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Wstęp 

  

W prezentowanym artykule, chcę ukazać znaczenie treści związanych z pracą 

socjalną dla resocjalizacji, zarówno dla kształtowania się teorii, jak i praktyki 

resocjalizacyjnej. Założenia, zasady pracy socjalnej mogą przecież być wykorzystywane w 

resocjalizacji, gdyż na obu tych płaszczyznach, w sensie teoretycznym i zwłaszcza 

praktycznym, mamy do czynienia z człowiekiem potrzebującym wsparcia społecznego, 

ludzkiej pomocy, który nie radzi sobie z coraz bardziej złożoną rzeczywistością. 

Otaczający człowieka świat, ma blaski i cienie, ma swoje obszary, z których jedne 

sprzyjają rozwojowi człowieka, a inne go hamują, czy nawet wstrzymują. Takim 

negatywnym obszarem ludzkiej egzystencji są patologie społeczne, których wielce 

destruktywną formą jest przestępczość, przynosząca tę destrukcję zwłaszcza ofiarom i ich 

rodzinom, ale również sprawcom i poszczególnym członkom ich rodzin. Wobec 

przestępczości nie można pozostawać biernym. Resocjalizacja stara się przywracać 

sprawców przestępstw społeczeństwu, aby czuło się ono bezpieczne, ale musi ona się 

przekształcać, reformować, dopełniać, tak jak ewoluuje świat. Resocjalizacja, musi reagować 

na konsekwencje negatywnych zmian w świecie, które objawiają się chociażby w nowych 

rodzajach przestępstw. Zdaje się zasadnym, aby we współczesnym świecie resocjalizacja  

w coraz to większym stopniu korzystała z założeń pracy socjalnej, z jej zasad i metod, gdyż 

praca socjalna nie osądza człowieka, ale go wspiera w odkrywaniu zasobów tkwiących  

w nim. Skazany już został osądzony, a teraz należy mu pomóc. Współczesna resocjalizacja 

nie może odrzucać potencjałów zawartych w pracy socjalnej. Wielu więźniów zaraz po 

przekroczeniu murów zakładowych, zamyka się na oddziaływania penitencjarne, 

postrzegając je jako narzucone, nakazowe, zapominając jednak o czynach, które popełnili. 

Więzienie sprzyja powstawaniu wyuczonej bezradności. Praca socjalna ze swoim 

doradztwem, ze swoją pomocowością staje wprawdzie wobec sprawcy przestępstwa, ale 

często zarazem wobec człowieka coraz bardziej zagubionego w złożonej rzeczywistości 

społecznej, który nie radzi sobie nawet z najprostszymi sprawami urzędniczymi, który może 

chciałby pracować, ale jest stygmatyzowany popełnionym przestępstwem, wobec czego 

pracodawcy traktują go nieufnie. Pomoc postpenitencjarna korzysta z pracy socjalnej, ale  

z niej winna korzystać w coraz to większym wymiarze również resocjalizacja zakładowa. 
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1. Kształtowanie się paradygmatu postępowania ze sprawcami czynów 

przestępczych 

 

Z izolowaniem, przetrzymywaniem jednych ludzi (np. jeńców wojennych) przez 

drugich z różnych motywów, spotykamy się w zasadzie od początków ludzkości, 

aczkolwiek wiedza nasza na ten temat jest znikoma, śladowa. 

Księga Rodzaju rozpoczyna się opisem stworzenia świata i człowieka, a zaraz potem 

mamy przedstawiony upadek pierwszych ludzi oraz tragiczną historię Kaina i Abla. Jaka 

była reakcja Boga na czyn Kaina?  

„Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie 

wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?» Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego 

głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą 

paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. (…)  

Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie 

teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, 

każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić!» Ale Pan mu powiedział: «O, nie! 

Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, 

aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka” (Rdz, 4, 9-12 i 13-15). 

Kain, to typ człowieka zdeprawowanego, który nienawidzi swego sprawiedliwego 

brata Abla (Léon-Dufour,1986, s. 327). Zwieńczeniem tego zdeprawowania jest dopuszczenie 

się zabójstwa, ale Bóg pozostawia go przy życiu, które ma już jednak marny kierunek – bycia 

zbiegiem i tułaczem ze znamieniem.  

