad któr  nadzór 

sprawuje starosta powiatu na podst. art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy spo ecznej. 
20 Tam e, § 12. 
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zale nie od typu, wiadczy us ugi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniaj c 

miejsce zamieszkania, wy ywienie, odzie  i obuwie, utrzymanie czysto ci. Po-

nadto dom wiadczy us ugi opieku cze i wspomagaj ce. Zapewnia mieszka -

cowi, który chce si  usamodzielni , pomoc w podj ciu pracy. Umo liwiany jest 

te  udzia  w terapii zaj ciowej w celu podnoszenia sprawno ci i aktywizowania 

mieszka ców. Dom umo liwia readaptacj  spo eczn , nawi zanie kontaktu z ro-

dzin  i lokaln  spo eczno ci 21. Najwa niejsz  funkcj  domu pozostaje jednak 

zapewnienie dachu nad g ow  osobie, która nie ma odpowiednich warunków 

mieszkaniowych. 

Zadania samorz du powiatowego w zakresie polityki rynku pracy realizuj  

powiatowe urz dy pracy. Nie s  one wprawdzie organami pomocy spo ecznej, 

lecz zajmuj  nie mniej wa ne miejsce w systemie pomocy postpenitencjarnej. 

Powiatowe urz dy pracy wspó pracuj  z jednostkami penitencjarnymi na zasa-

dzie partnerstwa lokalnego. Celem tych kontaktów jest realizacja wspólnych 

programów informacyjno-szkoleniowych. Dzia ania te zmierzaj  ku zorientowa-

niu osób osadzonych o sytuacji i potrzebach rynku pracy. Organizowane zaj cia 

maj  charakter doradztwa zawodowego i budz  spore zainteresowanie skaza-

nych. Pracownicy powiatowych urz dów pracy wspó uczestnicz  w organizo-

waniu krótkich kursów zawodowych, dost pnych dla skazanych nieposiadaj -

cych wykszta cenia i praktyki zawodowej. Znaczna cz  skazanych ma dzi ki 

temu mo liwo  zdobycia wykszta cenia zawodowego w warunkach wi zien-

nych. Stwarza to wi ksze szanse podj cia pracy po wyj ciu na wolno . Ustawa 

o promocji zatrudnienia, na podstawie której urz dy pracy realizuj  swe zadania, 

nie stosuje niestety priorytetów dla osób maj cych trudno ci ze znalezieniem 

pracy po zwolnieniu z zak adu karnego. O prac  zgodn  z posiadanymi kwalifi-

kacjami jest ci ko, dlatego byli skazani podejmuj  ka d  oferowan  im prac  

dora n . Urz dy pracy mog  stara  si  jedynie, aby pracodawcy nie traktowali 

by ych wi niów jako pracowników gorszego gatunku, napi tnowanych poby-

tem w wi zieniu22. Pewne mo liwo ci stwarzaj  tak e prace interwencyjne, da-

j ce mo liwo  czasowego zatrudnienia. Uzyskane w ten sposób wiadectwo 

pracy podwy sza notowania by ego wi nia na rynku pracy. Jego ostatnim miej-

scem pobytu i zatrudnienia nie jest ju  jednostka penitencjarna. 

Zadania pomocy spo ecznej w gminach wykonuj  jej jednostki organizacyj-

ne: miejskie lub gminne o rodki pomocy spo ecznej. Wykonuj c zadania w asne 

gminy w zakresie pomocy spo ecznej, o rodki kieruj  si  ustaleniami wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta). W oparciu o zg oszone potrzeby rady gminy 

                                                      
21 Tam e, § 5. 
22 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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o rodki opracowuj  i wdra aj  programy pomocy spo ecznej. Kierownicy 

o rodków sk adaj  ca oroczne sprawozdania ze swej dzia alno ci. Gmina, reali-

zuj c zadania zlecone przez administracj  rz dow  z zakresu pomocy spo ecz-

nej, kieruje si  ustaleniami przekazanymi przez wojewod . W celu realizacji za-

da  pomocy spo ecznej gmina mo e tworzy  równie  inne jednostki organiza-

cyjne23. 

