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ostatnie dni pRzed zwolnieniem  
i pieRwsze kRoki po zwolnieniu

ROZDZIAŁ 1

1.1  System więziennictwa w Polsce, przygotowanie osadzonych 
do opuszczenia jednostki penitencjarnej i procedury związane 
ze zwolnieniem

Polski system więziennictwa realizujący wykonywanie tymczasowego 
aresztowania i odbywanie kary pozbawienia wolności nadzorowany 
jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W strukturze organizacyjnej 
Służby Więziennej znajduje się: Centralny Zarząd Służby Więziennej, 
okręgowe inspektoraty Służby Więziennej, zakłady karne i areszty śled-
cze, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia 
Służby Więziennej i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej.

Źródło: Projekt CLAP
517620-LLP-1-2011-1-RO-GRUNDTVIG-GMP

www.clap-project.eu
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Przewodnik dla opuszczających jednostki penitencjarne

Podstawową jednostką penitencjarną jest zakład karny/areszt 
śledczy. Kieruje nim dyrektor, który w myśl ustawy o Służbie Więzien-
nej zapewnia praworządne wykonywanie kary pozbawienia wolności  
i tymczasowego aresztowania, bezpieczeństwo i porządek w podle-
głej jednostce, koordynuje oddziaływania penitencjarne prowadzone  
w jednostce i sprawuje nadzór nad nimi; odpowiada za racjonalne 
wykorzystanie środków finansowych przyznanych jednostce, ponosi 
odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru  
i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego 
wykonywania obowiązków i dyscypliny. Do jego obowiązków należy 
również nadzorowanie działających w ramach zakładu i aresztu szkół, 
szpitali i ambulatoriów, wykonywanie poleceń wydawanych przez or-
gany nadrzędne, w tym w ramach nadzoru penitencjarnego, współ-
działanie w zakresie realizacji zadań zakładu lub aresztu  z właściwymi 
instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz koś-
ciołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania.

W ramach struktury zakładu karnego/aresztu śledczego zatrud-
niony jest personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo funkcjonariu-
szy i więźniów, praworządną realizację przyjęć i zwolnień osadzonych, 
zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych, prowadze-
nie właściwej polityki kadrowej. Kadra penitencjarna odpowiada za 
diagnostykę penitencjarną, programowanie oddziaływań resocjaliza-
cyjnych i terapeutycznych, współpracę z odpowiednimi instytucjami 
zewnętrznymi oraz za zatrudnienie osadzonych. 

W zakładzie karnym/areszcie śledczym funkcjonuje komisja peni-
tencjarna, powoływana przez dyrektora zakładu, w skład której wcho-
dzą funkcjonariusze oraz pracownicy służby więziennej. Do udziału  
w pracach komisji, z głosem doradczym, dyrektor może zapraszać tak-
że inne osoby godne zaufania, zwłaszcza przedstawicieli stowarzyszeń, 
fundacji, organizacji i instytucji, współdziałających w społecznej read-
aptacji skazanych oraz przedstawicieli kościołów i innych związków 
wyznaniowych. Komisja podejmuje m. in. decyzje dotyczące skiero-
wania skazanego do właściwego zakładu karnego oraz do określone-
go systemu odbywania kary w przypadku, jeżeli nie określił tego sąd  



7

Rozdział 1 • Ostatnie dni przed zwolnieniem i pierwsze kroki po zwolnieniu

w wyroku, ustala indywidualne programy oddziaływań na osadzonych 
oraz dokonuje ocen ich realizacji, dokonuje ocen okresowych postę-
pów skazanych w procesie resocjalizacji, kieruje skazanych do nauki  
w szkołach i na kursach, ustala za zgodą skazanego okres niezbędny 
dla przygotowania go do życia w społeczeństwie po zwolnieniu z za-
kładu karnego. 

W polskim systemie penitencjarnym skazani odbywają karę  
w różnych rodzajach i typach zakładów  karnych. Zakłady karne różnią-
ce się stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz wynikającymi 
z tego ich obowiązkami i uprawnieniami są organizowane jako zakła-
dy karne typu: zamkniętego, półotwartego i otwartego. Niezależnie od 
tego skazani odbywają karę w zakładach karnych przeznaczonych dla: 
skazanych młodocianych, skazanych odbywających karę po raz pierw-
szy, skazanych recydywistów penitencjarnych oraz dla odbywających 
karę aresztu wojskowego. Skazani młodociani, to populacja osób, które 
nie ukończyły 21 roku życia. Izolacja w obrębie tak wyselekcjonowa-
nej grupy wiekowej wynika z potrzeby zapobiegania ich demoralizacji 
oraz wdrażania oddziaływań dostosowanych do specyficznych potrzeb 
kategorii osób młodocianych. Proces ich resocjalizacji koncentruje się 
na nauczaniu ogólnym i zawodowym, zatrudnieniu, zintensyfikowa-
nych oddziaływaniach kształtujących prospołeczne postawy i system 
wartości, a także działaniach  profilaktycznych oraz w razie potrzeby 
terapeutycznych. W oddziaływaniach tych wykorzystuje się różnorod-
ne formy, zarówno grupowe, jak i indywidualne, podyktowane zdiag-
nozowanymi potrzebami i dysfunkcjami skazanego oraz jego predys-
pozycjami psychofizycznymi. W zakładach karnych dla odbywających 
karę pozbawienia wolności po raz pierwszy osadza się skazanych nie 
będących recydywistami penitencjarnymi, w tym również skazanych 
odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności oraz skazanych za 
popełnione przestępstwa nieumyślnie. Skazani przebywający w takim 
zakładzie mogą korzystać z zatrudnienia, nauczania, zajęć kultural-
no-oświatowych i sportowych, a w razie potrzeby z terapeutycznych.  
W zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych odbywają 
karę dorośli skazani za przestępstwa umyślne lub zastępczą karę po-
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zbawienia wolności, którzy już wcześniej odbywali karę pozbawienia 
wolności za przestępstwa podobne lub karę aresztu wojskowego. Wo-
bec tej kategorii skazanych powinny być realizowane zintensyfikowane 
środki oddziaływania resocjalizacyjnego wnikające z posiadanych dys-
funkcji, potrzeb i poziomu demoralizacji. Zakłady karne dla odbywają-
cych karę aresztu wojskowego przeznaczone są dla żołnierzy zawodo-
wych lub osób powołanych do odbycia służby wojskowej. Czas trwania 
kary aresztu wojskowego wynosi od jednego miesiąca do dwóch lat. 
Podczas odbywania kary w takim zakładzie karnym skazany ma obo-
wiązek pracy lub nauki, z uwzględnieniem przestrzegania dyscypliny 
wojskowej i elementów szkoleń wojskowych oraz z zachowaniem hie-
rarchii w stopniach wojskowych. Zakłady karne każdego rodzaju mogą 
być organizowane jako zakłady typu zamkniętego, półotwartego lub 
otwartego. W zakładach karnych typu zamkniętego skazani mogą być 
zatrudnieni poza zakładem, w którym odbywają karę, w pełnym syste-
mie konwojowania. Nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sporto-
we odbywają się na terenie zakładu. Osadzeni mają tutaj najmniejszą 
swobodę kontaktu ze światem zewnętrznym oraz ze współosadzony-
mi. Mogą korzystać z dwóch widzeń w ciągu miesiąca, a ich rozmo-
wy podczas widzeń podlegają kontroli funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej. Również rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli, 
a korespondencja skazanych podlega cenzurze dokonywanej przez  
administrację zakładu karnego. Cele mieszkalne w porze nocnej po-
zostają zamknięte, a w porze dziennej mogą być otwarte w wyznaczo-
nych godzinach. Skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia,  
a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego – także z odzieży. 

W zakładach typu półotwartego stosuje się mniejszy stopień za-
bezpieczenia i izolacji osadzonych. Przebywają oni w celach mieszkal-
nych, które pozostają otwarte w ciągu dnia, natomiast w nocy mogą 
być zamykane. Skazani mogą być zatrudniani poza zakładem karnym 
w systemie zmniejszonego konwojowania, bez konwojenta oraz na 
pojedynczych stanowiskach pracy. Zezwala się im również na uczest-
niczenie w nauczaniu i zajęciach terapeutycznych, które są organizo-
wane poza terenem zakładu. Skazanym można udzielać przepustek  
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z zakładu karnego, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na 
okres nieprzekraczający 14 dni w roku. Po odbyciu odpowiedniej czę-
ści kary pozbawienia wolności mają również możliwość uzyskania 
zezwolenia na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, 
z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nieprzekracza-
jący jednorazowo 30 godzin, jak również zezwolenia na opuszczenie 
zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazo-
wo 14 dni. Skazani korzystają z limitu trzech godzin widzeń w ciągu 
miesiąca. Widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji za-
kładu karnego, natomiast rozmowy skazanych w trakcie widzeń mogą 
podlegać kontroli administracji zakładu karnego. Również rozmowy 
telefoniczne mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego,  
a korespondencja skazanych może podlegać cenzurze administracji 
zakładu karnego. Skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny 
i obuwia.

W zakładzie karnym typu otwartego cele mieszkalne osadzonych 
pozostają otwarte przez całą dobę, skazani są zatrudniani głównie 
poza terenem zakładu karnego bez konwojenta, na pojedynczych sta-
nowiskach pracy. Mogą oni uczestniczyć w programach szkoleniowych 
oraz w zajęciach terapeutycznych, odbywających się poza zakładem 
karnym. Skazanym można udzielać przepustek z zakładu karnego, nie 
częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nieprzekraczający 28 dni 
w roku. Po odbyciu odpowiedniej części kary pozbawienia wolności 
mają również możliwość uzyskania zezwolenia na widzenie bez dozo-
ru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną 
zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin, jak rów-
nież zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres 
nieprzekraczający jednorazowo 14 dni. Skazani korzystają z nieogra-
niczonej liczby widzeń na terenie zakładu karnego, które mogą pod-
legać nadzorowi administracji zakładu karnego. Rozmowy skazanych 
w trakcie widzeń nie podlegają kontroli administracji zakładu karne-
go, podobnie jak rozmowy telefoniczne. Korespondencja skazanych 
nie podlega cenzurze administracji zakładu karnego. Skazani mogą 
otrzymywać z depozytu zakładu karnego pieniądze pozostające do ich 
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dyspozycji. Skazanym, w miarę możliwości, stwarza się warunki do 
przygotowywania dodatkowych posiłków we własnym zakresie. Celem 
pobytu skazanego w zakładzie karnym typu otwartego jest stopniowe 
przystosowywanie skazanych do powrotu na wolność. 