W przypadku więźnia jest podobnie, nawet jeśli wyjdzie na wolność, to przez część 

społeczeństwa będzie postrzegany jako ten gorszy, jako kryminalista, co stanowi 

naznaczenie utrudniające readaptację społeczną, w tym reintegrację zawodową. 

W starożytności, istniały miejsca przetrzymywania ludzi, np. jeńców wojennych, 

takie jak grobowce, komory. Informacje o więzieniach pochodzą już sprzed 4500 lat. W 

Księdze Rodzaju jest mowa o więźniach (zob. historia Józefa). Wewnątrz piramidy Cheopsa 

(2650 prz. Chr.) istniało pomieszczenie określane jako więzienie zbłąkanych. Piramida  

w Sakkarze nazywana jest „piramidą więzienną”. Cywilizacje budowane były w oparciu 

o niewolnictwo, gdzie praca miała charakter eksploatacji, a nie poprawy. W więzieniu 

Sokrates (469-399 prz. Chr.) popełnił samobójstwo. Za czasów cesarstwa rzymskiego 

najsłynniejszym więźniem był Jezus Chrystus, ale też nie można pominąć świętych 

apostołów Piotra i Pawła wtrąconych w Rzymie do „Więzienia Mamertyńskiego” 

(Christianson, 2006, s. 12-27). 

Początki obecnego więziennictwa tak naprawdę nie sięgają tak zamierzchłych 

czasów, ale łączą się z powstaniem ustroju penitencjarnego celkowego, który zainicjowało 

więzienie w Gandawie, powstałe w 1775 r. System gandawski, z zasadą dziennej pracy we 

wspólnych izbach, z nakazem milczenia i nocnym przebywaniem w pojedynczych celach, 
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stał się wzorem dla kolejnych systemów. W systemie tym, praca miała być podstawą 

odnowy moralnej (Ciosek, 2001, s. 185). 

W 1790 r. otwarto więzienie w pobliżu Filadelfii, które zapoczątkowało system 

pensylwański, w którym obowiązywało bezwzględne, bezczynne odosobnienie zarówno  

w nocy, jak i w dzień. Drugi amerykański system – auburnski – zrodził się w zakładzie w 

Auburn (1816), w stanie Nowy York. Ten drugi system, wytworzył własna architekturę – 

wewnętrzne cele bez okien i drzwi, oddzielone od korytarza jedynie kratami, co spotkało się 

z krytyką, gdyż przypominało przetrzymywanie zwierzyny w klatkach. System auburnski 

stał się odbiciem systemu z Gandawy (tamże, s. 187). 

W XIX wieku zaczyna kształtować się progresywny ustrój penitencjarny, co związane 

było z poszerzającą się wiedzą kryminologiczną. Początki tego ustroju odnoszą się do 

szwajcarskiego (genewskiego; 1833 r.) sytemu klasyfikacyjnego, gdzie uwzględniano wiek, 

wysokość kary, wcześniejszą przestępczość, ale także cechy wewnętrzne i prognozę 

poprawy (tamże, s. 189-190). 

Zasada progresji ukształtowała indywidualizację karania i stopniowe 

przygotowywanie do życia na wolności. Do Polski, system progresywny przybył w latach 

trzydziestych XX wieku, co uwidoczniło się w regulaminie więziennictwa polskiego z 20 

czerwca 1931 roku oraz w kodeksie karnym z 1932 roku (tamże, s. 191). 

Torem własnym, kształtowała się praktyka postępowania z nieletnimi sprawcami 

przestępstw, co należy ocenić za właściwe. Prawo rzymskie, podjęło kwestię 

odpowiedzialności nieletnich. W VI w. ustawodawstwo to za w pełni dorosłych uznawało 

osoby powyżej 25 roku życia. W XIX w. kodeksy karne ustalają w zasadzie 

nieodpowiedzialność karną dzieci młodszych, a niektóre tworzą pośrednią kategorię 

pomiędzy bezwarunkową nieodpowiedzialnością a odpowiedzialnością, dla której 

przewidywano organizowanie zakładów poprawczych (Kalinowski, Pełka, 2003, s. 15-19).  

