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Plan modułu

Nazwa szkolenia:  EESPIP –  Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji 
kobiet i mniejszości w warunkach więziennych)

Moduł: WSPARCIE W ZAKRESIE MENTORINGU 
FUNKCJONARIUSZY WIĘZIENNYCH

Szkoleniowiec: 

Nr sesji: Czas trwania: 8 
godzin

Data: 

Cele ogólne: Zrozumienie przez funkcjonariuszy więziennych, jakie 
znaczenie dla osadzonych kobiet i przedstawicieli grup 
mniejszościowych ma uczenie się przez całe życie. 

Wprowadzenie koncepcji  peer learning (nauka poprzez 
wymianę wiedzy/uczenie się partnerskie) i peer 
mentoring (mentoring koleżeński) wśród funkcjonariuszy 
więziennych. 

Efekty kształcenia: Funkcjonariusze więzienni mają świadomość znaczenia 
relacji międzyludzkich w kształtowaniu kariery 
edukacyjnej oraz wpływu pracowników niebędących 
wychowawcami na doświadczenia edukacyjne więźniów.

Metody: Metoda podająca; metoda zadawania pytań; szkolenie 
interaktywne z wykorzystaniem materiału teoretycznego 
i odgrywania ról.

Treść: •	 O EESPIP,

•	 Pojęcia kryminologii,

•	 Praca w zakładach karnych a prawa człowieka w 
kontekście więziennictwa,

•	 Rola funkcjonariuszy więziennych i związane z nią 
wyzwania,

•	 Podstawowe potrzeby osób pozbawionych wolności,

•	 Rola funkcjonariuszy  więziennych w kształceniu 
osadzonych i procesie uczenia się przez całe życie,

•	 Praca z grupami osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji, zwłaszcza z osadzonymi kobietami i 
przedstawicielami grup mniejszościowych,

•	 Programy wzajemnego wsparcia,

•	 Profil osoby udzielającej wsparcia.
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Harmonogram 
(propozycja)

Działania Pomoce i materiały

9:00-9:30 Prezentacja; Ćwiczenia na przełamanie lodów PowerPoint / 

Platforma 
interaktywna (np. 
Jamboard)

9:30-11:00 Praca w zakładach karnych a prawa człowieka w 
kontekście więziennictwa

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

(ćwiczenia grupowe)

11.00 Przerwa

11:15-12:00 Podstawowe potrzeby osób pozbawionych 
wolności

Rola funkcjonariuszy więziennych w kształceniu 
osadzonych i procesie uczenia się przez całe życie

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

(ćwiczenia grupowe)

12:00-13:00 Burza mózgów na temat możliwości wdrożenia 
programu mentoringu koleżeńskiego wśród 
funkcjonariuszy więziennych

Prezentacja PPT

1.00 Lunch

14:00-15:15 Praca z grupami osób znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza z 
osadzonymi kobietami i przedstawicielami grup 
mniejszościowych

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

(ćwiczenia grupowe)

15:15 Przerwa

15:15-17:00 Programy wzajemnego wsparcia

Profil osoby udzielającej wsparcia

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

(ćwiczenia grupowe)

17:00 Podsumowanie

Course evaluation Weryfikacja, czy kurs spełnia wymagania Formularz oceny
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Projekt o nazwie „Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji 

kobiet i mniejszości w warunkach więziennych (ang. European Educational 

Support for Prison Officers Interacting in prisons Learning Context with Women 

and Minorities project – EESPIP) jest współfinansowany przez program Erasmus+ 

i Narodową Agencję FR01 oraz koordynowany przez Institut Saumurois de 

la Communication wraz z partnerami z Rumunii (CPIP), Hiszpanii (DEFOIN), 

Polski (ARID) i Portugalii (Aproximar). Celem projektu jest otwarcie przed 

pracownikami zakładów karnych możliwości edukacji i rozwoju zawodowego w 

środowisku niezwiązanym z edukacją, jakim jest więzienie. EESPIP przekazuje 

funkcjonariuszom więziennym wiedzę i przedstawia im możliwych działań 

służących dalszemu rozwojowi zawodowemu. Myślą przewodnią tego projektu 

jest znaczenie relacji międzyludzkich w kształtowaniu kariery edukacyjnej. W 

centrum uwagi znajduje się zrozumienie wpływu pracowników niebędących 

wychowawcami na doświadczenia edukacyjne więźniów. 

Więcej informacji o projekcie oraz pełną wersję raportu można znaleźć na stronie 

internetowej  www.eespip.eu 

W niniejszym module zostaną przypomniane niektóre z koncepcji 

kryminologicznych oraz zagadnień związanych z pracą w zakładach karnych 

i prawami człowieka w kontekście więziennictwa. Nacisk zostanie położony 

również na rolę funkcjonariuszy więziennych i związane z nią główne wyzwania, 

podstawowe potrzeby więźniów oraz realia pracy z grupami znajdującymi się 

w szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza z kobietami w zakładach karnych. 

Podsumowując, przedstawione zostaną systemy wzajemnego wsparcia wraz z 

podaniem ich zalet i definicji z nimi związanych, a także specyficzny profil osoby 

wspierającej. 

1. O EESPIP  

http://www.eespip.eu
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Definicja kryminologii i zachowania przestępczego

Kwestie związane z przestępczością można pojmować, analizować i kontekstualizować na 

wiele różnych sposobów (O’Brian & Yar, 2010). Kryminologia jako dziedzina nauki uwzględnia 

różnorodne perspektywy, które wywodzą się z „dyscyplin najczęściej obejmujących socjologię 

(...), politykę społeczną, psychologię, historię, antropologię, ekonomię, prawo i nauki polityczne. 

Każda z nich rzuca inne światło na przestępczość i związane z nią problemy” (s. 8). Oznacza to, 

że w obszarze kryminologii istnieje naturalna różnorodność punktów widzenia. Według White’a, 

Hainesa & Asquitha (2017) na tym polu można wyróżnić dwie typowe perspektywy: perspektywa 

„wieży z kości słoniowej” (teoretyków) oraz perspektywa „ulicy” (praktyków).

W niniejszej pracy zostanie przyjęta definicja O’Briana & Yara (2008), zgodnie z którą kryminologia 

to „dziedzina nauki”, w której różne dyscypliny ścierają się ze sobą wokół tematu 

„przestępczości” i multidyscyplinarna struktura, w centrum zainteresowania której znajdują się 

zagadnienia związane z przestępczością i sprawiedliwością. 