Zapisy Kodeksu karnego wykonawczego dają skazanym możli-
wość odbywania kary w różnych systemach: zwykłym, terapeutycznym 
oraz programowanego oddziaływania. Skazani młodociani obligato-
ryjnie odbywają karę w systemie programowanego oddziaływania. Sy-
stem odbywania kary nie jest związany z typem i rodzajem zakładu 
karnego. W systemie zwykłym skazany może korzystać z dostępnego 
w zakładzie karnym zatrudnienia, nauczania oraz zajęć kulturalno-
oświatowych i sportowych. W systemie programowanego oddziaływa-
nia odbywają karę skazani, którzy chcą czynnie włączyć się w proces 
resocjalizacji. Realizują oni ustalone wspólnie z wychowawcą zadania, 
niezbędne dla przygotowania ich do powrotu do społeczeństwa. Wy-
konywanie przez skazanych zadań określonych programach oddzia-
ływania podlega okresowym ocenom. W systemie terapeutycznym 
odbywają karę skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicz-
nymi, w tym skazani za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności, które zostały popełnione w związku z zaburzeniami 
preferencji seksualnych, upośledzeni umysłowo, a także uzależnieni 
od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych 
oraz skazani niepełnosprawni fizycznie - wymagający oddziaływania 
specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej, lekarskiej lub re-
habilitacyjnej.

W procesie przygotowania skazanych do życia po odbyciu kary 
pozbawienia wolności  istotną rolę odgrywa stworzenie warunków 
do podniesienia poziomu edukacji oraz możliwość zdobycia kwali-
fikacji zawodowych niezbędnych do życia na wolności. Osadzonym  
w zakładach karnych i aresztach śledczych umożliwia się korzystanie 
z nauczania w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego. 
Skazani mogą również za zgodą dyrektora zakładu karnego uczyć się 
w szkołach poza obrębem zakładu karnego, jeżeli spełniają ogólnie 
obowiązujące wymagania w oświacie publicznej, zachowują się po-
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prawnie oraz nie zagrażają porządkowi prawnemu. Szkoły i placów-
ki oświatowe działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych 
są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty. Organizowane są one na wszystkich poziomach edukacyjnych 
z wyjątkiem szkolnictwa wyższego. Podstawy programowe, przepisy 
i wymogi dotyczące nauczycieli nie różnią się niczym od zewnętrz-
nych placówek szkoleniowych. Od przywięziennych placówek edu-
kacyjnych wymagane jest wyposażenie umożliwiające prowadzenie  
i realizację procesu dydaktycznego. Absolwenci tych szkół podlegają 
egzaminom zewnętrznym. Organizacja sieci szkół przywięziennych 
zapewnia możliwość kształcenia zarówno skazanym nieletnim, których 
obejmuje nauczanie obowiązkowe, jak i osadzonym dorosłym, którzy  
z własnej inicjatywy ubiegają się o możliwość kształcenia lub podnie-
sienia swoich kwalifikacji zawodowych. Proces kształcenia skazanych 
przewiduje organizację pięciu poziomów edukacyjnych; poziomu 
podstawowego, gimnazjalnego, zawodowego, średniego oraz police-
alnego.

Nauka w formie szkolnej w placówkach przywięziennych realizuje 
elementy pracy resocjalizacyjnej polegającej na oddziaływaniu dydak-
tyczno-wychowawczym. Cała organizacja sieci szkolnictwa przywię-
ziennego kładzie szczególny nacisk na zapewnienie osadzonym moż-
liwości ukończenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, gdyż brak 
wykształcenia na elementarnym poziomie uniemożliwia dalszy proces 
edukacji. Kolejnym etapem kształcenia jest kształcenie zawodowe re-
alizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Przywięzienne 
Centra Kształcenia Ustawicznego dostosowują swoje oferty edukacyj-
ne do potrzeb rynku pracy, kształcąc skazanych w atrakcyjnych z punk-
tu widzenia rynku pracy zawodach. Skazani mogą  wybierać edukację  
w jednym z wielu oferowanych zawodów, m.in. monter maszyn i urzą-
dzeń, ślusarz, elektromechanik, elektryk, posadzkarz, murarz-tynkarz, 
malarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, operator obrabiarek skrawają-
cych, technik informatyk, stolarz, kucharz, cukiernik, krawiec, tapicer, 
fryzjer i innych. 
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Efektywność szkolenia praktycznego, na które kładzie się szcze-
gólny nacisk w kształceniu skazanych, weryfikują zewnętrzne egza-
miny zawodowe przeprowadzane przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne. Absolwenci, którzy uzyskują dyplom potwierdzający nabyte 
umiejętności zawodowe oraz suplement w języku angielskim dodatko-
wo wzbogacają swoją kandydaturę przy ubieganiu się o pracę.

Aby zwiększyć szansę na podjęcie pracy zarobkowej po opusz-
czeniu zakładu karnego dla osób, które z uwagi na wymiar kary po-
zbawienia wolności nie mogą podjąć nauki w Centrach Kształcenia 
Ustawicznego, jednostki penitencjarne organizują krótkie szkolenia 
kursowe przyuczające do wykonywania zawodu. Zakres takich szkoleń 
dostosowany jest do aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Wśród 
tego typu szkoleń kursowych największą popularnością cieszą się kur-
sy przyuczające do wykonywania zawodu technologa robót wykoń-
czeniowych, malarza budowlanego, kucharza, brukarza, czy stolarza. 
Szkolenia kursowe organizowane są przede wszystkim dla skazanych 
dorosłych, którzy nie posiadają zawodu lub wymagają przekwalifiko-
wania zawodowego. Dla skazanych odbywających krótkoterminowe 
kary pozbawienia wolności ten rodzaj szkoleń kursowych pełni ważną 
rolę w uzupełnieniu przez nich wykształcenia. 

Realizowany w jednostkach penitencjarnych system edukacyj-
ny umożliwia przygotowanie osób opuszczających zakłady karne 
do podjęcia pracy zarobkowej w warunkach wolnościowych. Z kolei 
zwiększając szanse byłych więźniów na rynku pracy, ogranicza się zja-
wisko powrotności do przestępstwa i ułatwia asymilację społeczną.  
W ostatnich latach, dzięki znaczącym nakładom finansowym na po-
prawę warunków edukacji skazanych oraz dzięki wprowadzeniu syste-
mów praktycznej nauki zawodu opartych o nowoczesne technologie, 
jakość kształcenia osadzonych zdecydowanie wzrosła.

Pomoc postpenitencjarna, czyli pomoc dotycząca okresu po od-
byciu kary pozbawienia wolności – rozpoczyna się już na początku 
pobytu osadzonego w izolacji penitencjarnej. Wówczas należy doko-
nać diagnozy potrzeb i deficytów więźnia rozpoczynającego odbywa-
nie kary pozbawienia wolności, która pozwoli na opracowanie zin-
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dywidualizowanych oddziaływań „naprawczych”. Ich oczekiwanym 
skutkiem jest społeczna reintegracja osoby, mającej za sobą pobyt  
w zakładzie karnym. Żeby taka reintegracja mogła nastąpić, należy 
z jednej strony skutecznie przeprowadzić oddziaływania kształtujące 
prospołeczne postawy skazanego, a z drugiej strony właściwie przy-
gotować go do realiów życia społecznego, udzielając odpowiedniego 
wsparcia.

Należy uświadomić sobie, że dla części osób opuszczających jed-
nostki penitencjarne powrót do społeczeństwa niesie ze sobą tak wiele 
problemów i niewiadomych, że staje się o wiele trudniejszy, niż pobyt 
w więzieniu. Niejednokrotnie osoby te wracają do zgoła innej rzeczy-
wistości, niż ta zapamiętana sprzed pobytu w izolacji penitencjarnej. 
Ma to związek z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością społecz-
ną, kształtowaniem się nowych stylów życia, form komunikacji oraz 
rozwojem nowoczesnych technologii. Na te globalne zjawiska społecz-
ne nakładają się zmiany w sytuacji osobistej i rodzinnej byłego więźnia, 
których finalnym efektem staje się poczucie wyobcowania, bezradności 
i marginalizacji.

Idea pomocy postpenitencjarnej jawi się zatem jako rozłożony  
w czasie proces gruntownego przygotowania osadzonego do zetknię-
cia się z określoną rzeczywistością społeczną oraz wyposażenia go  
w umiejętność poruszania się w tej rzeczywistości w sposób nie naru-
szający obowiązującego porządku  prawnego.

Pomoc postpenitencjarna w tym rozumieniu realizowana jest  
w trakcie pobytu osadzonego w izolacji penitencjarnej. Nie ogranicza 
się ona wyłącznie do działań podejmowanych przez funkcjonariuszy  
i pracowników służby więziennej. Partnerami w tym złożonym pro-
cesie przygotowania osób pozbawionych wolności do readaptacji spo-
łecznej są także przedstawiciele zespołów kuratorskiej służby sądowej, 
stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych, orga-
nizacji i instytucji, działających na rzecz zapobiegania przestępczości  
i readaptacji społecznej więźniów, a także środowisko naukowe.

Skuteczność pomocy postpenitencjarnej zależy od komplemen-
tarnego działania wymienionych podmiotów, przy aktywnym wsparciu 
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właściwych organów administracji rządowej oraz samorządu teryto-
rialnego.

Polityka pomocy postpenitencjarnej winna zmierzać w kierunku 
stworzenia spójnego i skoordynowanego systemu, pozwalającego na 
efektywne działania na rzecz readaptacji społecznej byłych więźniów 
i ich rodzin.

1.2  Działania podejmowane przed zwolnieniem skazanego  
z zakładu karnego

W okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym opuszczeniem przez 
skazanego zakładu karnego (w związku z warunkowym zwolnieniem 
lub przed wykonaniem kary) skazany może zostać objęty programem 
przygotowującym go do życia po zwolnieniu. Obowiązujący Kodeks 
karny wykonawczy oraz rozporządzenie w sprawie regulaminu orga-
nizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności 
określają zakres obowiązków administracji jednostek penitencjarnych 
oraz podmiotów społecznych, które biorą udział w wykonywaniu kary 
pozbawienia wolności  w procesie przygotowania skazanego do zwol-
nienia. Za zgodą skazanego komisja penitencjarna wyznacza okres 
niezbędny dla przygotowania go do życia po zwolnieniu. Decyzję taką 
może podjąć również sąd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu 
lub odmowie warunkowego zwolnienia.