W XX wieku powstały sądy dla nieletnich i uformowała się kuratela sądowa dla 

nieletnich (tamże, s. 109-118). W Polsce po II wojnie światowej, w systemie postępowania  

z nieletnimi sprawcami przestępstw należy umieścić: sądy dla nieletnich, pogotowia 

opiekuńcze, policyjne izby dziecka, państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze (tamże, s. 223-240). 

Śledząc ewolucję izolowania danych ludzi od społeczeństwa można określić takie oto 

ramy: wykluczenie – eksploatacja – karanie – izolacja – opieka – wychowanie – terapia – 

praca socjalna (wsparcie społeczne). 

Oczywistym jest jednak, ze nadal w różnych miejscach świata można spotykać się  

z niegodnym traktowaniem więźniów, gdzie jedynym sposobem „oddziaływań” jest 

izolacja, z poważnymi patologiami zachodzącymi wśród osadzonych, jak i w obszarze 

koegzystencji między więziennikami a więźniami. Należy wspomnieć również o stosowaniu 

tortur, o działaniu destrukcyjnym z motywów politycznych, kulturowych.  

2. Założenia pracy socjalnej 
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W oxfordzkim „Słowniku socjologii i nauk społecznych”, pod redakcją G. Marshalla 

(2008, s. 252-253) czytamy: „praca socjalna [social work], ogólny termin oznaczający 

różnorodne zorganizowane metody promowania ludzkiego dobrobytu przez zapobieganie  

i zmniejszanie cierpienia. W końcu XIX w. p.s. miała w przeważającym stopniu wolontaryjny  

charakter (szczególnie w formie działalności dobroczynnej części kobiet z klasy średniej) 

oraz dążyła przede wszystkim do usunięcia ubóstwa. Po II wojnie światowej działalność ta 

staje się coraz bardziej sprofesjonalizowana i obejmuje obecnie dużo szerszy zakres, dotycząc 

także spraw emocjonalnych i psychicznych. (…) 

Istnieje pewna liczba praktycznych modeli p.s. Podejście określane jako 

‘rozwiązywanie problemów’ stosują pracownicy socjalni wspierający emocjonalnie lub 

organizacyjnie swego klienta w pokonywaniu trudności. Różnorodne ‘terapie 

psychospołeczne’ wymagają uprzedniej diagnozy, która jest warunkiem wstępnym leczenia 

psychospołecznego. Obie te perspektywy wiążą się z deterministycznym i mechanistycznym 

poglądem na działanie; w reakcji przeciw temu ‘funkcjonaliści’ podkreślają rolę pracownika 

socjalnego we wspomaganiu (a nie leczeniu) klienta przez pozostawanie z nim w 

odpowiedniej relacji wspierającej. Inne modele zorientowane są na modyfikację zachowań, 

interwencję w sytuacjach kryzysowych oraz krótkoterminową koncentrację na zadaniach. 

Praktykę p.s. charakteryzuje eklektyczny pragmatyzm, a nie wierność określonej metodzie”. 

Niewątpliwie, praca socjalna (ale także resocjalizacja) powiązana jest ściśle ze 

wsparciem społecznym, które może przybrać formę informacyjną, emocjonalną, moralną czy 

duchową, materialną (por. Ostrowska, 2008, s. 285). Według K. Ostrowskiej (tamże) – 

„Wsparcie społeczne to proces, podczas którego jedna osoba lub grupa osób ułatwia innej 

osobie lub grupie zaspokojenie jej potrzeb fizycznych, psychicznych, społecznych  

i duchowych, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych lub zewnętrznych, 

towarzyszy w pokonywaniu utrapień, trudności, frustracji i stresu dnia codziennego”. 