Zachowanie przestępcze odnosi się do czynów, w tym różnorodnych czynów podlegających 

pewnym historycznym, społecznym i kulturowym różnicom, które są szkodliwe i zabronione 

przez prawo oraz powodują, że ich sprawca podlega działaniom ze strony pracowników wymiaru 

sprawiedliwości. Według Andrewsa & Bonta (2010), również w oparciu o badania Ullmanna i 

Krasnera (1976, w Andrews & Bonta, 2010), definicja zachowania przestępczego jest następująca:

„Zachowanie przestępcze odnosi się do popełnienia czynu antyspołecznego narażającego 

jego sprawcę na ryzyko znalezienia się w centrum uwagi pracowników wymiaru 

sprawiedliwości wobec nieletnich i/lub dorosłych w sprawach karnych.” (s. 12)

Przestępczość jest jednym z zagadnień, którymi zajmuje się kryminologia. Badając zjawisko 

przestępczości i jego konsekwencje, nie możemy oddzielić go od historii ludzkości. Przestępczość 

nie istnieje poza granicami przyjętych przez nas definicji na jej temat. W trakcie naszego istnienia 

to właśnie my, jako społeczeństwo, zdefiniowaliśmy, co jest przestępstwem, a co nie: „To, co w 

przeszłości mogło być przestępstwem w oczach przedstawicieli danego społeczeństwa, dziś może 

2. Definicja kryminologii, rozważania 
     na temat przestępczości i roli 
     personelu więziennego  
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być uważane za normalne, niewyróżniające się i całkowicie akceptowalne.” (O’Brian & Yar, 2010, 

s. 10). Kiedy dochodzi do przestępstwa, pojawiają się jego społeczne i polityczne konsekwencje, 

które zazwyczaj przyjmują postać zinstytucjonalizowaną (np. sądy). Za popełnienie przestępstwa 

dana osoba może zostać skazana na karę pozbawienia wolności lub inną. Kary, które nie wiążą 

się z pozbawieniem wolności, mogą przybierać różne formy, w tym: „finansowe zadośćuczynienie 

(takie jak wypłata odszkodowania ofierze); nieodpłatne prace społeczne; obowiązkowe 

programy rehabilitacyjne (takie jak leczenie uzależnienia od narkotyków i alkoholu); oraz 

ubezwłasnowolnienie i nadzór (na przykład w formie godzin policyjnych i elektronicznego 

lokalizatora)” (O’Brian & Yar, 2008, s. 24). Jeśli zostanie jednak nałożona kara pozbawienia 

wolności, przestępca zostaje zazwyczaj umieszczony w zakładzie karnym.

Zakłady karne i personel więzienny – umożliwienie udziału w szkoleniach i procesach 

decyzyjnych oraz zapewnienie różnorodności zadań w pracy 

Zakłady karne są istotnym elementem systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i 

stanowią miejsce, w którym umieszczane są osoby popełniające przestępstwa i skazane na karę 

pozbawienia wolności. Personel więzienny odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu 

lub niepowodzenia przez więzienia, ponieważ obowiązek kierowania zakładem karnym 

w bezpieczny sposób spoczywa właśnie na nim (Roy & Avdija, 2012). Nie tylko pracownicy 

zakładów penitencjarnych mają wpływ na placówki, w których pracują. Środowisko pracy w tych 

placówkach również oddziałuje na personel (Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail & Baker, 2010), 

zwłaszcza w zakresie związanego z pracą dobrostanu afektywnego, satysfakcji z pracy i wypalenia 

zawodowego.

Jedną z ustalonych strategii poprawy dobrostanu i funkcjonowania personelu więziennego jest 

inwestowanie w szkolenia wprowadzające i ustawiczne oraz w strategie umożliwiające udział 

pracowników w procesie podejmowania decyzji. 

Inwestowanie w szkolenia

Standard i długość szkolenia dla nowych pracowników zakładów karnych różni się znacząco w 

zależności od kraju. W najbardziej podstawowym modelu oczekuje się od nowych pracowników, 

że będą się uczyć wyłącznie poprzez pracę z doświadczonym personelem. Przed wręczeniem 

im zestawu kluczy bezpieczeństwa i pozostawieniem im zadań do wykonania, otrzymują tylko 

szczątkowe wskazówki. Jest to bardzo niebezpieczna praktyka (Coyle & Fair, 2018). W najlepszym 

przypadku oznacza to, że nowi pracownicy nie będą rozumieć, na czym naprawdę polega ich 

praca i będą przejmować od starszego personelu nawyki, które nie są najlepszymi praktykami. 

W najgorszym natomiast oznacza to, że nowi pracownicy będą podatni na naciski ze strony 

posiadających władzę więźniów, którzy wykorzystają ich podatność i będą mieli nad nimi 

kontrolę w sposób, który osłabi bezpieczeństwo i porządek. W niektórych krajach nowi rekruci 
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są wysyłani na kilka tygodni do ośrodka szkoleniowego lub szkoły, gdzie poznają podstawy 

swojej pracy przed podjęciem obowiązków w zakładzie karnym (IACHR, 2008). W innych krajach 

personel mający bezpośredni kontakt z osadzonymi przechodzi nawet dwuletnie szkolenie przed 

podjęciem pracy na stanowisku wykwalifikowanych funkcjonariuszy więziennych. Na przykład 

w Norwegii wszyscy nowo zatrudnieni funkcjonariusze więzienni przechodzą dwuletni kurs 

kształcenia w Akademii Kształcenia Personelu. W tym okresie otrzymują pełne wynagrodzenie, a 

po pomyślnym ukończeniu szkolenia muszą zobowiązać się do pełnienia służby przez określony 

czas. Kurs obejmuje psychologię, kryminologię, prawa człowieka i etykę, a także kwestie 

bezpieczeństwa i operacyjne. 

Wszyscy nowi pracownicy zakładów karnych przed podjęciem pracy w zakładzie 

karnym powinni dysponować wiedzą techniczną wystarczającą do wykonywania 

podstawowych zadań oraz otrzymać przejrzysty zestaw zasad dotyczących ich pracy. 

Powinni oni następnie pracować u boku doświadczonych pracowników, którzy 

zostali uznani przez kierownictwo za wzór dla nowych członków personelu i 

którzy dodadzą im pewności siebie w pracy (Coyle & Fair, 2018).

Wysoka jakość szkoleń zwiększa produktywność kadry i pomaga pracownikom odnosić sukcesy 

w pracy, co zazwyczaj przekłada się na ich pozytywny stan psychiczny (Griffin, 2001; Lambert i 

in., 2009). Zgodnie z teorią oczekiwań Vrooma (1964) szkolenia motywują pracowników, co 

zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia przez nich sukcesu w wykonywaniu obowiązków i 

zadań zawodowych. I odwrotnie, jeśli szkolenia są niewystarczające lub nie ma ich wcale, może 

prowadzić to do odczuwania frustracji przez pracowników, niepowodzeń i wielu problemów.

Inne strategie mające na celu poprawę dobrostanu i wydajności personelu więziennego:

Uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji 

Umożliwienie personelowi podejmowania decyzji wiąże się ze wzmocnieniem jego pozycji i 

poczucia, że jest szanowany, doceniany, a jego zdanie liczy się w środowisku zawodowym. Może 

przyczynić się do zwiększenia produktywności personelu i odczuwania większej przyjemności z 

pracy. Z drugiej strony, uniemożliwienie udziału w podejmowaniu decyzji może być sygnałem 

dla personelu i współpracowników, że są oni tylko „trybikami”, co może skutkować frustracją, 

niechęcią i poczuciem bezsilności w pracy (Lambert & Hogan, 2009).



10

EESPIP
Wsparcie w zakresie mentoringu funkcjonariuszy więziennych

Różnorodność zadań

Kolejną ważną kwestią jest zróżnicowanie zadań wykonywanych w pracy, czyli zmienny charakter 

podejmowanych przez personel działań. Niektóre zawody cechuje wysoki stopień urozmaicenia, 

dający możliwość rozwoju, zdobywania nowych doświadczeń oraz rozwijania i wykorzystywania 

nowych umiejętności i wiedzy (Lambert, 2004). W związku z tym:

Uczestniczenie funkcjonariuszy w procesie edukacji więźniów jest szczególną okazją 

do wprowadzenia urozmaicenia i nowych bodźców oraz podniesienia poziomu ich 

motywacji i zaangażowania w pracę. 