Program przygotowujący skazanego do życia poza murami wię-
zienia kładzie nacisk na potrzeby skazanego, których zaspokojenie jest 
niezbędne dla właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Ważną 
rolę w programie odgrywa kontakt skazanego z kuratorem sądowym. 
Zakres działań potrzebnych do przygotowania skazanego do zwolnie-
nia powinien zostać przygotowany wspólnie z podmiotami zajmują-
cymi się społeczną readaptacją skazanego. W procesie przygotowania 
i realizacji programu mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, 
organizacje pozarządowe, instytucje, kościoły lub inne związki wyzna-
niowe oraz osoby godne zaufania. 
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W ustalonym dla skazanego okresie przeznaczonym na przygoto-
wanie go do życia na wolności powinien on w miarę możliwości od-
bywać karę w zakładzie karnym położonym najbliżej przyszłego miej-
sca zamieszkania. W razie potrzeby dyrektor zakładu karnego może 
udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego na 
czas nie dłuższy niż 14 dni, zwłaszcza w celu podejmowania starań 
o uzyskanie po zwolnieniu odpowiednich możliwości zamieszkania  
i pracy. Zezwolenie na opuszczenie zakładu można przyznać skaza-
nemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypusz-
czenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał 
porządku prawnego. Kurator sądowy wraz z wybranymi wyżej wymie-
nionymi podmiotami ustala zakres niezbędnej dla osadzonego pomo-
cy w ramach społecznej readaptacji. Działania podejmowane wobec 
skazanych przed spodziewanym zwolnieniem obejmują najczęściej 
pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub zakwaterowania, w otrzyma-
niu niezbędnej opieki lekarskiej lub terapeutycznej (w przypadku osób 
uzależnionych, bądź stosujących przemoc), w uzyskaniu świadczeń 
rentowych lub emerytalnych, bądź w uzupełnieniu wykształcenia. Bez-
pośrednio przed zwolnieniem z zakładu karnego skazanemu udziela 
się stosownych informacji dotyczących adresów i kompetencji insty-
tucji, do których może zwrócić się o pomoc po opuszczeniu jednostki 
penitencjarnej.  Skazanemu zwalnianemu z zakładu karnego, który nie 
dysponuje wystarczającymi środkami własnymi i nie ma zapewnionych 
na wolności dostatecznych środków utrzymania, dyrektor zakładu kar-
nego może udzielić pomocy pieniężnej w chwili zwolnienia w wyso-
kości do 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników 
lub jej odpowiedni ekwiwalent.

W celu realizacji zadań w ramach pomocy postpenitencjarnej 
utworzono Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Zasady korzystania z Fundu-
szu zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 września  
2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Środki Funduszu 
przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym prze-
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stępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, a także osobom 
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów 
śledczych oraz członkom ich rodzin. Pomoc postpenitencjarna udzie-
lana osobom pozbawionym wolności oraz zwalnianym z zakładów kar-
nych i aresztów śledczych polega na: pokrywaniu kosztów czasowego 
zakwaterowania lub udzieleniu schronienia w ośrodku dla bezdom-
nych, organizowaniu i finansowaniu poradnictwa prawnego, promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, organizowaniu i finansowaniu 
kursów przygotowania zawodowego lub pokrywaniu kosztów związa-
nych z udziałem w takich kursach oraz zdawaniem egzaminów kwa-
lifikacyjnych,  pokrywaniu kosztów związanych ze specjalistycznym 
leczeniem lub rehabilitacją zdrowotną oraz uzyskiwaniem orzeczeń 
o niepełnosprawności lub niezdolności do zatrudnienia, pomocy psy-
chologicznej oraz terapii uzależnień, udzielaniu pomocy rzeczowej  
w formie żywności lub bonów żywnościowych, odzieży, leków, środ-
ków sanitarnych, podręczników i innych pomocy naukowych, nie-
zbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub wyposażenia 
potrzebnego do wykonywania wyuczonego zawodu, okresowej dopła-
cie do bieżących zobowiązań czynszowych, finansowaniu przejazdów 
środkami komunikacji publicznej lub pokrywaniu kosztów transportu 
specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, pokrywaniu kosz-
tów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz w udzielaniu 
świadczeń pieniężnych na określony cel – w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach. Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze 
środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, obok Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej i sądów okręgowych, są stowarzysze-
nia, organizacje, fundacje i inne instytucje, które zostały określone  
w art. 38 Kkw.

Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu. Z wnioskiem  
o udzielenie pomocy mogą wystąpić osadzeni, prokurator, obrońca, 
pełnomocnik albo przedstawiciel skazanego. Wniosek wymaga sto-
sownego uzasadnienia trudnej sytuacji życiowej. Osoby zwolnione  
z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają także do-
kument zwolnienia. Osoby pozbawione wolności, przed zwolnieniem 
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z zakładów karnych i aresztów śledczych składają wniosek do właści-
wego dyrektora jednostki. Osoby zwolnione z zakładów karnych i ich 
rodziny, pokrzywdzeni przestępstwem i ich rodziny oraz rodziny osób 
pozbawionych wolności – do zawodowego kuratora sądowego.
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(infoRmacje, gdzie osoba zwolniona  

może szukać pomocy)

ROZDZIAŁ 2

Wychodząc na wolność jako były więzień stajesz przed problemem 
ponownego wejścia w pełnione wcześniej role społeczne: męża, ojca, 
syna, pracownika, czy pracodawcy. Szczególnie w pierwszych mie-
siącach po wyjściu poza mury więzienne trudno jest odnaleźć się  
w nowej rzeczywistości. Jednak w procesie readaptacji do ról społecz-
nych pomocą służą Ci różne instytucje i organizacje, do których na-
leżą przede wszystkim zespoły kuratorskiej służby sądowej, jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, instytucje działające na rynku pracy 
oraz organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się działalnoś-
cią na rzecz pomocy w społecznej readaptacji. Instytucje te tworzą tzw. 
„system pomocy postpenitencjarnej”, którego zadaniem jest udzielanie 
wsparcia oraz niezbędnej pomocy finansowej, rzeczowej, psycholo-
gicznej, terapeutycznej, informacyjnej, prawnej. Głównym zadaniem 
instytucji udzielających pomocy postpenitencjarnej jest ukierunkowa-
nie i wsparcie działań podejmowanych przez skazanego. 

2.1 Odpowiednie organizacje pozarządowe

W procesie readaptacji i pomaganiu skazanym w powrocie do życia  
w społeczeństwie bardzo dużą rolę odgrywają organizacje pozarządo-
we. 
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Na podstawie art. 43 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy powołano Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, będący pań-
stwowym funduszem celowym, ukierunkowanym na pomoc pokrzyw-
dzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc post-
penitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,  
a środki przekazywane są m.in. na rzecz stowarzyszeń, fundacji, orga-
nizacji oraz instytucji, których celem jest świadczenie pomocy postpe-
nitencjarnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 
karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin. Szczegóło-
wy tryb i sposób funkcjonowania Funduszu określony został w roz-
porządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które zostało opublikowane  
w Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2017 roku, poz. 1760. 

Osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych,  
a także ich rodzinom pomocy z Funduszu udziela się na czas niezbęd-
ny, do czasu otrzymania pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od 
dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do  
6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub 
czasowa niezdolność do pracy. Podobny tryb został określony w sto-
sunku do pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności – na okres 
nie dłuższy niż przez 3 miesiące (wyjątkowo do 6 miesięcy) od dnia 
osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym lub areszcie śledczym 
(§ 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia).

Obecnie w Polsce aktywnie działa szereg organizacji zajmujących 
się pomocą postpenitencjarną wobec osób skazanych, opuszczających 
zakład karny oraz ich rodzin. Do najważniejszych miejsc, gdzie mo-
żesz udać się po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego 
należą:
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Fundacja „Sławek” 
(al. Solidarności 17, 03-412 Warszawa,  
tel: 22 473 33 06 
e-mail: biuro@fundacjaslawek.org, 
www.fundacjaslawek.org)

Fundacja ta poprzez swoją działalność dąży do zapobiegania konse-
kwencjom stygmatyzacji więźniów w społeczeństwie. Misją Fundacji 
„Sławek” jest pomoc osobom przebywającym w więzieniach, schroni-
skach dla nieletnich i zakładach poprawczych w bezpiecznym powrocie 
do społeczeństwa i rodziny. Fundacja wspiera osoby opuszczające insty-
tucje izolacyjne oraz ich rodziny, organizując pomoc prawną, psycho-
logiczną, rodzinną, doradztwo zawodowe itp. Realizuje również szereg 
projektów, w tym finansowane ze środków europejskich. Fundacja pro-
wadzi Ośrodek Readaptacji Społecznej w Mieni, w którym zapewnia 
nocleg oraz pożywienie osobom potrzebującym, które opuściły zakła-
dy karne lub areszty śledcze. Fundacja prowadzi Poradnię Rodzinną, 
Punkt konsultacyjny, Punkt Porad Prawnych, Porad Obywatelskich 
oraz Punkt Pomocy Psychologicznej, w których świadczy się pomoc 
byłym więźniom lub członkom ich rodzin.

Stowarzyszenie Resocjalizacji, Rehabilitacji  
i Pomocy Społecznej im. H. Ch. Kofoeda (Siedlce) 
(Siedlce, ul. Świętojańska 4, tel./fax 25 632-41-90 
i ul. Monte Cassino 70, tel./fax 25 644-04-00, 
e-mail: kofoed@wp.pl
www.kofoed.cpg.pl, ) 

Zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc socjalna i aktywizacja osób ma-
jących problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym osób 
opuszczających jednostki penitencjarne oraz zagrożonych marginali-
zacją i przestępczością. Placówki Stowarzyszenia są również miejscem 
alternatywnych kar probacyjnych. 
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Towarzystwo Opieki nad Więźniami 
(ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, 
tel: 71 322 76 12, 71 328 89 29; 
e-mail: mediacja.domela@amsnet.pl) 

Działalność Towarzystwa opiera się na pięciu sekcjach: sekcji peniten-
cjarnej, która pomaga skazanym w rozwiązywaniu spraw rodzinnych, 
udziela pomocy medycznej, prawnej, sekcji postpenitencjarnej w ra-
mach, której udzielana jest pomoc dla byłych więźniów i ich rodzin po-
przez wsparcie moralne, psychiczne itp., sekcji edukacyjnej przygotowu-
jącej więźnia do życia na wolności poprzez pomoc w uzyskaniu zawodu  
i wykształcenia, sekcji charytatywnej udzielającej pomocy więźniom, 
byłym więźniom i ich rodzinom w krytycznej sytuacji życiowej oraz 
sekcji mediacji, która zajmuje się mediacją po wyroku zarówno między 
przestępcami i ich ofiarami, jak i między osadzonymi i ich rodzinami.