Ch. Beckett (2010, s. 15-16) wskazuje na problemy definicyjne odnośnie pracy 

socjalnej i przedstawia następującą definicję pracownika socjalnego: „Profesjonalista 

szczególnie odpowiedzialny za pracę z ludźmi, którzy są w pewien sposób słabsi, wyłączeni 

lub upośledzeni społecznie, i którego zadaniem jest wspieranie ich zdolności, tak aby 

potrafili zaspokajać własne potrzeby i umieli wykorzystywać swój potencjał” (tamże, s. 15). 

W pracy socjalnej, należy praktykować takie role jak: rzecznik, doradca, terapeuta, 

mediator, edukator, katalizator, jałmużnik, organizator opieki, opiekun odpowiedzialny, 

kontroler, koordynator, administrator usług, które to role w celu podniesienia skuteczności 

oddziaływań winny być łączone i występować w poszczególnym przypadku w opty-

malnych konfiguracjach (tamże, s. 18-26). 

Rzecznictwo w pracy socjalnej dotyczy wspierania danej sprawy i reprezentowania 

określonej osoby czy grupy (tamże, s. 136-141). „Empowerment” w pracy socjalnej, to takie 

jej wykonywanie, aby zwiększyć u podopiecznych poczucie władzy i kontroli nad własnym 

życiem (tamże, s. 144-145). 
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Stany Zjednoczone – to ojczyzna naukowych podstaw pracy socjalnej, gdzie pod 

koniec XIX wieku odnotować można pierwsze próby profesjonalnego kształcenia 

pracowników socjalnych. W Polsce prekursorką w tym zakresie jest Helena Radlińska, która 

w latach 1925-1939 tworzy szkołę dla służb społecznych: Studium Pracy Społeczno-

Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (Olubiński, 2004, s. 18-19). 

Odnosząc się do odpowiednich polskich dokumentów, należy wyszczególnić takie 

oto cele pracy socjalnej (pomocy społecznej): wspomaganie konkretnych osób, aby zapewnić 

im pełny udział w życiu społecznym; wzmacnianie możliwości danych grup społecznych 

(lokalnych) w celu rozwiązywania ich własnych problemów; organizowanie i zarządzanie 

zróżnicowaną pomocą; kształtowanie odpowiedniej lokalnej polityki społecznej 

umożliwiającej zaspokajanie potrzeb społecznych (tamże, s. 30). 

Pracę socjalną, można ujmować w sensie formalnym, jak i nieformalnym. 

Ustawodawstwo prawne określa wymiar formalny, a w Polsce takim dokumentem jest 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Działalność, czy może lepiej oddziaływanie 

nieformalne jest już o wiele trudniejsze do precyzyjnego określenia. Nie trzeba być bowiem 

zatrudnionym na stanowisku pracownika socjalnego, aby udzielać szeroko rozumianej 

pomocy czy wsparcia społecznego. Mam tu na myśli, działalność różnych stowarzyszeń, 

fundacji, związków (w tym wyznaniowych), służących faktyczną pomocą danym osobom 

czy grupom osób, co jeszcze w pewien sposób można zbadać i poznać chociaż zbliżony 

zakres (por. Lipiński, 2010).  

K. Ostrowska (2008, s. 287) o wolontariacie wypowiada się precyzyjnie: „Istotą 

wolontariatu jest uznanie, że człowiek i zaspokojenie jego potrzeb biologicznych, 

społecznych, psychicznych, duchowych oraz zmiana sytuacji życiowej jest w centrum 

zainteresowań i działania wolontariuszy. Takie podejście nie zawsze jest możliwe w działa-

niach zinstytucjonalizowanych, gdzie dochodzi do konfliktu interesów instytucji i osoby.  

W działaniu opartym i wychodzącym z przyjętych formalno-prawnych zasad nie zawsze 

potrzeby ludzkie są na pierwszym miejscu; często cała machina działania nakierowana jest 

na realizację zadań, z których instytucja jest rozliczana. W działaniach wolontariackich liczy 

się każdy pojedynczy człowiek i każda, nawet najmniejsza zmiana w jego sytuacji życiowej, 

poprawiająca jego kondycję”.  