O rodek pomocy spo ecznej mo e kierowa  wnioski o ustalenie niezdolno-

ci do pracy, niepe nosprawno ci i stopnia niepe nosprawno ci do organów w a-

ciwych do orzekania w tych sprawach. Wspó pracuje w tej mierze z jednostka-

mi penitencjarnymi i kuratorami s dowymi. wiadczenia pomocy spo ecznej s  

udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, 

b d  innej osoby – za zgod  osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela usta-

wowego. Pomoc spo eczna mo e by  udzielana z urz du. Decyzja o przyznaniu 

– lub odmowie przyznania wiadczenia – wymaga przeprowadzenia uprzednio 

wywiadu rodowiskowego (rodzinnego). Wywiad ten przeprowadza pracownik 

socjalny. Korzysta on z prawa pierwsze stwa przy wykonywaniu swoich zada  

w urz dach, instytucjach i innych placówkach. Organy te s  obowi zane do 

udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy w zakresie wykonywania tych 

czynno ci. Pracownikowi socjalnemu przys uguje ochrona prawna przewidziana 

dla funkcjonariuszy publicznych24. 

Pracownicy socjalni o rodków pomocy spo ecznej bior  udzia  w procesie 

oddzia ywa  postpenitencjarnych na osoby zwolnione z zak adów karnych. 

Czyni  to mog  z urz du na wniosek kuratora s dowego lub na wniosek zainte-

resowanego albo jego przedstawiciela ustawowego. S dy, organy pa stwowe 

i inne jednostki organizacyjne s  obowi zane niezw ocznie, nie pó niej jednak 

ni  w terminie siedmiu dni, udost pni  lub udzieli  pracownikowi socjalnemu 

odpowiednich informacji, które maj  znaczenie dla rozstrzygni cia o przyznaniu 

lub odmowie przyznania wiadcze  oraz ich rozmiarów.  

3. Wnioski przydatne w praktyce 

Usprawnienie streszczonego powy ej systemu opieki postpenitencjarnej nie 

jest zadaniem atwym. Powinno znale  swoje odbicie w nowym ustawodaw-

stwie. Opinii publicznej nale y ukaza  pozytywne i mo liwe do osi gni cia cele 

spo ecznej readaptacji skazanych. Chc c bowiem budowa  prawdziwe pa stwo 

spo eczne, nie mo na zapomina  o tych, których ycie potoczy o si  niezbyt 

                                                      
23 Art. 110–111 ustawy o pomocy spo ecznej.  
24 Tam e, art. 119–124. 
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szcz liwie. Nale y podkre li , e bez wzgl du na to, kto wiadczy pomoc post-

penitencjarn , przyczynia si  do uzyskania dobrych wyników w procesie, które-

go celem jest resocjalizacja cz onka spo ecze stwa i stworzenie mu mo liwo ci 

rozpocz cia nowego ycia. 

Chc c d y  do poprawy skuteczno ci oddzia ywa  postpenitencjarnych, 

wiele problemów wymaga kompleksowego rozwi zania. Trzeba tworzy  system, 

który dawa by by ym skazanym atwiejsze wej cie na rynek pracy, pomóg by 

rozwi za  k opoty natury spo eczno-moralnej oraz psychicznej. Najcz ciej spo-

tykane problemy to: z e relacje rodzinne, brak mieszkania, radzenie sobie z agre-

sj  i stresem, poczucie niskiej warto ci i brak wiary w swoje mo liwo ci. Wyda-

je si , e potrzebuj cymi zaj  si  mog  wyspecjalizowane instytucje pozarz -

dowe. Jednak najpierw pa stwo musia oby je wyposa y  w instrumenty prawne, 

umo liwiaj ce im szeroki zakres dzia a , i udzieli  wsparcia odpowiednimi 

rodkami 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 leg-

islation 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. 

 