Stowarzyszenie penitencjarne „Patronat” 
(ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa, 
tel: 22 827 88 56 
www.patronat.free.ngo.pl, patronat@free.ngo.pl) 

Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy duchowej materialnej  
i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 
karnych oraz ich rodzinom, inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu 
przestępstwom i wykluczeniu społecznemu, prowadzenie działalności 
mediacyjnej, w tym łagodzenie następstw popełnionych przestępstw, 
wpływanie na humanizowanie orzekania i wykonania kar. Działania Od-
działu w Warszawie realizowane są przez cztery placówki; Punkt pomo-
cy postpenitencjarnej, Ośrodek readaptacji społecznej „Dom Patronatu”, 
„Pralnia „Patronat”, Koło stowarzyszenia penitencjarnego „Patronat”. 
Ponadto stowarzyszenie „Patronat”  posiada oddziały w Gdańsku, Łodzi, 
Olsztynie, Szczecinie, Zielonej Górze, Kielcach oraz Białymstoku.
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Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”  
(ul. św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań, 
tel: +48 61 6682300, 61 8720286, 
e-mail: barka@barka.org.pl, 
www.barka.org.pl)

Zakłada wspólnoty będące miejscami „do życia i pracy”, zwykle są to 
małe farmy ekologiczne, które poprzez prowadzenie działalności go-
spodarczej same  zarabiają na swoje utrzymanie. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom  
Wychodzącym na Wolność „Emaus”  
(ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk, tel: 
58 305 59 79,  
email: emaus.stowarzyszenie@wp.pl

Zakłada wspólnoty, w których żyją i pracują byli skazani, którzy po 
wyjściu z zakładu karnego nie mają się gdzie podziać. 

Małopolskie Stowarzyszenie „Probacja”  
(al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków, 
tel./fax 12 426 47 39, 
e-mail: sekretariat.probacja@wp.pl, 
www.probacja.org )

Celem stowarzyszenia jest ograniczanie szkód społecznych spowodo-
wanych bezdomnością osób opuszczających zakłady karne, prawidło-
wa organizacja wykonywania orzeczeń karnych w ramach określonych 
przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, pomoc w prze-
zwyciężaniu u osób skazanych problemów z adaptacją do życia na wol-
ności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup stygmaty-
zowanych.
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Przy stowarzyszeniu działa Małopolskie Centrum Integracji “Pro 
Domo” – Centrum stanowi dom przejściowy, dla osób opuszczających 
zakłady karne i areszty śledcze, wobec których orzeczono dozór kurato-
ra. Skazani mają możliwość podjęcia zatrudnienia, uczestniczenia w te-
rapii dla sprawców przemocy oraz terapii uzależnień (od środków psy-
choaktywnych, hazardu, internetu). W ramach Centrum uruchomiono 
ogólnodostępny Punkt Konsultacyjny dla osób które weszły w konflikt 
z prawem i dla ich rodzin. Konsultacje dotyczą możliwości objęcia te-
rapią, pracą socjalną, aktywizacją zawodową, rozwiązywania problemów 
prawnych itp. Stowarzyszenie podjęło też współpracę z Urzędem Pracy 
przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej na rzecz aktywi-
zacji zawodowej osób karanych opuszczających zakłady karne.

Na liście organizacji pozarządowych znajdują się również: Funda-
cja „Pomagamy’’, Stowarzyszenie „Ludzie Ludziom”, Fundacja Ludzi 
Wykluczonych i Przyjaciół „Człowiek”, Wrocławskie Towarzystwo 
Opieki Nad Więźniami – Dolnośląski Ośrodek Mediacji, Stowarzy-
szenie „Przebudzeni”, Fundacja „Ex Amino”, Stowarzyszenie „Bra-
ctwo Więzienne”, Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Pomocy 
Bliźniemu „Monar-Markot”, Stowarzyszenie „Tacy Sami”.

2.2 Instytucje probacyjne

Celem instytucji probacyjnych jest resocjalizacja i prewencja krymi-
nalna w odniesieniu do skazanego. Zadanie instytucji probacyjnych 
opiera się na kontrolowanej wolności, pieczy nad sprawcą przestępstwa 
pozostającym pod dozorem kuratora, nadzorem wyspecjalizowanego 
organu – kuratora sądowego lub innych podmiotów, o których mowa  
w art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego (mowa tu o stowarzysze-
niach, fundacjach, oraz organizacjach i instytucjach, których celem jest 
społeczna readaptacja skazanych). W ramach kontroli nad skazanym, 
powołany do tego celu organ podejmuje odpowiednie działania wy-
chowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne, profilaktyczne. Probacja, 
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czyli wolność kontrolowana to system pozwalający na odbywanie kary 
poza więzieniem. Upowszechnienie takiej kary nie izolacyjnej oznacza,  
że więcej skazanych pozostanie w dotychczasowym środowisku społecz-
nym; w rodzinie, w zakładzie pracy, a więc nie zostanie wykluczonych ze 
społeczeństwa, co gwarantuje wyższą skuteczność resocjalizacyjną kary.

Zastosowanie dozoru kuratorskiego umożliwia skazanemu od-
bycie kary poza zakładem karnym, przy użyciu innych instrumentów 
karnych, niż izolacja więzienna. Polskie prawo karne przewiduje trzy 
rodzaje okoliczności, przy których mogą zostać zastosowane środki 
probacyjne:

•  Warunkowe umorzenie postępowania – jego celem jest dążenie 
do oddziaływania wychowawczego nie poprzez orzeczenie kary, 
ale poprzez utrzymanie przez określony czas zagrożenia wy-
mierzeniem kary oraz stworzenia pewnego rodzaju przymusu 
przestrzegania prawa. Warunkowe umorzenie zawsze orzekane 
jest na okres próby trwający od roku do 3 lat. Po pomyślnym 
zakończeniu okresu próby umorzenie warunkowe przekształca 
się w umorzenie ostateczne.

•  Warunkowe zawieszenie wykonania kary – zakłada, że spraw-
ca nie powróci na drogę przestępczą, mimo że orzeczona kara 
nie została wykonana. Sprawca otrzymuje szansę, że orzeczona 
kara nie zostanie wykonana, jeżeli w okresie próby będzie prze-
strzegał wszystkich ustalonych przez sąd warunków, a przede 
wszystkim porządku prawnego. Warunkowe zawieszenie wy-
konania kary można zastosować w przypadku orzeczenia kary 
pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat (również kary 
ograniczenia wolności i tzw. Grzywny samoistnej).

•  Warunkowe przedterminowe zwolnienie – możliwe jest wobec 
pozytywnej prognozy kryminologicznej, stanowiącej o tym, że 
mimo popełnionego przestępstwa i po odbyciu co najmniej 
połowy kary sprawca może skorzystać z możliwości warunko-
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wego przedterminowego zwolnienia. Decyduje o tym sąd pe-
nitencjarny, który bierze pod uwagę postawę skazanego, jego 
właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnie-
niem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zacho-
wanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności.

Probacja wobec osób warunkowo zwolnionych z zakładów kar-
nych jest realizowana głównie pod nadzorem kuratorów sądowych. 
Wobec osób zwolnionych na koniec kary w zasadzie takiej probacji nie 
ustanawia się.

Poniżej zamieszczony został wykaz podmiotów, na rzecz których 
przyznawane były dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

1.
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób  
Działających na Rzecz Bezrobotnych 
„WSZYSCY RAZEM IN CORPORE” 
ul. Franciszkańska 15
91-433 Łódź 
Filie:
Zgierz, pl. Jana Pawła II nr 19,
Pabianice, ul. Partyzancka 31
tel. 42 6397203, 42 6552040
www.centrumincorpore.pl
e-mail: info@centrumincorpore.pl

Zakres świadczonej pomocy:  
prawna, materialna, socjalna, psychologiczna.
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2.
Lubuskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Kobiet „BABA”
Stary Rynek 17
65-067 Zielona Góra
tel.: 68-4571045, 692064061
www.baba.org.pl
e-mail: baba@baba.org.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna

3.
Śląska Fundacja „BŁĘKITNY KRZYŻ”
ul. Mostowa 1,
43-300 Bielsko-Biała
Filie:
OPdOPP – 43-384 Jaworze, ul. Dzwonko-
wa 138
Bielsko-Biała ul. Mostowa 1
Bielsko-Biała ul. Traugutta 21
Żywiec ul. Legionów 1
Szczyrk ul. Salmopolska 5
Jaworze ul. Dzwonkowa 138
tel.: 33 498 69 48
www.bk-europe.pl
email: pokrzywdzeni@bk-europe.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
pomoc psychologiczna, socjalna, prawna 
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4.
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów 
Ludzkich „NOWY HORYZONT”
ul. Leszczyńskiego 3
35-061 Rzeszów 
tel.17-858 10 33 lub 668 667 554
www.nowyhoryzont.eu
e-mail:nowy-horyzont@wp.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna

5.
Stowarzyszenie „AZYL”
ul. Brzozowa 9
87-100 Toruń
tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62 
www.azyltorun.org.pl 
e-mail: biuro@azyltorun.org.pl 
Filie: 
Bydgoszcz ul. Kapuściska 10  
w MOPS Dom Dziennego Pobytu
Chełmno ul. Kamionki 6 w Miejskim 
Ośrodku Profilaktyki i Uzależnień
Chodcz ul. Waryńskiego 16 w MOPS, 
Świetlica socjoterapeutyczna 

Zakres świadczonej pomocy:  
prawna, psychologiczna, socjalna  
(hostel dla ofiar przemocy)
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6.
Centrum Interwencji Kryzysowej 
ul. Pięciu Stawów 5/27
43-316 Bielsko-Biała 
tel. 606 319 203 – preferowany
tel. 33/816 65 73  
e-mail: gipis@interwencjakryzysowa.pl 
http://www.interwencjakryzysowa.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna, socjalna  
(hostel kryzysowy)

7.
Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
tel./fax 41 366-48-47
http://cik.kielce.caritas.pl
e-mail:cik.kielce@op.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna/psychoterapeutyczna, 
opiekuna pokrzywdzonego
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8. 
Elbląskie Centrum Mediacji  
i Aktywizacji Społecznej
 
ul. Związku Jaszczurczego 17/101
82-300 Elbląg 
tel. (55) 642-44-25
www.mediacje-elblag.pl
e-mail: esas_1@wp.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna, socjalna

9.
Podkarpacki Ośrodek 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
ul. Fredy 4/57-58
35-959 Rzeszów
tel: 17 86 20 122
www.porso.cba.pl
e-mail: porso@poczta.onet.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
pomoc prawna, psychologiczna
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10.
Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym 
w Wypadkach, Kolizjach Drogowych i na 
skutek błędów lekarskich „WOKANDA”
ul. Jagiellońska 5
40-035 Katowice
tel. 32 781 64 65, 508 339 495
www.wokanda.org.pl
email: stowarzyszeniewokanda@wp.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
pomoc prawna, psychologiczna, materialna  
i medyczna