Należy jednak zadawać pytania, ile osób potrzebujących, bezdomnych, wyklu-

czonych, zapomnianych, byłych więźniów, pozostających na marginesie, „puka” do 

rozmaitych drzwi, przychodzi do np. furt klasztornych, prosi o pomoc anonimowych ludzi 

chociażby na ulicy, ilu ludzi otrzymuje taką nieformalną pomoc choćby przez wysłuchanie, 

poradę, skierowanie do danej organizacji, na które to pytania w zasadzie nie jesteśmy  

w stanie odpowiedzieć. Istnieje bowiem pomoc, której nawet nie można ująć w ramach 

wolontariatu, całkowicie anonimowa. 

Praca socjalna posiada swoje funkcje: kuracyjną, rozwojową i edukacyjną, 

zapobiegawczą. Należy też przywołać jej zasady: miłosierdzia (filantropii), sprawiedliwości 

społecznej, pomocniczości i wsparcia społecznego, komplementarności (wzajemne 
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dopełnianie się podmiotów organizujących pomoc), interwencjonizmu (Olubiński, 2004,  

s. 33-39). 

Teorie pracy socjalnej stale przekształcają się. Przywołam tutaj dwie z nich, tj. 

strukturalną pracę socjalną i krytyczną pracę socjalną. Podejścia tradycyjne podkreślają 

przystosowanie klienta poprzez wspieranie go w ramach dominującego porządku 

społecznego, zaś strukturalna praca socjalna sugeruje, że nie można osiągnąć postępu  

w obszarze pomocy społecznej bez zasadniczych zmian w dystrybuowaniu zasobów przez 

globalne społeczeństwo (Hick, Murray, 2013, s. 122-123). 

Krytyczna praca socjalna dąży do intelektualnej całości, ujmując różne podejścia. 

Krytyczna praca socjalna dąży do dekonstrukcji czy rekonstrukcji dyskursu pomiędzy 

systemami, mając nadzieje na lepszą przyszłość danych społeczeństw (Gray, Webb, 2013,  

s. 113-114). 

W Polsce „Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”, w siódmym 

artykule informuje, że pomoc społeczna winna być udzielana osobom i rodzinom przede 

wszystkim w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej czy ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności w integracji 

cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu czy narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej 

lub ekologicznej. 

W sensie nieformalnym, często w sposób anonimowy, wspierani są ludzie znajdujący 

się w trudnych sytuacjach, członkowie naszych rodzin, nasi przyjaciele, znajomi, 

współpracownicy, anonimowi proszący itp. 

Ustawa wyżej wspomniana wyszczególnia przemoc domową (rodzinną), ale przecież 

nie można pominąć przemocy w sferze publicznej (np. bossingu, mobbingu).  

M. Rosochacka-Gmitrzak (2012, s. 176-193) wobec starzenia się polskiego społeczeństwa 

zauważa konieczność rozbudowania pozarodzinnych form opieki nad przyszłymi polskimi 

seniorami. 

 

3. Resocjalizacja w kontekście pracy socjalnej 

 

Można spotkać się z różnymi ujęciami odnoszącymi się do resocjalizacji, która 

posiada znaczenie węższe, jak i szersze. Resocjalizacja w tym pierwszym znaczeniu odnosiła 

się będzie do sprawców przestępstw: nieletnich młodocianych, dorosłych. W znaczeniu 

szerszym terminem „resocjalizacja” obejmowane są nie tylko osoby, które cechują się już 

wykolejeniem przestępczym, ale również i osoby niekarane, ale charakteryzujące się 

wykolejeniem obyczajowym, np. wychowankowie zakładów wychowawczych, alkoholicy, 

narkomani, młodzież zagrożona patologiami społecznymi biorąca udział w pracach świetlic 
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środowiskowych, socjoterapeutycznych. Temu szerszemu ujmowaniu resocjalizacji często 

bliżej jest więc do opieki, terapii, profilaktyki, czyli do obszaru pracy socjalnej. 