Zróżnicowanie wykonywanych zadań jest czymś innym od przeciążenia obowiązkami, które 

występuje wtedy, gdy od pracowników wymaga się wykonywania zbyt wielu zadań i/lub nie 

zapewnia się im niezbędnych zasobów/sprzętu do realizacji przydzielonych obowiązków. 

Zaobserwowano, że przeciążenie obowiązkami jest negatywnie związane z afektywnym 

zaangażowaniem organizacyjnym i produktywnością (Lambert, 2019).

Nadzór jakościowy w zakresie doradztwa, opieki i wsparcia (Lambert, 2004) 

Nadzór jakościowy również może zapobiec wykonywaniu przez pracowników stresujących zadań 

lub pomóc im w skuteczniejszym radzeniu sobie z nimi. Słaby nadzór może nie tylko utrudniać 

pracownikom wykonywanie pracy, ale może też sprawić, że praca ta stanie się nieprzyjemna, a 

nawet nie do zniesienia (Brough & Williams, 2007). Ogólnie rzecz biorąc, nadzór jakościowy jest 

ważny dla zakładów penitencjarnych i ich pracowników, a osoby odpowiedzialne za nadzór są 

przedstawicielami placówki (Lambert, 2004). 

Autonomia pracy

Oznacza, że organizacja/instytucja ma zaufanie do swojego personelu i go ceni. W zamian za 

poświęcone zaufanie personel zakładów karnych powinien być bardziej skłonny do wzmacniania 

swojej więzi psychologicznej z placówką (Lambert et al., 2006). Niski poziom autonomii w pracy 

może powodować frustrację i niechęć (Lambert et al., 2006; Lambert & Hogan, 2010).

Ograniczenie uczucia niepokoju

Jeśli chodzi o powiązane z pracą uczucia i emocje funkcjonariuszy więziennych, to niepokój 

jest powszechnie odczuwaną, stałą emocją odczuwaną do pewnego stopnia przez większość 

funkcjonariuszy więziennych zawsze, gdy są w pracy. Niepokój wynika z nieprzewidywalności 
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pracy w więzieniu: mimo że życie więzienne toczy się raczej rutynowo, to funkcjonariusz 

ma zawsze świadomość tego, że więzień może go zaatakować, próbować uciec, wziąć go za 

zakładnika itp. Niepokój odczuwają w szczególności nowi pracownicy. Nie tylko ze względu na 

brak doświadczenia w pracy z więźniami, ale także dlatego, że oczekuje się od nich kompetencji, 

mimo że poruszają się po nieznanym obszarze. Poza tym, budowanie autorytatywnej, pewnej 

siebie i obiektywnej postawy w środowisku więziennym, co może nie jest zaskakujące, wiąże 

się z intensywną „pracą nad wizerunkiem oraz wieloma strategiami postępowania z emocjami” 

(Crawley, 2004). 

Krótko mówiąc, większość nowych pracowników ma niewielkie, bądź wręcz zerowe 

doświadczenie i wiedzę o więziennym świecie. Po przeprowadzeniu odpowiedniej rekrutacji i 

selekcji pracowników, należy zapewnić im odpowiednie szkolenia. Najpierw należy wzmocnić 

u pracowników poczucie uznania dla kontekstu etycznego, w jakim należy zarządzać zakładami 

karnymi, a także wyjaśnić, że wszystkie umiejętności techniczne, które będą następnie nauczane, 

opierają się na wierze w godność i człowieczeństwo wszystkich osób przebywających w zakładach 

karnych (Coyle & Fair, 2018).

W tym module podkreślone również jest znaczenie przygotowania i zachęcania 

funkcjonariuszy więziennych do wspierania edukacji więźniów obejmującej wszystkich 

osadzonych, bez względu na to kim są i za jakie przestępstwa zostali skazani. Jest to 

ważny pierwszy krok w kierunku objęcia roli mentora funkcjonariuszy więziennych.
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Ze względu na to, że personel jest nieodłączną częścią składową sukcesu organizacji o charakterze 

korekcyjnym, pojawiło się zapotrzebowanie na przeprowadzenie większej liczby badań nad tym, 

jak praca w więziennictwie wpływa na pracowników. Niektóre z tych badań dotyczyły wpływu 

środowiska pracy na pracowników zakładów karnych oraz tego, w jaki sposób wiąże się ono z 

ich postawami zawodowymi (Byrd, Cochran, Silverman, & Blount, 2000; Dowden & Tellier, 2004; 

Griffin, 2001; Hepburn & Knepper, 1993; Lambert, 2004; Lambert, Hogan, & Barton, 1999; Lambert, 

Hogan, & Barton, 2002b; Slate & Vogel, 1997; Stohr, Lovrich, Monke, & Zupan, 1994; Triplett, 

Mullings, & Scarborough, 1996, 1999, w: Lambert & Paoline, 2008). Postawy te mają znaczący 

wpływ na intencje i zachowania pracowników zakładów penitencjarnych. Większość badań 

dotyczących personelu więziennego koncentrowała się przede wszystkim na satysfakcji z pracy 

i stresie zawodowym. Dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu lat zwrócono większą uwagę na to, 

co prowadzi do zaangażowania organizacyjnego wśród pracowników zakładów penitencjarnych.

Stres zawodowy jest ogólnie definiowany w literaturze przedmiotu jako uczucie obciążenia, 

napięcia, niepokoju, frustracji, obawy, emocjonalnego wyczerpania i/lub nieszczęścia związanego 

z pracą (Cullen, Link, Wolfe, & Frank, 1985; Grossi, Keil, & Vito, 1996; Van Voorhis, Cullen, Link, 

& Wolfe, 1991, w: Lambert & Paoline, 2008). Występuje on z powodu czynników stresogennych 

obecnych w środowisku pracy. Wykazano, że ma wiele negatywnych następstw dla personelu 

więziennego. Wysoki poziom stresu u pracowników zakładów karnych często skutkuje, na 

przykład, wyższym niż przewidywano prawdopodobieństwem wystąpienia nadciśnienia, 

zawałów serca i innych chorób związanych ze stresem, co może ostatecznie wpłynąć na długość 

życia pracownika (Cheek & Miller, 1983, w: Lambert & Paoline, 2008). Stwierdzono, że pracownicy 

zakładów karnych umierają wcześniej niż zakłada krajowa średnia długość życia, a główną 

przyczyną skrócenia średniej długości życia jest stres (Cheek, 1984; Woodruff, 1993). Co więcej, 

stres zawodowy powiązano z rozwodami, nadużywaniem substancji i samobójstwami wśród 

3. Funkcjonariusze więzienni – jakie są 
    główne wyzwania związane z tą rolą? 



13

pracowników zakładów karnych (Cheek, 1984, w: Lambert & Paoline, 

2008). Wreszcie, stres w pracy personelu więziennego ma negatywne 

konsekwencje również dla organizacji go zatrudniającej (Dowden & 

Tellier, 2004; Slate & Vogel, 1997, w: Lambert & Paoline, 2008).