11.
Stowarzyszenie Agape 
ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin
tel. 81 53 43 887
www.agape.lublin.pl
e-mail:poczta@agape.lublin.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna/psychoterapeutyczna, 
socjalna, medyczna  
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12.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25,
00-048 Warszawa
tel: +48 22 616 65 05
www.fdds.pl
e-mail: biuro@fdds.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna, psychiatryczna,  
socjalna dla dzieci ofiar przestępstw  
oraz ich rodzin

13.
Stowarzyszenie  
Przeworsk-Powiat Bezpieczny 
ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk
tel. 16 648 22 65
e-mail:sppbprzeworsk1@wp.pl
www.przeworskbezpieczny.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, materialna, psychologiczna, medyczna
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14.
Krakowskie Forum 
Organizacji Społecznych KRAFOS
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
tel. 12 421 22 88  
www.krafos.pl  
e-mail: krafos@op.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna, medyczna  

15.
Fundacja “NON LICET” 
Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie 
ul. Stalowa 6A 
53-425 Wrocław, 
tel. 71 361-97-70
www.nonlicet.pl
e-mail: fundacja@nonlicet.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna/terapeutyczna, prawna
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16.
Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” 
w Szczecinie
ul. Energetyków 10
70-656 Szczecin
tel: 91 433 03 39
www.sos.home.pl 
e-mail:pomoc@sos.home.pl; 
biuro@sos.home.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna, opiekun osoby 
pokrzywdzonej przestępstwem

17.
Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny 
– Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem 
ul. Daniela 32
72-002 Dołuje
tel. 91 311 88 19; 663 606 602

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna, opiekun osoby po-
krzywdzonej przestępstwem 
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18.
Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny  
– Oddział Ośrodka Pomocy dla Osób  
Pokrzywdzonych Przestępstwem 
Przecław 58, 72-005 Przecław
tel. 91 311 63 23, 663 606 602

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna, opiekun osoby po-
krzywdzonej przestępstwem 

19.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Świnoujściu - Oddział Ośrodka Pomocy 
dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem 
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście
tel. 91 322 54 60 
www.mopr.swinoujscie.pl
sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna
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20.
Ośrodek Wspierania Rodziny  
„Dom pod Świerkiem” w Białogardzie 
– Ośrodek Pomocy dla Osób  
Pokrzywdzonych Przestępstwem 
ul. Grunwaldzka 49
78-200 Białogard
tel. 94 312-22-57
www.podswierkiem.org
e-mail: owr@poczta.neostrada.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna

21.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gryfinie – Ośrodek Pomocy dla Osób 
Pokrzywdzonych Przestępstwem  
ul. Łużycka 91
74-100 Gryfino
tel. 91 416 20 13
www.pcpr-gryfino.pl
e-mail: pcpr.gryfino@gryfino.home.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna
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22.
Fundacja Pomorskie Centrum  
Psychotraumatologii
ul. Brzozowa 15
80-243 Gdańsk
tel. 58 550 07 03, komórka: 794 571 399
www.psychotraumatologia.com.pl
e-mail: info@psychotraumatologia.com.pl 

Zakres świadczonej pomocy: 
pomoc prawna, psychologiczna

23.
Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT 
ul. Kościuszki 96
16 – 400 Suwałki 
tel. 87 565 02 58 
www.pryzmat.org.pl 
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl 

Zakres świadczonej pomocy:  
prawna, psychologiczna, pomoc wolontariuszy
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24.
Instytut Psychologii Zdrowia
ul. Gęślarska 3 
02-412 Warszawa
tel. 22 863 87 38
www.ipz.edu.pl
www.ipz.edu.pl
Filia:
ul. Korotyńskiego 13
02-121 Warszawa
tel. 22-823-96-64 
www.niebieskalinia.pl
pogotowie@niebieskalinia.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna

25.
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Os. Orła Białego 20
62-100 Gniezno
tel: 61 425 57 82
tel. dla pokrzywdzonych 796 707 336  
(od godz. 9:00-18:00) 
www.pokrzywdzenigniezno.pl
e-mail: pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
prawna, psychologiczna
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26.
Stowarzyszenie Pomocy Akson
ul. T. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław 
tel. 71 352-94-03 (telefon czynny całą dobę)
www.akson.org.pl 
e-mail: aksonwroc@wp.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna, interwencyjna,  
logopedyczna, psychiatryczna, socjalna 

27.
SUBVENIO Fundacja Interwencji  
Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej
ul. Rewolucji 1905r. 82 pok. 33 
90-273 Łodź
tel. 514025546
www.subvenio.org.pl
e-mail: kontakt@subvenio.org.pl

Zakres świadczonej pomocy: 
psychologiczna, prawna

W 2016 r. uruchomiono internetowy portal pomocy penitencjarnej 
www.codalej.info. Jest on bazą informacji dla osób opuszczających za-
kłady karne, będących w potrzebie. Znajdują się w niej adresy instytucji, 
organizacji, stowarzyszeń i placówek oferujących pomoc byłym więź-
niom. Portal służy także profesjonalistom pracującym z osobami potrze-
bującymi wsparcia. Portal został stworzony przez kuratorów sądowych 
i jest przez nich sukcesywnie rozwijany. Podmiotami prowadzącymi 
jest Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS  
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i Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza. Portal łączy 
osoby opuszczające jednostki penitencjarne z podmiotami, które chcą 
i mogą im pomóc. Stanowi swoistą mapę pomocy postpenitencjarnej, 
obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju. Wszystkie informa-
cje o placówkach w bazie portalu pochodzą z ogólnodostępnych źró-
deł. Twórców portalu zainspirowała wiara w możliwość powrotu do 
społeczeństwa niemal każdego skazanego po odbyciu kary izolacyjnej,  
o ile istnieje dobra wola po jego stronie oraz chęć udzielenia wsparcia 
po stronie wspólnoty lokalnej.

2.3 Organizacje religijne

Kościoły i związki wyznaniowe mogą prowadzić, zgodnie z naturą swej 
misji, działalność o charakterze społecznym i filantropijnym. W tym 
celu mogą tworzyć struktury organizacyjne mające osobowość prawną 
i pozyskiwać środki finansowe. Jako organizacje kościelne mają prawo 
prowadzenia właściwej dla każdej z nich działalności charytatywnej 
i opiekuńczej. Kodeks karny wykonawczy stanowi, że stowarzyszenia 
i fundacje, których celem działania jest readaptacja społeczna skaza-
nych, mogą brać udział w procesie wykonywania kar i środków kar-
nych związanych z pozbawieniem wolności. Z wymiarem sprawied-
liwości współdziałać mogą także kościoły i inne związki wyznaniowe 
oraz osoby godne zaufania.

Do najważniejszych organizacji religijnych działających w Polsce 
należą:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 
– jest niezależną katolicką organizacją do-
broczynną. Działa od 1981 roku. Jego głów-
ną siedzibą jest Wrocław. Celem statutowym 
Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom 
bezdomnym i ubogim, w tym również więź-
niom opuszczającym zakłady karne i nie ma-
jącym własnego domu. Towarzystwo realizu-
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je swe cele poprzez zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni 
i domów stałego pobytu. Prowadzi w nich pracę socjalną, pomoc 
prawną i psychologiczną oraz posługę religijną. Koła Towarzystwa 
prowadzą kuchnie, łaźnie dla bezdomnych, świetlice, kluby. W mia-
rę posiadanych środków finansowych poszczególne koła prowadzą 
wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości i leków.  
Stowarzyszenie prowadzi gospodarstwa pomocnicze, na których pra-
cują byli skazani, pomaga w wyjściu z bezdomności i w usamodziel-
nieniu się. 

Caritas Polska 
– to niezależna organizacja kościelna dzia-
łająca na podstawie ustawy z dnia 17 maja 
1989r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.  
Prowadzi szeroką, ogólnokrajową działalność 
w dziedzinie pomocy społecznej. Korzysta 
przy tym ze wsparcia poszczególnych diece-
zji Kościoła Katolickiego. 

2.4 Organizacje rządowe/ krajowe

Do organów administracji państwowej koordynujących pomoc post-
penitencjarną należą: Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedli-
wości, wojewodowie, prezesi sądów okręgowych (każdy w granicach 
swojego okręgu). Do organów administracji rządowej i samorządowej 
świadczącej pomoc poprzez swe jednostki organizacyjne należą: pre-
zesi sądów rejonowych poprzez kuratorską służbę sądową, jednostki 
penitencjarne, samorząd wojewódzki poprzez regionalne ośrodki po-
mocy społecznej, powiaty poprzez domy pomocy społecznej, powiato-
we centra pomocy rodzinie i powiatowe urzędy pracy,  gminy poprzez 
miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja zadań z zakresu pomocy postpenitencjarnej państwa 
odbywa się poprzez działalność następujących instytucji:



42

Przewodnik dla opuszczających jednostki penitencjarne

• Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy 
Rodzinie – obejmują one świadczenia pieniężne (zasiłek sta-
ły, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy), 
świadczenia rzeczowe (bilet kredytowany, posiłek, odzież, 
udzielenie schronienia, usługi opiekuńcze, interwencję kryzy-
sową, poradnictwo specjalistyczne),

• Wojewódzkie Urzędy Pracy – pośrednictwo w poszukiwaniu 
pracy, przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez indy-
widualne rozmowy z doradcą zawodowym, udział w warszta-
tach, kursach i programach unijnych.

• Powiatowe Urzędy Pracy – pomoc w uzyskaniu nowych kwali-
fikacji, indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, kontakt 
z pośrednikiem pracy, udział w zajęcia aktywizacyjnych i pro-
gramach unijnych.

• Ochotnicze Hufce Pracy poza swoją działalnością statutową 
(przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wycho-
wania dla osób do 25 oku życia), prowadzą pośrednictwo pracy 
w kraju dla osób po 25 roku życia. 
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Do najczęściej występujących problemów, z którymi musisz się zmie-
rzyć wychodząc na wolność należą problemy finansowe, problemy 
związane z zatrudnieniem i edukacją, zamieszkaniem, wyżywieniem 
oraz inne. Byli więźniowie uzyskują świadczenia z pomocy społecznej, 
jeśli spełniają kryteria do jej uzyskania. Art. 7 pkt 12 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej jako podstawę uzyskania świadczeń wy-
mienia trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego.

Na podstawie art. 43 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy powołano Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego środ-
ki w części przekazuje się na fundacje, stowarzyszenia, organizacje oraz 
instytucje, zajmujące się m. in. udzielaniem pomocy osobom pozbawio-
nym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz 
członkom ich rodzin. Szczegółowy tryb i sposób funkcjonowania Fundu-
szu określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości opubli-
kowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 19 września 2017 roku, poz. 1760. 