W Polsce, gdy idzie o karę pozbawienia wolności, to można odbywać ją w trzech 

systemach: zwykłym, programowanego oddziaływania oraz terapeutycznym. W progra-

mowanym oddziaływaniu ustala się rodzaje zatrudnienia i nauczania skazanych, ich 

kontakty z rodziną i osobami bliskimi, gospodarowanie czasem wolnym, możliwości 

wywiązywania się z ciążących obowiązków, co jest okresowo oceniane, po to, aby ich 

powrót do społeczeństwa okazał się skuteczny. System terapeutyczny oferuje oddziaływania 

specjalistyczne dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 

osób z zaburzeniami preferencji seksualnych, dla upośledzonych umysłowo, uzależnionych, 

niepełnosprawnych fizycznie, aby przeciwdziałać pogłębianiu się nieprawidłowych cech 

osobowości, przywracać równowagę psychiczną, kształtować zdolności współżycia 

społecznego, w celu prospołecznego funkcjonowania po opuszczeniu jednostki 

penitencjarnej (Kodeks Karny Wykonawczy, art. 81, 95-97). 

Wprowadzenie do praktyki penitencjarnej systemów – programowanego 

oddziaływania i terapeutycznego, było zarazem wyjściem z klasycznego oddziaływania 

poprzez samą izolację i bazowania na lęku jako mechanizmie powstrzymywania,  

a wkroczeniem w obszar wsparcia społecznego, które przecież stanowi istotę pracy socjalnej. 

W przypadku zakładów poprawczych w Polsce zaszła podobna zmiana. Zakłady te 

dla chłopców zostały sprofilowane, tzn. utworzono odpowiednie ich rodzaje, w celu 

przyjmowania danych kategorii wychowanków, aby prowadzić bardziej kierunkowe 

oddziaływanie resocjalizacyjne. Zakłady poprawcze dla dziewcząt nie zostały sprofilowane 

raczej z praktycznych względów, gdyż jest ich niewiele, obecnie cztery. Wiąże się to 

niewątpliwie z trudnościami wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, pomocowymi, gdyż  

w danym zakładzie umieszczane są wychowanki różnych kategorii. 

Obecnie w Polsce funkcjonują następujące zakłady poprawcze dla chłopców: typu 

otwartego (młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej), typu półotwartego, typu 

zamkniętego (obecnie tylko jeden), o wzmożonym nadzorze wychowawczym, typu 

rewalidacyjnego, typu terapeutycznego (Woźniak, Ptak, 2005, s. 188-192; Rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych  

i schronisk dla nieletnich, § 3-9; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, § 1, p. 3-10). 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. wyżej przywołane 

w punkcie trzecim paragrafu pierwszego ustanawia nowy rodzaj (typ) zakładów, tj. 

readaptacyjne, a p. 10-tym tego paragrafu zawiera więcej postanowień odnośnie tego typu 

zakładów. W praktyce zakłady tego typu nie zaistniały, a obecnie tylko w jednym zakładzie 

istnieje grupa readaptacyjna. Moim zdaniem nie było potrzeby powoływania tego typu 

zakładów, chociażby z powodu niejasności określenia readaptacji, co udowodniło „życie”. 

Profilizacja zakładów poprawczych niesie ze sobą ideę zróżnicowanego podejścia do 

wychowanków, w którym „izolacja” ustępuje miejsca wsparciu społecznemu, co ma teraz 
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miejsce we wszystkich polskich zakładach poprawczych, a zwłaszcza mam na myśli te 

rewalidacyjne i terapeutyczne oraz młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej. 

Kolejny problem, związany jest z kategoriami osób osadzanych w więzieniach czy 

umieszczanych w zakładach poprawczych. Kodeks karny wykonawczy (art. 82 § 2) podaje, że 

klasyfikacji więźniów dokonuje się, ze względu na: płeć, wiek, uprzednie odbywanie kary 

pozbawienia wolności, umyślność lub nieumyślność czynu, czas pozostałej do obycia kary, 

stan zdrowia fizycznego i psychicznego (np. stopień określonego uzależnienia), stopień 

demoralizacji, rodzaj popełnionego czynu karalnego. J. Szałański (2007, s. 367) ukazuje 

pozakodeksowe, a więc nieformalne kategorie więźniów: uczący się, nieuczący się, 

pracujący, niezatrudnieni, „grypsujący” („git-ludzie”), „niegrypsujący” („nieludzie”, 

„frajerzy”), „cwaniacy” (nowa grupa podkulturowa), „poszkodowani” („pokrzywdzeni”, 

„cwele”, w tej grupie spotyka się np. pedofilów, osoby niepełnosprawne), „ziomki”, „funfle” 

(przyjaciele więzienni), biedni, bogaci, odurzający się, nieodurzający się, Polacy, 

cudzoziemcy. 