Stres i wypalenie zawodowe są od dawna opisywane i omawiane jako 

problem wynikający z konfliktu pomiędzy dwoma zestawami norm 

etycznych: tymi związanymi z ochroną społeczności i wymiarem 

sprawiedliwości, a tymi związanymi z dobrem i autonomią przestępcy/

oskarżonego. Taka sytuacja sprzyja wysokiemu poziomowi stresu, 

który czasami przejawia się w agresywnych i potencjalnie szkodliwych 

zachowaniach. Od funkcjonariuszy więziennych wymaga się, aby 

skutecznie reagowali na złożone problemy, które często prowadzą 

do pogorszenia warunków więziennych, takie jak: przeludnienie, 

starzenie się i wzrost populacji więziennej (w niektórych krajach); gangi 

i przestępczość zorganizowana; ekstremizm i radykalizacja postaw 

w więzieniach; choroby psychiczne więźniów; ogólna degradacja 

zdrowia społecznego i psychicznego oraz coraz bardziej niebezpieczne 

zachowania więźniów (Neves & Adams, 2020).

Czynniki stresogenne w miejscu pracy

W ramach wykonywania swoich obowiązków funkcjonariusze 

mogą być narażeni na liczne czynniki stresogenne w miejscu pracy, 

w tym przemoc słowną, napaść fizyczną oraz bycie świadkiem 

traumatycznych lub brutalnych wydarzeń (Konda, Reichard, & Tiesman, 

2012; Spinaris, Denhof, & Kellaway, 2012, w: Trounson & Pfeifer, 2017). 

Biorąc pod uwagę zakres i ciężar problemów, z jakimi borykają się 

funkcjonariusze, badania wskazują, że pracownicy zakładów karnych 

odczuwają znacznie wyższy poziom trudności w miejscu pracy niż 

przedstawiciele innych zawodów. Najnowsze badania sugerują jednak, 

że zwiększone odczuwanie trudności przez funkcjonariuszy może być 

związane ze zwiększonym poziomem stresu, obniżonym dobrostanem 

psychicznym i szeregiem negatywnych skutków organizacyjnych, 

takich jak zwiększona absencja (np. niestawianie się do pracy mimo 

fizycznej i psychicznej sprawności), prezenteizm (np. obecność w pracy, 

ale brak uwagi umysłowej lub produktywności) oraz niezadowolenie z 

pracy (Trounson & Pfeifer, 2017). 



14

Edukacja odgrywa kluczową rolę w integracji społecznej i może odmienić życie więźniów, 

pomagając im w zmianie zachowania i prowadzeniu życia zgodnego z prawem. „Edukacja 

pomaga zapobiegać zachowaniom przestępczym w pierwszej kolejności, a przynajmniej 

zachowaniom przestępczym najczęściej karanym wyrokiem pozbawienia wolności. Wynika to z 

faktu, że pomaga ona ludziom w uzyskaniu zdolności do zarabiania na godne życie, a także z tego, 

że, przynajmniej w pewnym stopniu, wzmacnia normy, które hamują zachowania przestępcze.” 

(Schuller, 2009; Torrijo & Maeyer, 2019). 

Funkcjonariusze więzienni są doskonałym przykładem potencjalnych „pośredników” w procesie 

uczenia się przez całe życie osób skazanych. Osoby pozbawione wolności pobierające naukę w 

zakładach penitencjarnych są przede wszystkim uczniami i mają wiele takich samych potrzeb i 

trudności, jak uczniowie w każdej innej klasie szkolnej (McKinney & Cotronea, 2011). Poza tym, 

edukacja nie ogranicza się do sali lekcyjnej. Jest ona nierozerwalnie związana z instytucjami i 

strukturami penitencjarnymi. W tym sensie funkcjonariusze więzienni mogą również pomagać 

osadzonym w nauce. Dobrym początkiem skutecznego wspierania procesu uczenia się więźniów 

jest poświęcenie czasu na codzienną interakcję z podopiecznymi oraz zwrócenie uwagi na ich 

potrzeby edukacyjne i bariery w nauce.

Promowanie uczenia się wśród więźniów może należeć również do zadań funkcjonariuszy 

więziennych, a jak sugerują Braggins i Talbot (2005) pracownicy ci mogą ułatwiać osadzonym 

uczenie się, stosując takie praktyki jak:

•	 Wdrażanie polityki dynamicznego bezpieczeństwa,

•	 Zapobieganie nieładowi,

•	 Dobrą komunikację,

•	 Podejmowanie odpowiednich działań.

Należy jednak pamiętać, że w celu sprecyzowania możliwości i obowiązków funkcjonariuszy 

więziennych w zakresie promocji kształcenia niezbędne jest zintegrowane zarządzanie 

kształceniem, dzięki któremu zapewnione zostaną szkolenia i sformalizowany zostanie szereg 

możliwości (takich jak mentoring, wsparcie, instruktaż umiejętności itp.).

4. Rola funkcjonariusza więziennego w 
    działaniach na rzecz edukacji więźniów
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Bariery utrudniające więźniom udział w procesie kształcenia

W większym badaniu przeprowadzonym przez Mangera, Eiklanda & Asbjornsena (2018) w 

norweskich więzieniach wśród wszystkich więźniów z norweskim obywatelstwem skupiono się 

na tych, którzy nie podjęli edukacji z uwzględnieniem:

•	 barier instytucjonalnych (takich jak niewystarczające możliwości praktyczne; brak dostępu 

do komputerów i Internetu),

•	 barier sytuacyjnych (gdy np. edukacja nie jest uważana za przydatną w danej sytuacji),

•	 barier wynikających z predyspozycji (np. trudności z matematyką, czytaniem, pisaniem i 

koncentracją).

Autorzy zaobserwowali, że poza płcią, wiekiem, poziomem wykształcenia, trudnościami w 

nauce i długością kary pozbawienia wolności, więźniowie pragnący podjąć edukację częściej 

napotykali na ograniczenia wynikające z barier instytucjonalnych niż z barier sytuacyjnych 

(Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Funkcjonariusze więzienni mogą odegrać ważną rolę w 

motywowaniu więźniów i wspieraniu ich w zgłaszaniu i próbach przezwyciężenia niektórych barier 

instytucjonalnych. Profil więźnia charakteryzuje się złymi nawykami pracy i brakiem motywacji 

(Desir & Whitehead, 2010), co wpływa na poziom jego zaangażowania w programy edukacyjne. 

Dlatego też przestępcy potrzebują motywacji i zaangażowania. Model ARCS (skrót pochodzi od 

angielskich słów attention, relevance, confidence i satisfaction) jako strategia skoncentrowana 

na motywacji (Keller, 2000, w: Desir & Whitehead, 2010), oparta jest na etapach o następujących 

nazwach: uwaga, znaczenie, zaufanie i satysfakcja. Poprzez adaptację tej teorii ze środowiska 

edukacyjnego do środowiska pozaszkolnego funkcjonariusze więzienni mogą: 

•	 Zyskać początkową uwagę więźnia/ucznia, nadając edukacji znaczenie w obszarze 

działalności więźnia poza zajęciami,

•	 Przedstawić cele motywacyjne, które mają dla uczniów znaczenie i odpowiadają ich 

potrzebom,

•	 Zwiększyć zaufanie więźnia do siebie samego, a tym samym jego poczucie własnej wartości,

•	 Zwiększyć poczucie satysfakcji więźniów. Funkcjonariusze więzienni powinni eliminować 

wykorzystywanie strachu i gróźb w celu odebrania innym wolności na rzecz promowania 

samorealizacji, na przykład poprzez zwiększanie możliwości nauki w warunkach 

pozaszkolnych i udzielanie pozytywnych informacji zwrotnych (Keller, 2000, w: Desir & 

Whitehead, 2010).
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Choć programy wzajemnego wsparcia mają długą historię, dopiero od niedawna cieszą się 

zainteresowaniem badaczy chcących zgłębić ich potencjalną użyteczność. Programy takie 

opierają się na zasadach wzajemności, empatii i wsparcia emocjonalnego (Blagden & Perrin, 

2014).  