3.1 Finansowe

Pomoc postpenitencjarna udzielana osobom pozbawionym wolności 
oraz zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych polega na: 
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pokrywaniu kosztów czasowego za-
kwaterowania lub udzieleniu schro-
nienia w ośrodku dla bezdomnych, 
organizowaniu i finansowaniu po-
radnictwa prawnego, promocji za-
trudnienia i aktywizacji zawodowej, 
organizowaniu i finansowaniu kur-
sów przygotowania zawodowego 
lub pokrywaniu kosztów związa-
nych z udziałem w takich kursach 

oraz zdawaniem egzaminów kwalifikacyjnych, pokrywaniu kosztów 
związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją zdrowot-
ną oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolno-
ści do zatrudnienia, pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień, 
udzielaniu pomocy rzeczowej w formie żywności lub bonów żywnoś-
ciowych, odzieży, leków, środków sanitarnych, podręczników i innych 
pomocy naukowych, niezbędnych przedmiotów wyposażenia domo-
wego lub wyposażenia potrzebnego do wykonywania wyuczonego 
zawodu, okresowej dopłacie do bieżących zobowiązań czynszowych, 
finansowaniu przejazdów środkami komunikacji publicznej lub po-
krywaniu kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami 
lekarskimi, pokrywaniu kosztów związanych z uzyskaniem dowodu 
osobistego oraz w udzielaniu świadczeń pieniężnych na określony cel –  
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Podmiotami uprawniony-
mi do korzystania ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, 
obok Centralnego Zarządu Służby Więziennej i sądów okręgowych, 
są stowarzyszenia, organizacje, fundacje i inne instytucje, które zostały 
określone w art. 38 Kkw.

3.2 Zatrudnienie i edukacja

Organizacje dofinansowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości  
w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-

Fot. Zbigniew Woźniak, Źródło: http://finanse.
wm.pl/71126,Jak-rozpoznac-problemy-finan-

sowe-partnera.html
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nitencjarnej zajmują się organizowaniem i fi-
nansowaniem poradnictwa prawnego, promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej; organi-
zowaniem i finansowaniem szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz po-
krywaniem kosztów egzaminów potwierdzają-
cych kwalifikacje zawodowe.

Po wyjściu na wolność  możesz zwrócić się do Powiatowego Urzę-
du Pracy, gdzie osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. 
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia, mogą liczyć na pomoc. Powiatowy Urząd Pracy w okre-
sie do 6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić osobie, która 
wyszła na wolność propozycję zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego lub zatrudnienia 
w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

3.3 Zakwaterowanie

Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schro-
nienia w ośrodku dla bezdomnych jest kolejną rolą organizacji dofinan-
sowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednym z rozwią-
zań problemu braku miejsca zamieszkania jest udzielenie schronienia 
w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych albo w innym miej-

scu do tego przeznaczonym.  
W przypadku kobiet są to 
ośrodki interwencji kryzyso-
wej. Pobyt ma charakter cza-
sowy, a warunkiem korzystania 
z niego jest bezwzględne prze-
strzeganie regulaminu placów-
ki. Aby uzyskać lokal miesz-
kalny z zasobów komunalnych, 
należy spełniać warunki, które 

Fot. K. Żarkowski, Źródło: http://walbrzych24.
home.pl/w-24/1-wiadomosci/6144-przepelnione-

noclegownie
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określa uchwała właściwej rady gminy, w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwa-
ła taka określa m.in. wysokość dochodu gospodarstwa domowego, 
uprawniającego do otrzymania lokalu komunalnego, warunki, które 
kwalifikują do umieszczenia na liście przydziału lokalu komunalnego. 
Informacje w tym zakresie możesz uzyskać w odpowiednim Urzędzie 
Gminy. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie lokalu mieszkalnego 
z zasobów komunalnych jest złożenie formalnego wniosku o zawar-
cie umowy najmu lokalu komunalnego w terminie od 2 stycznia do  
30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Wnioski mogą również 
składać osadzeni, w trakcie odbywania kary.

3.4 Wyżywienie – ubranie

Wśród świadczeń niepieniężnych, na jakie możesz liczyć jako osoba 
zwolniona z zakładu karnego zwracając się o pomoc do Ośrodków 

Pomocy Społecznej jest m.in. 
zapewnienie posiłku oraz 
niezbędnego ubrania. Przy-
znanie niezbędnego ubrania 
następuje przez dostarczenie 
osobie potrzebującej bielizny, 
odzieży i obuwia odpowied-
nich do jej indywidualnych 
potrzeb oraz do pory roku. 
Pomoc doraźna albo okreso-
wa w postaci jednego gorące-
go posiłku dziennie przysłu-
guje osobie, która własnym 

staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc ta, podobnie jak każda 
z wyżej wymienionych udzielana jest na wniosek osoby po przeprowa-
dzeniu wywiadu środowiskowego. 

Źródło: Radio Olsztyn  
http://ro.com.pl/noclegownie-znowu-pelne/
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3.5 Dokumenty

Uzyskanie dowodu osobistego nie wiąże 
się z żadnymi opłatami. Pomoc w uzy-
skaniu dowodu osobistego oraz innych 
dokumentów niezbędnych do uzyskania 
pomocy leży również w gestii ośrodków 
dofinansowanych z Funduszu Pomocy 
Postpenitencjarnej. 

3.6 Opieka zdrowotna

Dla zapewnienia sobie możliwości 
korzystania z bezpłatnej opieki zdro-
wotnej istotne jest, abyś po opusz-
czeniu zakładu karnego niezwłocznie 
zgłosił się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy i dokonał rejestracji jako osoba 
bezrobotna. Zarejestrowanie w PUP 
umożliwia korzystanie z bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

3.7 Relacje społeczne

Istotnym elementem integracji ze środowiskiem społecznym po opusz-
czeniu więzienia jest możliwość uzyskania wsparcia i pomocy.  Pozwa-
la ona zapobiec stygmatyzacji i marginalizacji. Bardzo ważna w tym 
aspekcie jest praca jednostek Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzę-
dów Pracy, czy organizacji pozarządowych, które statutowo zajmują się 
udzielaniem pomocy byłym więźniom, prowadząc np. szkolenia zawo-
dowe, udzielając pomocy psychologicznej i prawnej. Główną rolę od-

Źródło: www.gover.pl

Źródło: Kongres Medyczny  
http://www.bsrc.pl/



48

Przewodnik dla opuszczających jednostki penitencjarne

grywają tu jednak Ośrodki Pomocy Spo-
łecznej, które świadczą również pomoc  
o charakterze finansowym, czy rzeczo-
wym. Po opuszczeniu zakładu karnego 
możesz ubiegać się (na podstawie upraw-
nień wynikających z przepisów ustawy  
z 12 marca 2004 roku o pomocy socjalnej) 
o uzyskanie zasiłku typu stałego, jeśli je-
steś osobą niepełnosprawną oraz zasiłków 

okresowych, czy celowych np. na leki, dożywianie, opłaty czynszowe. 
Zakres udzielanego wsparcia wyznaczają poza wyżej cytowaną usta-
wą: ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa  
o rencie socjalnej oraz ustawa o zatrudnieniu socjalnym. 

3.8 Terapia uzależnień

Wielu osadzonych dotkniętych jest problemem uzależnień. Najczęś-
ciej są to uzależnienia od środków chemicznych (alkohol, narkotyki), 
choć występują również uzależnienia behawioralne (hazard, gry kom-
puterowe, itp.). W programach instytucji pozarządowych świadczą-
cych pomoc postpenitencjarną znajduje się szeroka oferta oddziały-
wań terapeutycznych, w tym w terapii uzależnień kierowana do osób 
opuszczających zakłady karne i areszty śledcze. 

Źródło: http://www.gizmos.pl/ 
index.php/page/120/
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W strukturze społecznej rodzina jest 
miejscem, w którym człowiek uczy 
się relacji międzyludzkich oraz stawia 
pierwsze kroki w poznawaniu świata 
i zdobywaniu doświadczeń. Rodzina 
powinna dawać wsparcie i być gwa-
rantem poczucia bezpieczeństwa i sta-
bilizacji. Niestety, nie zawsze tak jest  
w przypadku rodzin skazanych. Część 
z nich nie potrafi właściwie wypełniać 
swoich ról, ma niską umiejętność ra-
dzenia sobie w życiu codziennym, czę-
sto boryka się z problemami uzależnień. Wielu osadzonych pochodzi 
ze środowisk, w których występuje pokoleniowe bezrobocie i w któ-
rych nie ma dostępu do  społecznych wzorców zachowań związanych 
z podejmowaniem zatrudnienia. Problem  wprowadzania skazanych 
na rynek pracy dotyczy nie tylko ich samych, ale również ich rodzin. 
Działaniami usprawniającymi właściwe pełnienie ról społecznych  
w rodzinie skazanego należy objąć także ich bliskich. Często niska za-
radność życiowa dotyczy zarówno byłych więźniów, jak i członków ich 
rodzin. Niejednokrotnie są to osoby, dla których wyłącznym sposobem 
na przetrwanie stało się umiejętne korzystanie z pomocy społecznej.

W sytuacji, gdy do zakładu karnego trafia osoba, która utrzymy-
wała rodzinę, często zaczynają się poważne kłopoty finansowe, dotyka-
jące wszystkich jej członków. Zdarza się, że w związku z nimi rodzina 

fot. iswinoujscie.pl
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jest zmuszona opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Bywa 
też, że w czasie odbywania kary pozbawienia wolności partnerzy lub 
partnerki skazanych rozwodzą się lub układają sobie na nowo życie, 
w którym nie ma już miejsca dla wychodzących na wolność. Istnieją 
też przypadki, gdzie środowisko rodzinne jest tak zdemoralizowane,  
że dla dobra byłego więźnia lepiej byłoby do niego nie wracać. Jednak  
z powodu trudności z odnalezieniem się w zupełnie nowych, niezna-
nych warunkach, osoba opuszczająca zakład karny jest niejako zmu-
szona do powrotu do rodziny, w której niejednokrotnie rządzi alkohol 
i patologiczny system wartości. 

Pomocy Twojej rodzinie udzielą pracownicy socjalni, którzy są 
zobowiązani do niej ustawowo. Ich działalność zawodowa skierowana 
jest na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu 
przez nich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na 
tworzeniu odpowiednich do tego warunków. Zajmują się oni porad-
nictwem specjalistycznym, zwłaszcza prawnym, psychologicznym i ro-
dzinnym, a także pomagają w załatwianiu spraw urzędowych. (ustawa 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1769 z późn. zm.)

4.1 Doradcy rodzinni

Lokalne służby społeczne są odpowiedzialne za wdrażanie modelu 
aktywnej pomocy socjalnej, pomocy psychologicznej oraz asystowa-
nia rodzinom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Inicja-
tywa ta ma na celu motywację osób biernie korzystających z form 
pomocy (zasiłki, pomoc rzeczowa) do większej aktywności społecz-
nej, uzupełniania swoich kwalifikacji oraz podejmowania pracy za-
robkowej. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakła-
da na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym 
z dziećmi. Pomoc taka realizowana jest poprzez działania asystenta 
rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związa-
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nych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Instytucja asystenta 
rodziny umożliwia indywidualne docieranie do osób marginalizowa-
nych społecznie i dostosowanie rodzaju pomocy do zdiagnozowanych 
problemów. 