K. Pospiszyl (1998, s. 150-181) podejmuje zagadnienie dostosowania metod 

resocjalizacyjnych do cech psychicznych osób obejmowanych tym oddziaływaniem, co 

winno dotyczyć zarówno osadzanych w zakładach karnych, jak też przebywających w 

innych ośrodkach resocjalizacyjnych. 

Postulat ten, jest bardzo zasadny, gdyż jego realizacja niewątpliwie przyczyniać się 

będzie do zwiększania poziomu skuteczności resocjalizacji. Człowiek bowiem, różni się od 

drugiego człowieka pod względem temperamentalnym, charakterologicznym, a więc  

w ogóle osobowościowym, ale też pod względem przeżywania danych stanów, kryzysów, 

sukcesów. 

W koncepcji M. Q. Warren (za: Pospiszyl, 1998, s. 163-166) występuje siedem 

poziomów dojrzałości interpersonalnej (społecznej), która to kwestia, związana jest zarazem 

z koniecznością zróżnicowania oddziaływań resocjalizacyjnych, jeśli te mają przynosić 

zadowalające rezultaty. W pierwszym, najniższym stadium jednostka nie odróżnia 

właściwie własnego „ja” od świata zewnętrznego, a w drugim stadium nie potrafi 

przewidywać zachowań innych osób. W kolejnym etapie, jednostka nie odznacza się 

dostatecznym rozumieniem powiązania między przyczyną a skutkiem zachowania. Na 

czwartym poziomie dojrzałości osoba wybiera albo neurotyczne reakcje, albo szuka dla 

siebie podkultury, wobec bezradności z różnymi zachowaniami ludzkimi. Przyjmuje się, że 

przestępcy nie przekraczają czwartego poziomu rozwojowego. Piąty etap, to możliwość 

wznoszenia się ponad role społeczne, szósty – to umiejętność „bycia sobą” (a więc będzie już 

tu występować asertywność), a siódmy oznacza ponadprzeciętne zdolności do zachowania 

się człowieka wobec innych. 

H. Quay (za: Pospiszyl, 1998, s. 175-181) wyróżnia cztery typy młodocianych  

i dorosłych przestępców: niedojrzały, neurotyczny (konfliktowy), niesocjalizowany 

(agresywny, psychopatyczny), zsocjalizowany w obrębie podkultury. 
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Można wyróżniać niespecyficzne kategorie przestępców, jak np. płatni czy seryjni 

zabójcy, czy wręcz „mordercy” – zachodzi przyzwolenie do użycia tego terminu ze względu 

na „ciężkość”, okrutność czynu (por. Lasocik, 2003; por. Woźniak, 2011, s. 129-131).  

H. Machel (2007, s. 177-225) wskazuje na szczególne grupy sprawców przestępstw i 

więźniów, wobec czego, resocjalizacja nie może mieć formy statycznej, spośród których 

wymienię tutaj: skazanych z grup przestępczości zorganizowanej, sprawców porwań dla 

okupu, recydywistów penitencjarnych, więźniów długoterminowych. 

Resocjalizacja, mając na względzie efektywność, a zarazem coraz większą złożoność 

problemów społecznych w warunkach wolnościowych, a przecież osadzeni będą wracać do 

społeczeństwa, musi wychodzić poza klasyczne ujęcie izolacji więziennej i wprowadzać 

wiele rozwiązań z zakresu terapii, leczenia medycznego, wsparcia społecznego, 

wolontariatu, pracy socjalnej, bowiem rzeczywistość penitencjarna i społeczna w ogóle jest 

dynamiczna i ewoluująca.  