Definicja wzajemnego wsparcia 

Literatura przedmiotu najczęściej definiuje wzajemne wsparcie (peer support) jako odmianę 

wsparcia społecznego i emocjonalnego, które opiera się na fundamentalnych zasadach 

wzajemności, wspólnego rozwiązywania problemów i empatii (Dennis, 2003; Solomon, 2004; 

DeVilly et al., 2005, w: Blagden & Perrin, 2014). 

Najbardziej pragmatyczną konceptualizację proponują Mead, Hilton i Curtis (2001), którzy 

określili wzajemne wsparcie jako „system dawania i otrzymywania pomocy oparty na kluczowych 

zasadach szacunku, współodpowiedzialności i wzajemnej zgody na to, co jest pomocne” (s. 135).

Czym jest wzajemne wsparcie?

Według Riessmana (1989) „wzajemne wsparcie odnosi się do procesu, w którym ludzie 

mający wspólne doświadczenia lub stojący przed podobnymi wyzwaniami spotykają 

się jako równi sobie, by udzielać i otrzymywać pomoc w oparciu o wiedzę wynikającą 

ze wspólnych doświadczeń”. (s. 1)

„Wzajemny” oznacza równy, czyli podobny w sensie demograficznym i społecznym. „Wsparcie” 

wyraża rodzaj głęboko odczuwanej empatii, zachęty i pomocy, którą ludzie o wspólnych 

doświadczeniach mogą sobie nawzajem zaoferować w ramach wzajemnej relacji. Wzajemne 

wsparcie jako zorganizowana strategia udzielania i otrzymywania pomocy może być rozumiane 

jako rozszerzenie naturalnej ludzkiej tendencji do reagowania współczuciem na dzielone 

trudności. Większość ludzi, którzy przeszli trudne chwile, wczuwa się w sytuację innych osób, 

które zmagają się z podobnymi problemami i odczuwa chęć niesienia im pomocy. Przynosi to 

5. Programy wzajemnego wsparcia 
     – Wsparcie w zakresie mentoringu 
    funkcjonariuszy więziennych 
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korzyści nie tylko osobie otrzymującej wsparcie, ale sprawia, że osoba pomagająca czuje się 

dowartościowana i potrzebna (Riessman, 1965, w: Penney 2018). 

Badania nad wzajemnym wsparciem w zakładach karnych są ograniczone i koncentrują 

się głównie na różnych rodzajach wzajemnego wsparcia, którego można udzielić w pracy z 

przestępcami podczas przyjęcia do zakładu karnego i/lub w późniejszym okresie odbywania 

kary, takich jak wsparcie emocjonalne, pomoc w edukacji, praca w zakresie resocjalizacji, porady 

zdrowotne i rzecznictwo.

Rysunek 1 przedstawia kilka przykładów programów wzajemnego wsparcia, które można wdrożyć 

w pracy z przestępcami:

Niektóre korzyści płynące z programów wzajemnego wsparcia dla przestępców obejmują (GOV.

UK, 2019):

•	 Zwiększenie pozytywnej samoidentyfikacji, pewności siebie i możliwości zdobycia 

zatrudnienia, 

•	 Pozytywny wpływ na postawy, zaangażowanie i zachowania osób otrzymujących wsparcie,

•	 Pozytywny wpływ na reżim więzienny.

Oraz niektóre z cech, jakie powinny mieć programy wzajemnego wsparcia:

•	 Rezultaty jasno określone przez potrzeby osób wspieranych przez program,

•	 Jasno zdefiniowany cel interakcji,

•	 Działania ukierunkowane na zaspokojenie konkretnych potrzeb,

•	 Okres trwania programu powinien być tak długi, jak długo trwa na niego zapotrzebowanie.

Rysunek 1. Przykłady programów wzajemnego wsparcia (HM Inspectorate of Prisons, 2016, s. 4)

- Mistrzowie ozdrowienia

- Mentorzy odwyku narkotykowego

- Opiekunowie

- Grupa podstawowej interwencji

- Przedstawiciele skrzydeł

- Przedstawiciele skazanych na 
dożywocie

- Przedstawiciele ds. ograniczania 
przemocy

- Przedstawic iele ds. 
przeciwdziałania nękaniu

- Przedstawiciele ds. równości

- Przedstawiciele osób 
niepełnosprawnych

- Przedstawiciele obcokrajowców

- Przedstawiciele mniejszości 
etnicznych i osób czarnoskórych

- Przedstawiciele Cyganów, 
Romów i nomadów

- Przedstawiciele osób starszych/
młodszych

- Przedstawiciele ds. gastronomii

- Przedstawiciele ds. dobrobytu 
więźniów

Przykłady programów wzajemnego wsparcia

- Słuchacze

- Wtajemniczeni

- Wzajemni mentorzy

- Doradcy koleżeńscy

- Doradztwo i poradnictwo pracownicze

- Pomoc wspólnotowa i zespół doradczy

- Pracownicy ds. zakwaterowani

- Mentorzy Toe by Toe

- Mentorzy edukacyjni

- Kumple

- Pierwszaki

- Mistrzowie zdrowia
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Istnieją liczne dowody na stosowanie wśród więźniów ról partnerskich, w ramach 

których więźniowie udzielają innym więźniom nauki, wsparcia lub porad. Jednak 

funkcjonowanie zespołów wzajemnego wsparcia wśród funkcjonariuszy więziennych 

nie zostało jeszcze zbadane i nie zostało poddane systematycznym analizom (dlatego 

też brakuje dowodów na ich pozytywny wpływ). Niniejszy moduł ma zatem charakter 

poglądowy i ma na celu jedynie podniesienie świadomości w zakresie potencjalnych 

korzyści płynących z tego podejścia. Jego ideą jest stworzenie alternatywy dla 

funkcjonariuszy więziennych, a mianowicie dostarczenie wskazówek, jak wspierać 

zaangażowanie więźniów w edukację oraz zachęcać współpracowników (innych 

funkcjonariuszy więziennych) do odgrywania takiej samej roli we wspieraniu 

zaangażowania osadzonych w proces kształcenia.  

Definicja mentoringu

Mentoring jest propozycją udzielenia innej osobie wsparcia w ograniczonym czasie, mającą 

na celu realizację celów i wspieranie u podopiecznego zmian wynikających z poczucia własnej 

wartości, szacunku i zaufania. Model ten skupia się na rozwoju osobistym zarówno mentora, jak i 

podopiecznego, dostosowany jest do ich cech i stanowi część interwencji technicznej. Mentoring 

jest procesem opartym na rozwoju umiejętności, który łączy w sobie przewodnictwo, doradztwo i 

coaching, i którego sukces w zakresie zwiększania zdolności do zatrudnienia i integracji społecznej 

grup wykluczonych został dowiedziony. Mentoring nie jest profesjonalną relacją z klientem ani 

formalnym modelem edukacji. Jest to ograniczona czasowo relacja pomiędzy osobą, która ma 

większe doświadczenie lub wiedzę, a podopiecznym, który w większości przypadków znajduje 

się w trudnej sytuacji i może skorzystać z umiejętności i zdolności mentora (Tolan i in., 2008). 