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik 
ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad ten potwierdzi 
występowanie trudności, kierownik ośrodka pomocy społecznej prze-
kazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje 
pracę z tą rodziną.

Przy zlecaniu asystentowi rodziny pracy z konkretną rodziną, bie-
rze się pod uwagę zakres pomocy, jaki powinien zostać udzielony da-
nej rodzinie. Z ustawy wynika ponadto, że asystent rodziny powinien 
swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale rodziny oraz 
pobudzać ją do aktywnego współdziałania. Asystent rodziny zawiera 
indywidualny kontrakt ze swoim podopiecznym i kontaktuje się ze 
wszystkimi członkami jego rodziny.

Praca z rodziną powinna być organizowana lub kontynuowana 
również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

4.2 Traktowanie dzieci

W przypadku, gdy zachowania destrukcyjne rodziców zagrażają zdro-
wiu i życiu dzieci, rodzice zobligowani są do pracy nad zmianą, podczas 
gdy dziecko jest umieszczane w krótkoterminowej pieczy zastępczej. 
Asystent rodziny udziela rodzicom adekwatnej do ich potrzeb pomocy 
w wypełnianiu przez nich ról społecznych. Indywidualna pomoc służy 
rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu 
wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne 
możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory 
uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i rodziny zmierzają do 
jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku 
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zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. Jeśli 
dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na 
rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

4.3 Departament opieki społecznej

Istotną rolę w zabezpieczeniu potrzeb socjalno-bytowych spełniają 
takie instytucje jak Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra 
Pomocy Rodzinie. Już  podczas odbywania kary pozbawienia wol-
ności pracownik socjalny na twój wniosek może objąć pracą socjal-
ną twoją rodzinę. W okresie przygotowania do opuszczenia zakładu 
karnego, skazani najczęściej kontaktują się z pracownikiem socjalnym 
w sprawach porad rodzinnych. Przy zwolnieniu z zakładu karnego 
skazany otrzymuje, za pokwitowaniem, znajdujące się w depozycie 
dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, je-
żeli nie zostały one zatrzymane albo zajęte w drodze zabezpieczenia 
lub egzekucji. Otrzymuje ponadto świadectwo zwolnienia z zakładu 
karnego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Skazany jest informo-
wany o potrzebie dalszego leczenia oraz otrzymuje wyniki wykona-
nych badań diagnostycznych niezbędnych do dalszego postępowania 
leczniczego lub diagnostycznego. Informację o rodzaju i wysokości 
udzielonej pomocy finansowej i rzeczowej zamieszcza się w świade-
ctwie zwolnienia. 

Bezpośrednio po zwolnieniu, przysługuje Ci natomiast prawo do 
świadczeń, które udzielane są po przeprowadzeniu wywiadu środo-
wiskowego, stosownie do zastanej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej 
oraz możliwości ośrodka. Formy i zakres pomocy opieki społecznej 
wyszczególniono w ustawie o Pomocy Społecznej. Ośrodek pomocy 
społecznej po weryfikacji potrzeb, o której wcześniej wspomniano, 
zapewni Ci pomoc materialną do czasu podjęcia pracy i uzyskania 
pierwszych zarobków albo otrzymania zasiłku dla bezrobotnych  
oraz pomoc – we współpracy z biurem pracy – w znalezieniu zatrud-
nienia.
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Do najważniejszych zadań pracowników Opieki Społecznej 
należy: udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie roz-
wiązywania spraw i problemów osobom będącym w trudnej sytuacji 
życiowej; kierowanie ich do właściwych instytucji państwowych, sa-
morządowych i organizacji pozarządowych oraz wspieranie w uzy-
skiwaniu niezbędnej pomocy; współpraca i współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skut-
ków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomo-
cowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, 
grup i środowisk społecznych; współuczestniczenie w inspirowaniu, 
opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych 
programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie ja-
kości życia.

4.4 Powodzenie w komunikacji i interakcjach

Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bli-
skimi przyczyniają się do zaspokojenia ich potrzeb emocjonalnych  
i stanowią istotny element oddziaływań resocjalizacyjnych. Włączanie 
rodzin skazanych do współpracy w oddziaływaniach wychowawczo-
resocjalizacyjnych, zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej adapta-
cji skazanych do życia w społeczeństwie. Większość osób wchodzą-
cych w konflikt z prawem ma problem z właściwym funkcjonowaniem 
w życiu społecznym. U jego podłoża leżą różnego rodzaju dysfunk-
cje, braki edukacyjne, wadliwy system wartości, nałogi. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że udzielanie odpowiedniej pomocy tym oso-
bom przyczyni się do zapobiegania ich ponownemu wejściu w konflikt  
z prawem.

Twoje przystosowanie się do czynnego, samodzielnego życia  
w społeczeństwie i do pracy zawodowej ważne jest nie tylko z per-
spektywy twojej i twoich bliskich, ale również z punktu widzenia sze-
roko pojętego dobra społecznego. Readaptacja społeczna ma na celu 
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przygotowanie Cię do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, na-
uczenie pożytecznego spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie po-
wstawaniu patologii społecznych, a także kształtowanie umiejętności 
pozwalających na pełnienie akceptowalnych ról społecznych. 

W kodeksie karnym wykonawczym przewidziano szereg rozwią-
zań, służących realizacji celu, którym jest społeczna readaptacja więź-
niów. Należą do nich: system programowego oddziaływania, aktywiza-
cja poprzez pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, 
system nagradzania i karania dyscyplinarnego, oddziaływania terapeu-
tyczne, współdziałanie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, 
społecznej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i religijnej w zakładach 
lub aresztach śledczych ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacja-
mi oraz instytucjami, zajmującymi się pomocą więźniom.

Część osób opuszczających zakłady karne ma za sobą długą ka-
rierę przestępczą, lekceważący stosunek do norm moralnych i regu-
lacji prawnych, wysoką podatność na negatywne wpływy otoczenia 
i brak motywacji do zmiany swego sposobu życia. Towarzyszący im 
brak krytycyzmu i poczucia winy, niska samodyscyplina oraz postawa 
roszczeniowa stanowią negatywne prognostyki dla procesu readaptacji 
społecznej.
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ROZDZIAŁ 5

5.1  Sprawy związane ze zdrowiem, w tym ze zdrowiem  
psychicznym

Zaburzenia psychiczne występu-
jące u osób pozbawionych wolno-
ści można podzielić na: zaburzenia 
ujawniające się jeszcze przed uwię-
zieniem, zaburzenia, których obja-
wy ujawniają się dopiero po jakimś 
czasie przebywania w środowisku 
więziennym oraz zaburzenia, które 
są skutkiem pobytu w środowisku więziennym. Osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, które odbywają karę pozbawienia wolności, wymagają 
odpowiedniej opieki psychiatrycznej. Na oddział psychiatryczny szpi-
tala więziennego trafi osadzony, wobec którego sąd zarządził badanie 
psychiatryczne połączone z obserwacją lub skierowany przez lekarza 
psychiatrę z powodu rozpoznania zaburzeń psychicznych wymagają-
cych szpitalnego badania lub leczenia. 

W każdej instytucji o charakterze izolacyjnym usługi medyczne 
są zorganizowane w ścisłym powiązaniu z krajową oraz lokalną po-
wszechną służbą zdrowia i obejmują również usługi psychiatryczne 
(dla celów diagnostycznych oraz leczniczych). Więźniowie wymaga-
jący leczenia specjalistycznego są przenoszeni do wyspecjalizowanych 
oddziałów szpitali przywięziennych lub szpitali cywilnych. Każdy wię-
zień ma dostęp do opieki stomatologicznej.
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W szpitalach więziennych nie wykonuje się procedur wysokospe-
cjalistycznych z zakresu: neurochirurgii, torakochirurgii, okulistyki, 
chirurgii szczękowej, kardiologii inwazyjnej, urologii, przeszczepów 
narządów, ginekologii, chirurgii urazowej, onkologii. Operacje z tego 
zakresu przeprowadzane są w placówkach cywilnej służby zdrowia.  
W oddziałach chirurgicznych szpitali więziennych przeprowadzane są 
operacje z zakresu chirurgii ogólnej.

Udzielanie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzo-
nym i Pomocy Postpenitencjarnej  osobom pozbawionym wolności  
i zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych obejmuje m.in. 
pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub 
rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnospraw-
ności lub niezdolności do pracy, pokrywanie kosztów transportu 
specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, lub przejazdów do 
miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieod-
płatnie, pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych 
przy kwalifikowaniu do udziału w szkoleniach i kursach podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie, 
pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nie-
szczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szko-
leniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy 
nieodpłatnej.

5.2 Niepełnosprawności

Niepełnosprawnością nazywa się dłu-
gotrwały stan występowania ograniczeń  
w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki 
społecznej. Ograniczenia te spowodowane 
są na skutek obniżenia sprawności funkcji 
fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. 
Do grupy osób z niepełnosprawnością spo-
łeczną zaliczamy ludzi, którzy z różnych fot: Mnd.pl
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przyczyn nie są w stanie samodzielnie prawidłowo funkcjonować  
w społeczeństwie. 

Zarówno w prawie międzynarodowym, jak i w przyjmowanych 
standardach zauważalna jest tendencja regulowania postępowania  
z tzw. specjalnymi kategoriami więźniów. Chodzi tu przede wszyst-
kim o więźniów chorych, starszych, niepełnosprawnych, kobiety, więź-
niów, wobec których władze państwa zastosowały szczególne środki 
obostrzenia.

Przepisy prawne regulujące sytuację więźniów niepełnosprawnych 
zawiera Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdro-
wia z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zasad, za-
kresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami 
leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych  
i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom 
pozbawionym wolności (Dz.U. z 2012 r. poz. 547) oraz Rozporządze-
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie 
warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach kar-
nych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze (Dz. U. 2003 nr 204 poz. 1986).

