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1.3. ZADANIA KADRY RESOCJALIZACYJNEJ 

 

 Więźniowe skazani za przestępstwa, które popełni w afekcie, nie recydywiści mają 

znaczne trudności ze znalezieniem nowego miejsca zatrudnienia po opuszczeniu zakładu 

karnego. Sytuacja ta dotyczy również osób mających orzeczone tzw. „zawiasy”.  

Problematyczność tej sytuacji wzrasta kilka a nawet kilkakrotnie więcej w przypadku więźniów 

uznawanych za niebezpiecznych. Osoby te mają nikłe szanse na znalezienie zatrudnienia po 

opuszczeniu zakładu karnego, zwłaszcza gdy ujawnią np. przyszłemu ewentualnemu 

pracodawcy dlaczego przebywali w odosobnieniu.  

 Warto podkreślić, iż pracodawcy obecnie oczekują od pracowników bycia mobilnym, 

elastyczny, wydajnym, twórczym, kreatywnym jak i samodzielnym. Niewiele osób wykonuje 

tylko jeden zawód i jedną pracę przez całe lub większość życia. Zmiany jakie zachodzą na 

polskim oraz międzynarodowym rynku pracy wiążą się z nieustannym podnoszeniem przez 

pracowników poziomem swoich kwalifikacji zawodowych jak i umiejętności oraz ciągłym 

wzrostem posiadanych doświadczeń zawodowych. Przeprowadzenie tego rodzaju działań jest 

prawie nie możliwa w przypadku więźniów skazanych na długoletnie więzienie. W związku z 

czym przed doradcą zawodowym pracującym z grupą niebezpiecznych więźniów staje zupełnie 

inne zadanie niż doradzanie w zakresie kontynuowania edukacji czy przekwalifikowania się – 

musi on pomóc skazanym wyjść z tzw. „marginesu” – zapobiec ich wykluczeniu społecznemu.1 

 Należy podkreślić, iż problemem wykluczenia społecznego jest zagadnieniem 

ogólnoświatowym, odnoszącym się zarówno do jednostki jak i określonych grup społecznych. 

Ze względu na to, że wykluczenie społeczne jest pojęciem wieloaspektowym istnieje szereg 

definicji je opisujących. Szczególnie istotne są te definicje, które zwracają uwagę na trzy 

podstawowe elementy, którymi są: 

a) sytuacja wykluczająca, będąca splotem rożnych czynników czy warunków 

wykluczających; 

b) jednostka wykluczona, a więc jednostka lub grupa znajdująca się w sytuacji 

wykluczającej; 

c) zgodne z prawem społeczne funkcjonowanie, korzystanie z zasobów publicznych oraz 

zabezpieczenie własnej egzystencji w godny sposób. 

                                                 
1E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa 2013, s.23-24. 
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Zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski wykluczenie społeczne to 

,,brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych 

instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla 

osób ubogich”, czyli jest to ,,sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub 

grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i 

infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób”2. 

Inną definicję przedstawia raport programu ,,Poverty 3” Unii Europejskiej, według którego 

wykluczenie społeczne to dynamiczny i wielowymiarowy proces, polegający na braku lub na 

niewystarczającym poziomie uczestnictwa w głównym nurcie społeczeństwa i dostępu do 

najważniejszych systemów społecznych (min. rynek pracy, edukacja, opieka medyczna, 

zabezpieczenie społeczne) oraz mogący skutkować zerwaniem więzi rodzinnych, społecznych, 

utratą poczucia sensu i tożsamości. Istnieje bardzo dużo definicji „wykluczenia społecznego”, 

jednak można w nich zaobserwować pewne elementy wspólne: 

a) ograniczenie uczestnictwa zarówno w życiu społecznym, jak i jego kluczowych obszarach 

oraz aspektach; 

b) ograniczony dostęp do zasobów, instytucji, systemów społecznych, który uniemożliwia 

integrację i uczestnictwo;  

c) prawa socjalne realizowane w coraz to bardziej okrojonym zakresie;  

d) ubóstwo i wielowymiarowa deprywacja;  

e) kumulowanie się czynników ryzyka w konkretnych obszarach i zbiorowościach;  

f) szybkie pogarszanie się sytuacji jednostki czy też zbiorowości w szerokim zakresie3. 

 

                                                 
2  Zespół zadaniowy do spraw reintegracji społecznej pod przewodnictwem Ministra Gospodarki, 

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Warszawa 2013, s.21. 
3M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna, Impuls, Warszawa 2015, s.109. 