Pojęcie „mentoring koleżeński” odnosi się do bardziej specyficznej formy mentoringu. W 

rzeczywistości jedną z cech mentoringu koleżeńskiego jest to, że mentor znajduje się w podobnej 

sytuacji, co jego podopieczny, co odpowiada „temu samemu pochodzeniu” (UNODC, 2003). Na 

potrzeby dokonania analizy mentoringu koleżeńskiego zostanie przyjęta powyższa definicja, a 

„mentoring koleżeński” będzie rozumiany w sposób opisany przez Tolana i innych (2008) jako 

relację mentorów będących w tym samym wieku i/lub w podobnej sytuacji i/lub pochodzących 

z podobnego środowiska, co ich podopieczni. Należy pamiętać, że czasami niektóre działania 

nie są określane jako mentoring koleżeński, ale w praktyce odpowiadają relacjom opartym na 

podobieństwie wieku i pochodzenia. Obserwacja tego rodzaju relacji jest również ważna dla 

wskazania, które czynniki są fundamentalne dla zdefiniowania udanego procesu mentoringu 

(Finnegan, Whitehurst & Deaton, 2010). 
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Opracowywanie programu wzajemnego wsparcia dla funkcjonariuszy 
więziennych

Jak pokazują najnowsze badania, na funkcjonariuszy negatywnie wpływają dwa rodzaje 

czynników: organizacyjne i środowiskowe. Zespoły wzajemnego wsparcia powstały częściowo 

z myślą o zapewnieniu funkcjonariuszom alternatywy, zanim narastające zmartwienia i stres 

negatywnie wpłyną na ich pracę i dom. Funkcjonariusze wybrani do programu wzajemnego 

wsparcia muszą być otwarci i dyskretni, przestrzegać protokołów poufności i przejść szkolenie w 

zakresie słuchania, udzielania wsparcia i praktycznej pomocy, a w razie potrzeby muszą również 

skierować daną osobę do specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego (Dudley, 2019). 

Model mentoringu koleżeńskiego skoncentrowany na samorozwoju i karierze przyczynia się do:

•	 Zwiększenia poczucia własnej wartości,

•	 Zwiększenia poczucia odpowiedzialności,

•	 Lepszego poznania rzeczywistości,

•	 Zdefiniowania realistycznych celów,

•	 Dawania przykładu innym (MPATH, 2017).

Korzyści dla podopiecznego obejmują:

•	 Wsparcie, zachętę, przyjaźń,

•	 Poznanie metod pracy i innych obszarów wiedzy,

•	 Rozmowę i dzielenie się pomysłami,

•	 Informacje zwrotne i konstruktywną krytykę,

•	 Zwiększenie pewności siebie,

•	 Wzmocnienie, rozwój kariery i zaangażowanie,

•	 Refleksję.

Korzyści dla mentora obejmują: 

•	 Wsparcie, zachętę, przyjaźń,

•	 Poznanie metod pracy i innych obszarów wiedzy,

•	 Rozmowę i dzielenie się pomysłami,

•	 Informacje zwrotne i konstruktywną krytykę,

•	 Zwiększenie pewności siebie,

•	 Wzmocnienie, rozwój kariery i zaangażowanie,

•	 Refleksję (MPATH, 2017).

Odniesienie do możliwego wpływu programów mentoringu koleżeńskiego na zwiększenie 

zdolności funkcjonariuszy więziennych do zapewnienia dynamicznego bezpieczeństwa.
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Koncepcja ochrony dynamicznej odnosi się do metody pracy, w której personel nadaje priorytet 

budowaniu i utrzymywaniu codziennej komunikacji i interakcji z więźniami w oparciu o wysoką 

etykę zawodową oraz zapewnia wystarczającą ilość celowych i mających znaczenie zajęć dla 

więźniów, przy zachowaniu zasad skutecznego bezpieczeństwa. Celem ochrony dynamicznej jest 

lepsze zrozumienie więźniów i ocena zagrożeń, jakie mogą oni stwarzać, jak również zapewnienie 

bezpieczeństwa, ochrony i porządku, przyczyniając się do procesu resocjalizacji i przygotowania 

do zwolnienia. 

Fundamenty ochrony dynamicznej to:

•	 Pozytywne relacje, komunikacja i interakcja pomiędzy personelem a więźniami,

•	 Profesjonalizm,

•	 Zbieranie odpowiednich informacji,

•	 Poznanie klimatu społecznego w zakładzie karnym i jego poprawa,

•	 Stałość i sprawiedliwość,

•	 Zrozumienie sytuacji osobistej więźnia,

•	 Komunikacja, pozytywne relacje i wymiana informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami 

(Ministry of Justice, Republic of Croatia 2014, w: COE, 2018).

Skutecznie wdrożona ochrona dynamiczna pozwala więźniom czuć się swobodnie w kontaktach 

z personelem zakładu karnego, zanim dojdzie do eskalacji problemów. Dlatego ważne jest, aby 

mentor wykorzystywał każdą okazję, aby zachęcić podopiecznego do bezpośrednich kontaktów 

z więźniami, był świadomy tego, co dzieje się w zakładzie karnym i dbał o pozytywną aktywność 

więźniów (UNDPKO, 2013, w: COE, 2018).

Europejskie Reguły Więzienne (2006) Reguła 51: „(2) Ochrona zapewniana przez bariery 

fizyczne i inne środki techniczne jest uzupełniana ochroną dynamiczną, zapewnianą 

przez czujny personel, który zna więźniów znajdujących się pod jego kontrolą.”
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6.1. Szanuj prawa człowieka w 
         zakładzie karnym i dbaj o to, by Twoi 
         współpracownicy je szanowali  

W krajach członkowskich Rady Europy przestrzeganie standardów 

praw człowieka w miejscach pozbawienia wolności monitorowane jest 

przez Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub 

Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (2020), a z biegiem lat jego raporty 

stają się coraz bardziej znaczące. Istnieją pewne podstawowe wymagania 

fizyczne, które muszą być spełnione, jeśli państwo ma wywiązać się z 

obowiązku poszanowania godności ludzkiej więźnia i wypełnić swój 

obowiązek opieki. Obejmują one odpowiednie zakwaterowanie, warunki 

higieniczne, odzież i posłanie, jedzenie, picie i aktywność fizyczną. Kiedy 

organ sądowy kieruje kogoś do więzienia, standardy międzynarodowe 

jasno określają, że wymierzona kara powinna polegać wyłącznie na 

pozbawieniu wolności. Osadzenie nie może wiązać się z ryzykiem 

fizycznego lub emocjonalnego znęcania się ze strony personelu lub 

innych więźniów. Nie może stanowić ryzyka poważnej choroby lub nawet 

śmierci z powodu warunków fizycznych lub braku odpowiedniej opieki. 

Więźniowie nie mogą być poddawani warunkom życia, które same w sobie 

są nieludzkie i poniżające (Coyle & Fair, 2018). 

Poniżej przedstawiono główne akty międzynarodowe i ich artykuły 

dotyczące praw człowieka w więzieniu. 

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (1966) w 

Artykule 10 głosi: „Każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana 

w sposób humanitarny i z poszanowaniem  przyrodzonej godności 

człowieka.” 