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności definiuje się 
jako posiadające naruszenie sprawności organizmu powodujące cał-
kowitą niezdolność funkcjonowania, w tym: całkowitą niezdolność 
do pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umy-
słowego naruszenia sprawności organizmu, konieczność sprawowa-
nia nad nimi opieki, czyli całkowitą zależność od otoczenia, pole-
gającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub 
w wykonywaniu czynności samoobsługowych, w prowadzeniu go-
spodarstwa domowego oraz ułatwiania kontaktów ze środowiskiem 
lub konieczność udzielania pomocy, w tym również w pełnieniu ról 
społecznych. 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osoby 
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy, albo zdolne 
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające cza-
sowej lub częściowej pomocy w pełnieniu ról społecznych.
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Za niepełnosprawne w stopniu lekkim uznaje się osoby mające 
istotne ograniczenie zdolności do wykonywania pracy zarobkowej ob-
niżające wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wy-
dajności osób pełnosprawnych o podobnych kwalifikacjach zawodo-
wych lub mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się 
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne 
, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Poza niepełnosprawnością fizyczną, wyróżnia się także niepełno-
sprawność umysłową. W odróżnieniu od choroby psychicznej upośle-
dzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) nie jest chorobą, 
lecz stanem zdrowia. Jest skutkiem uszkodzenia lub nieprawidło-
wej budowy ośrodkowego układu nerwowego. Stan ten jest stabilny,  
a w przypadku systematycznego wspierania i aktywnego życia funkcjo-
nowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie może ulegać powolnej 
ale systematycznej poprawie. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) defi-
niuje kategorie osób z zaburzeniami psychicznymi, do których zalicza 
się osoby chore psychicznie, osoby upośledzone umysłowo (niepełno-
sprawne intelektualnie) oraz osoby z innymi zaburzeniami.

5.3 Obcokrajowcy

W polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa pewna 
liczba osadzonych obcokrajowców. Większość z nich stanowią obywa-

tele państw europejskich takich 
jak: Ukraina, Rosja, Niemcy, Ru-
munia, Bułgaria. 

Wobec osadzonych cudzo-
ziemców mają zastosowanie te 
same przepisy prawa karnego, za-
sady procesowe oraz zasady odby-
wania kary pozbawienia wolności  
w jednostkach penitencjarnych, 
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które dotyczą skazanych Polaków. Oznacza to, że skazani posiadający 
inne, niż polskie obywatelstwo, mają taki sam zakres praw i obowiąz-
ków jak polscy więźniowie. Pomoc prawną cudzoziemcy otrzymują 
najczęściej z placówek konsularnych. W postępowaniu przed sądami 
są reprezentowani przez adwokatów z urzędu, korzystają z pomocy 
tłumaczy przysięgłych. W zakładach karnych, w których przebywa-
ją skazani obcokrajowcy, otrzymują oni od funkcjonariuszy Służby 
Więziennej informatory i tłumaczenia aktów prawnych, które są im 
pomocne w przystosowaniu się do polskich warunków odbywania 
kary. Mogą regularnie korzystać z pomocy wychowawcy lub psycho-
loga więziennego. Wsparcie ofiarują im również instytucje – fundacje 
i stowarzyszenia pomagające cudzoziemcom i uchodźcom oraz oso-
bom pozbawionym wolności.

Różnice kulturowe, odrębność językowa, religijna oraz społeczne 
wyobcowanie są powodem dużo trudniejszej sytuacji skazanego obco-
krajowca, aniżeli skazanych przebywających w izolacji penitencjarnej 
w swojej ojczyźnie.

5.4 Uzależnienia (narkotyki, alkohol, hazard)

W aresztach śledczych i zakładach 
karnych przebywa duża grupa osób 
z problemem alkoholowym – są to 
osoby uzależnione od alkoholu, oso-
by, które popełniły przestępstwo pod 
wpływem alkoholu, sprawcy prze-
mocy domowej dokonywanej pod 
wpływem alkoholu, sprawcy wypad-
ków komunikacyjnych spowodowa-
nych w stanie nietrzeźwości, skazani za prowadzenie pojazdów pod 
wpływem alkoholu. Uzależnienie od alkoholu utrudnia oddziaływania 
resocjalizacyjne i readaptacyjne, sprzyja powrotom do więzień, często 
uniemożliwiając po wyjściu na wolność powrót do funkcjonowania  

Źródło: www.gegenkopfschmerzen.de
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w strukturach społecznych. Dlatego też niezwykle ważne jest stwo-
rzenie osadzonym możliwości podejmowania terapii uzależnienia od 
alkoholu w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności oraz zachę-
canie ich do udziału w mityngach AA. Podczas odbywania kary pomo-
cą służy wykwalifikowana kadra jednostek penitencjarnych – psycholo-
gowie, terapeuci, wychowawcy oraz przedstawiciele fundacji i instytucji 
zewnętrznych zajmujący się rozwiązywaniem problemów alkoholo-
wych, do których można zgłosić się po wyjściu z więzienia.

Programy więziennych oddziałów terapeutycznych dla osób uza-
leżnionych są zbliżone do ofert placówek wolnościowych. Istnieje 
wyraźny związek pomiędzy nadużywaniem alkoholu a przestępczym 
stylem życia. Personel oddziałów terapeutycznych realizuje swoje pro-
gramy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne, organizuje 
spotkania dla rodzin pacjentów, współpracuje ze wspólnotą AA i AN. 
W Polsce mitingi AA odbywają się systematycznie w ponad 140 jed-
nostkach penitencjarnych. Niektóre grupy AA mają za sobą tradycję 
wieloletniego funkcjonowania (najstarsze – około 30 lat). Więźnio-
wie uzależnieni od alkoholu bardzo często nie mają żadnego zaplecza 
sprzyjającego trzeźwieniu po opuszczeniu zakładu karnego. Pochodzą 
ze środowisk o znacznym poziomie patologii, nie sprzyjającym posta-
wom abstynenckim. Lata pobytu w zakładach karnych i nadużywania 
alkoholu często całkowicie niszczą relacje byłych więźniów z bliskimi.

Skazani uzależnieni od środków narkotycznych lub substancji 
psychotropowych mogą w trakcie pobytu w izolacji penitencjarnej od-
być leczenie odwykowe w specjalistycznym oddziale terapeutycznym. 
Terapia trwa od 3 do 6 miesięcy, a jej głównym celem jest objęcie ska-
zanych uzależnionych  leczeniem i rehabilitacją oraz przygotowanie 
do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ze względu na wielorakość 
i złożoność problemów osoby uzależnionej, w trakcie terapii dąży się 
do osiągania wielu szczegółowych celów, z których najważniejsze to: 
nabycie zdolności do rozpoznawania i uznania własnego uzależnienia 
oraz negatywnych konsekwencji związanych z braniem, przepracowa-
nie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, uzyskanie gotowo-
ści do pracy nad sobą i uznanie potrzeby życia w trzeźwości, nabycie 
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nowych umiejętności pomocnych w skutecznym zapobieganiu nawro-
tom, a w szczególności w odmawianiu przyjmowania środków odurza-
jących i substancji  psychotropowych.

Praca nad procesem zdrowienia musi być kontynuowana po 
opuszczeniu przez skazanego jednostki penitencjarnej. 

W ostatnich latach nasila się zjawisko uzależnień behawioralnych, 
w tym od hazardu, gier komputerowych, internetu. Uzależnienia be-
hawioralne mogą występować 
samoistnie, bądź współwystę-
pować z uzależnieniami che-
micznymi. Pacjenci znajdują 
pomoc w placówkach leczenia 
uzależnień, gdzie program tera-
pii dostosowuje się do specyfiki 
ich potrzeb. 

Na polskim rynku usług 
medycznych istnieje obecnie 
wiele placówek, w których jako 
osoba uzależniona możesz uzyskać pomoc Ty i Twoja rodzina (oso-
by współuzależnione, dorosłe dzieci osób uzależnionych: całodobowe 
oddziały terapii uzależnień – stacjonarne placówki publicznej służby 
zdrowia (leczenie bezpłatne); poradnie terapii uzależnień i współuza-
leżnienia – działające zwykle w strukturach publicznych i niepublicz-
nych zespołów opieki zdrowotnej (leczenie bezpłatne); punkty kon-
sultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin – funkcjonują często 
w mniejszych miejscowościach, a  zakres ich działania ogranicza się 
zwykle do motywowania do podjęcia leczenia oraz informowania oso-
by uzależnione i ich rodziny o możliwościach dotyczących leczenia 
(gdzie, kiedy, jak, na jakich warunkach – konsultacje bezpłatne).

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień (leczenie płatne), prywatne 
kliniki leczenia uzależnień (leczenie płatne), specjalistyczne gabinety 
prywatne (leczenie płatne).

Instytucje samopomocowe wspierają i uzupełniają działania zakła-
dów opieki zdrowotnej przejmując długoterminową opiekę i zapew-

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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niając psychospołeczne wsparcie osobom uzależnionym. Popularność 
ruchów samopomocowych wynika m.in. stąd, że nie są one ograniczo-
ne czasem ani miejscem i nie wymagają nakładów finansowych. Gru-
py samopomocowe dla osób z problemem alkoholowym funkcjonują 
w ramach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (AA). Wspólnota 
AA otworzyła nową erę samopomocy dzięki programowi zdrowienia 
zawartemu w „Dwunastu Krokach”. 

Jedną z największych organizacji przeciwdziałającej narkoma-
nii, bezdomności oraz zagrożeniom społecznym jest stowarzyszenie  
Monar. Jest to organizacja pozarządowa zajmująca się szeroko rozu-
mianą pomocą osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej – sa-
motnym, chorym na AIDS, skrzywdzonym przez los. Monar został 
zarejestrowany w Polsce w 1981 roku i od tego czasu działa na terenie 
całego kraju, będąc jednocześnie jedną z największych tego typu orga-
nizacji na świecie.

Katolickie Stowarzyszenie KARAN jest pozarządową organiza-
cją pożytku publicznego, prowadzącą działalność w wielu ośrodkach 
na terenie całego kraju. Misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy 
terapeutycznej i psychologicznej, socjalnej, moralnej i duchowej oraz 
promowanie zdrowego stylu życia wśród osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji psychicznej i życiowej – dzieci, młodzieży, rodzin i osób 
starszych. W szczególności pomoc swoją kieruje do osób uzależnio-
nych od środków zmieniających świadomość, narażonych na przemoc, 
agresję, dyskryminację i wykluczenie społeczne.



Projekt DIACEN zakłada kompleksowe rozwiązania,  
które mają przygotować więźniów do zwolnienia.  

Projekt obejmuje swoim zasięgiem wszystkie istotne  
aspekty związane z edukacją dorosłych oraz rozwijaniem  
dialogu i stworzeniem efektywnej platformy edukacyjnej. 

DIACEN opiera się na idei dialogu, który jest skuteczną  
metodą edukacji dorosłych. Budowanie wspólnoty  

opartej na interakcji może znacznie zmniejszyć  
częstotliwość powrotów więźniów do więzień. 

Istnieje ciągła konieczność rozwijania programów związanych  
z przygotowaniem więźniów do zwolnienia,  

w których wszystkie zainteresowane strony spotykają się  
i wypracowują rozwiązania mając na uwadze motto:  

„Nic o nas bez nas”