P. Stępniak (2008, s. 90) prowadząc refleksję o polskiej resocjalizacji pisze: „O ile 

jednak potrzeba wskazania nowych rozwiązań w postępowaniu ze skazanymi jest 

oczywista, o tyle powstaje zasadnicze pytanie: jakie mają to być rozwiązania. Innymi słowy, 

co dalej z tradycyjną resocjalizacją. Czy poszukiwać nowych jej koncepcji w ramach 

tradycyjnego, sprawdzonego modelu, czy tez podjąć próbę zmiany tego modelu na inny, 

bazujący na innej filozofii oraz innych założeniach. Stanowiska wobec tego problemu nie są 

w literaturze przedmiotu jednolite”. Swoją myśl kieruje on ku jurydycznej pracy socjalnej, 

praktykowanej w większości krajów zachodniej Europy, np. w Anglii i we Francji (tamże,  

s. 91). Następnie zwraca uwagę na to, że resocjalizacja działaniami swymi obejmuje głównie 

sprawcę (w celu korekcji), a praca socjalna działaniami obejmuje nie tylko sprawcę, ale i jego 

środowisko (tamże, s. 92). Wreszcie P. Stępniak stwierdza: „Konstruując model jurydycznej 

pracy socjalnej, należałoby zatem ująć w nim kompleksowe działania naprawcze. Chodzi tu 

zwłaszcza o działania pomocowe obejmujące zarówno świadczenia o charakterze 

niematerialnym (np. poradnictwo), jak i materialnym (np. zapomogi) obudowane 

elementami terapii (np. narkomanów, alkoholików) oraz wychowawczymi (zwłaszcza  

w odniesieniu do więźniów młodocianych)” (tamże, s. 93). 

Dostrzegając trudności dotyczące wprowadzenia w Polsce jurydycznej pracy 

socjalnej P. Stępniak (2008, s. 97) proponuje tymczasowy paradygmat „socjalnej 

resocjalizacji”, który postrzegam, jako wprowadzanie do obecnego modelu resocjalizacji jak 

najwięcej elementów z zakresu pracy socjalnej, co niewątpliwie ma miejsce, zwłaszcza w 

przypadku zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, poprzez rozszerzanie 

wsparcia społecznego. 
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Podsumowanie 

 

Człowiek, w sytuacji trudnej, to niejako spoiwo łączące resocjalizację i pracę socjalną. 

Począwszy od powstania w 1775 r. celkowego systemu więziennego (gandawskiego), można 

obserwować zmieniającą się relację między izolacją a działalnością pomocową. 

Więziennictwo coraz częściej postrzega w danym człowieku nie tylko więźnia, ale też kogoś 

potrzebującego wsparcia, stąd skierowanie się ku terapii czy podejściu indywidualnemu w 

procesie resocjalizacji. Zasady i metody pracy socjalnej coraz częściej przejmuje 

więziennictwo, gdyż dopełnianie procesu korekcji chociażby doradztwem staje się 

wymogiem czasów i zmieniających się problemów społecznych.  

W krajach, w których praktykowana jest jurydyczna praca socjalna zaczęto 

postrzegać resocjalizację jako jeden z działów pracy socjalnej. W Polsce „Ustawa z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej”, wprawdzie nie wymienia więźniów, ale wśród osób, 

które szczególnie winny być objęte pomocą wyszczególnia osoby po zwolnieniu z zakładu 

karnego, a więc w tym przypadku pomoc społeczna styka się z pomocą postpenitencjarną, 

albo inaczej rzecz ujmując – resocjalizacja przechodzi w pracę socjalną. W polskim systemie 

resocjalizacyjnym zauważyć można już wiele elementów z zakresu pracy socjalnej. W Polsce 

zarówno resocjalizacja, jak i pomoc społeczna (praca socjalna) starają się zaradzić 

problemom społecznym i pomagać człowiekowi w sytuacji kryzysowej, jedyna różnica jest 

tylko taka, że resocjalizacja czyni to w warunkach izolacyjnych, a praca socjalna w 

warunkach wolnościowych. 
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