6. Jak być mentorem w zakładzie karnym i  
    motywować zarówno współpracowników, 
    jak i więźniów do uczenia się przez całe 
    życie - kilka wskazówek, którymi możesz  
    się kierować!
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Reguły Mandeli  (2015), w Regule 1, stanowią, że „Wszyscy więźniowie traktowani będą z 

szacunkiem wynikającym z ich przyrodzonej godności i wartości jako istot ludzkich. Wobec żadnej 

osoby uwięzionej nie będą stosowane tortury ani też inne okrutne, nieludzkie lub poniżające 

traktowanie albo karanie i wszyscy więźniowie będą przed nimi chronieni. Żadne okoliczności nie 

mogą stanowić usprawiedliwienia dla tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego 

traktowania albo karania. Przez cały czas zapewnione będzie bezpieczeństwo więźniów, dostawców 

usług i odwiedzających.”

W Podstawowych zasadach w zakresie postępowania z więźniami (1990) Zasada 1 zapewnia, 

że: „Wszyscy więźniowie traktowani będą z szacunkiem wynikającym z ich przyrodzonej godności i 

wartości jako istot ludzkich.”

W Zbiorze zasad ochrony wszelkich osób podlegających zatrzymaniu lub aresztowaniu 

(1988) Zasada 1 zakłada, że: „Każda osoba, która została zatrzymana lub pozbawiona wolności w 

jakiejkolwiek formie będzie traktowana w sposób humanitarny i z poszanowaniem przyrodzonej 

godności człowieka.”

Jak można zauważyć, kierownictwo więzienia musi działać w granicach etyki w zakresie 

poszanowania i promowania praw człowieka. Poszanowanie praw człowieka ma fundamentalne 

znaczenie, ponieważ bez silnego zaplecza etycznego sytuacja, w której jedna grupa ludzi otrzymuje 

znaczną władzę nad innymi, może łatwo doprowadzić do nadużycia władzy. Zarządzanie i praca 

w zakładach karnych polega przede wszystkim na zarządzaniu ludźmi, zarówno personelem, jak 

i osadzonymi. Mężczyźni, kobiety i dzieci, którzy przebywają w więzieniach, są nadal istotami 

ludzkimi. Ich człowieczeństwo wykracza daleko poza fakt, że są więźniami. Pracownicy zakładów 

karnych są również istotami ludzkimi. Z tego powodu, przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

postępowania z istotami ludzkimi należy wziąć pod uwagę kwestie fundamentalne; pierwsze 

pytanie, które zawsze musi być zadane, brzmi: „Czy to, co robimy, jest słuszne?”. Jeśli kwestie 

te nie zostaną wzięte pod uwagę, istnieje realne niebezpieczeństwo, że prawa człowieka będą 

nadużywane.

Kiedy państwo pozbawia ludzi wolności, bierze na siebie obowiązek dbania o ich zdrowie. 

Prawo do zachowania dobrego zdrowia jest ważne dla każdego człowieka i wpływa na jego 

zachowanie oraz zdolność do funkcjonowania jako członek społeczności. Ze względu na 

swój charakter pozbawienie wolności może mieć szkodliwy wpływ zarówno na fizyczny, jak i 

psychiczny dobrostan więźniów. Więźniowie często trafiają do zakładu karnego z już istniejącymi 

problemami zdrowotnymi, które mogły być spowodowane zaniedbaniem, znęcaniem się lub 

stylem życia skazanego. W wielu krajach duży odsetek osób przebywających w więzieniach jest 

zarażony chorobami zakaźnymi, takimi jak gruźlica, zapalenie wątroby i HIV/AIDS. Administracja 

zakładu karnego jest zobowiązana wobec osób przybywających do zakładu (zwłaszcza więźniów, 

ale także pracowników i osób odwiedzających) do zapewnienia, że osoby te nie zostaną narażone 

na ryzyko zakażenia. Więźniowie nie powinni opuszczać zakładu karnego w stanie gorszym niż 

ten, w którym zostali w nim osadzeni. Nieumiejętne postępowanie z tymi chorobami oznacza, 
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że staną się one problemami zdrowotnymi społeczności lokalnej z powodu kontaktu zakładu 

karnego ze społeczeństwem poprzez pracowników i odwiedzających, a także po wypuszczeniu 

więźniów na wolność. Administracja więzienna jest zatem zobowiązana nie tylko do zapewnienia 

opieki medycznej, ale także do stworzenia warunków sprzyjających dobrostanowi zarówno 

więźniów, jak i personelu więziennego (Coyle & Fair, 2018).

W odniesieniu do praw personelu, odpowiednie szkolenie personelu jest wymogiem i prawem, 

które obowiązuje od momentu zatrudnienia do przejścia na emeryturę. Pracownicy w każdym 

wieku i o każdym stopniu służbowym powinni mieć regularny dostęp do możliwości doskonalenia 

zawodowego. Dzięki temu uczą się oni najnowszych technik, personel zatrudniony w obszarach 

specjalistycznych zostaje objęty możliwością szkolenia konkretnych umiejętności, a pracownicy 

wyższego szczebla mogą doskonalić umiejętności zarządzania. Zgodnie z 75. Regułą Mandeli: 

„1. Cały personel więzienny będzie charakteryzował się odpowiednim poziomem wykształcenia 

oraz zapewnione mu zostaną możliwości i środki niezbędne do wykonywania swoich obowiązków 

w sposób profesjonalny. 2. Przed rozpoczęciem służby personel będzie przechodził szkolenie w 

zakresie swoich ogólnych i szczegółowych obowiązków, które będą odzwierciedlać współczesne 

oparte na dowodach najlepsze praktyki w zakresie nauk penitencjarnych. Warunkiem rozpoczęcia 

służby będzie zdanie egzaminów teoretycznych i praktycznych. 3. Po rozpoczęciu swojej służby i w 

trakcie swojej kariery zawodowej personel będzie utrzymywał i pogłębiał wiedzę oraz umiejętności 

zawodowe, uczęszczając na regularnie organizowane kursy.” 

Ponadto, międzynarodowe instrumenty prawne dotyczące praw człowieka nie pozostawiają 

miejsca na jakiekolwiek wątpliwości lub niepewność w odniesieniu do tortur i złego traktowania, 

i stanowi to zasadę fundamentalną. Stwierdzają one jednoznacznie, że nie ma absolutnie 

żadnych okoliczności, w których tortury lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie 

albo karanie mogłyby zostać kiedykolwiek usprawiedliwione. Tortury definiuje się jako wszelkie 

działania, w wyniku których umyślnie sprawia się innej osobie dotkliwy ból lub cierpienie, 

fizyczne lub psychiczne, inne niż ból lub cierpienie nieodłącznie związane z faktem zatrzymania 

lub pozbawienia wolności (Coyle & Fair, 2018).

Poniżej przedstawiono kilka kluczowych wytycznych, które można zastosować, by zagwarantować 

przestrzeganie praw człowieka w więzieniu:

•	 Traktuj wszystkich więźniów w sposób humanitarny i szanuj ich godność,

•	 Bądź sprawiedliwy i uprzejmy wobec współpracowników, personelu i więźniów,

•	 Proaktywnie angażuj się w sprawy więźniów i staraj się poznać ich indywidualnie,

•	 Z wyczuciem przekazuj więźniom niechciane lub niepokojące wiadomości,

•	 Z szacunkiem traktuj cele, w których mieszkają osadzeni, 

•	 Zaoferuj specjalne wsparcie grupom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji (HM 

Inspectorate of Prisons, 2017).
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Zrozumienie potrzeb, które motywują ludzkie zachowania, dostarcza administratorom 
i pracownikom zakładów karnych bardzo użytecznego narzędzia do postępowania z 
więźniami i pomaga wyjaśnić zarówno dobre, jak i złe zachowania więźniów.

Według Hoke’a i Demory’ego (2014) i w bardziej ogólnej perspektywie do podstawowych 

potrzeb więźniów należą między innymi: potrzeby fizyczne, medyczne i społeczne, potrzeba 

bezpieczeństwa i ochrony, potrzeby związane ze sprzątaniem, praniem, wyżywieniem, konserwacją 

oraz potrzeba udziału w programach dla więźniów i szkoleniach. Kiedy potrzeby więźniów nie 

są zaspokajane, może dojść do niektórych z tych zachowań: dewastacja mienia więziennego; 

kradzieże; zachowania destrukcyjne; hałaśliwość; agresja; awanturnictwo; nieodpowiednie 

zachowania seksualne; manipulowanie personelem; próby samookaleczenia; zastraszanie 

innych; kontrabanda; zbieractwo; wytwarzanie broni (Hoke & Demory, 2014). Ponadto, jak wynika 

z badania Hoke’a i Demory’ego (2014), główne korzyści wynikające z zaspokajania i zarządzania 

potrzebami więźniów to: zwiększenie poziomu czystości i bezpieczeństwa w zakładzie karnym; 

zmniejszenie liczby skarg, incydentów, konfrontacji i poziomu stresu; zwiększenie motywacji 

do pracy; podniesienie morale i umiejętności potrzebnych do powrotu do społeczeństwa; 

usprawnienie zarządzania ryzykiem; zwiększenie oszczędności finansowych; polepszenie 

środowiska pracy dla personelu i wizerunku publicznego; większa zgodność.

Według Burta (1977) w więzieniu dochodzi często do zniekształcenia autokoncepcji i z tego 

powodu podstawową potrzebą więźniów jest praca nad rozwojem osobowości i rozwój 

osobisty. W odniesieniu do uczenia się, które jest głównym zagadnieniem tego modułu, Roth 

(1970) zauważa, że więźniowie zazwyczaj uważają, że w nauce ponieśli porażkę i że: „W procesie 

resocjalizacji samodoskonalenie podąża za szacunkiem dla samego siebie, a szansa na ukończenie 

szkoły średniej jest niezbędnym krokiem” (Roth, 1970, w: Burt, 1977).

Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa (1943) ludzie w pierwszej kolejności muszą zaspokoić 

swoje podstawowe potrzeby (fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i szacunku). 

W tym miejscu należy wyjaśnić, że potrzeby te należy uwzględnić zanim więźniowie znajdą 

motywację do pracy nad samorealizacją i będą mogli dążyć do realizacji swojego potencjału. 

Choć postrzeganie więzienia jako środowiska rozwoju osobistego, w którym możliwa jest i 

propagowana samorealizacja, może wydawać się kontrowersyjne, to w rzeczywistości osadzeni 

mogą wykorzystać pobyt w zakładzie karnym jako okazję do nauczenia się nowych umiejętności, 

6.2. Zaspokajaj potrzeby więźniów i dbaj o to, żeby  
        Twoi współpracownicy je zaspokajali 

Doświadczenie pokazuje, że jeśli zakład karny nie zaspokaja podstawowych potrzeb ludzkich 

więźniów, znajdują oni sposób na ich zaspokojenie w sposób, który może być niekorzystny dla 

prawidłowego funkcjonowania zakładu karnego.  
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udzielania koleżeńskiego wsparcia lub rozwiązania problemów emocjonalnych dzięki otrzymaniu 

odpowiedniego wsparcia, co może mieć pozytywny wpływ na porzucenie swej przestępczej 

kariery (Soyer 2014, w: Van Ginneken, 2015).

Kolejną ważną potrzebą, o której należy tu wspomnieć, jest potrzeba informacji: Lehmann (2000, 

w Sambo, Usman & Rabiu, 2017) jasno stwierdził, że osoby pozbawione wolności mają zasadniczo 

takie same zainteresowania czytelnicze i potrzeby informacyjne, jak osoby żyjące na wolności. 

Pod tym względem można ich jednak uznać za osoby znajdujące się w gorszej sytuacji, ponieważ 

nie mają dostępu do bibliotek w zewnętrznym świecie. Ajogwu (2005, w: Sambo, Usman & Rabiu, 

2017) utrzymuje, że potrzeby informacyjne więźniów dotyczą kwestii prawnych, religijnych, 

zdrowotnych, edukacyjnych, zawodowych, rekreacyjnych i finansowych (Sambo, Usman & Rabiu, 

2017).

Zaspokajanie podstawowych potrzeb ludzkich osób osadzonych

Aby w pełni wykorzystać moc zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich więźniów ważne 

jest, by zrozumieć, że mogą oni zachowywać się niewłaściwie, próbując zaspokoić podstawowe 

potrzeby ludzkie. Będą oni zachowywać się w rozmaity sposób dopóki ich potrzeby nie zostaną 

zaspokojone, przy czym część zachowań będzie niezgodna z zasadami więziennymi. Sposobem 

na ograniczenie łamiących reguły zachowań związanych z zaspokajaniem potrzeb jest podjęcie 

kroków mających na celu zapewnienie, że podstawowe potrzeby ludzkie więźniów są zaspokajane 

zgodnie z prawem. Inną kwestią, o której należy pamiętać, jest to, że chociaż zaspokojenie 

podstawowej ludzkiej potrzeby jest zazwyczaj sprawą indywidualną, to osoby o podobnych 

potrzebach mają tendencję do łączenia się w grupy w celu znalezienia sposobów na zaspokojenie 

tej wspólnej potrzeby. Nagle pojedynczy więzień próbujący oszukać funkcjonariusza, aby ten dał 

mu dodatkową tacę z jedzeniem, staje się jednym z uczestników zamieszek obejmujących część 

mieszkalną lub cały zakład karny.  Zrozumienie podstawowych potrzeb człowieka pomaga z 

jednej strony uniknąć niepożądanych zachowań więźniów, a z drugiej stymulować do zachowań 

pożądanych.

Administratorzy i pracownicy zakładu karnego powinni pamiętać o związku 
między potrzebami a zachowaniem kiedy planują działania z wyprzedzeniem bądź 
zastanawiają się nad wprowadzeniem zmiany lub nowości, a nowe polityki, praktyki, 
budynki lub technologie nie powinny być wdrażane bez uprzedniego przeanalizowania 

ich wpływu na spełnianie podstawowych potrzeb..

Strategie i ważne kroki, które można podjąć w celu lepszego zaspokojenia potrzeb więźniów to 

między innymi:
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•	 Zrozumienie wpływu doświadczeń życiowych, takich jak trauma, maltretowanie i choroby 

psychiczne,

•	 Poświęcenie czasu na wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego więzień popełnił błąd, próbując 

złamać zasadę,

•	 Zachęcanie więźniów do refleksji nad konsekwencjami ich zachowań, 

•	 Wiara w możliwość resocjalizacji i wspieranie więźniów w osiąganiu ich celów,

•	 Zachęcanie więźniów do przyjmowania odpowiedzialności za własną resocjalizację,

•	 Zachęcanie więźniów do wnoszenia pozytywnego wkładu w życie społeczności więziennej,

•	 Zachęcanie więźniów do przyjmowania odpowiedzialności za zaspakajanie własnych potrzeb,

•	 Wspieranie i motywowanie więźniów do pozytywnego angażowania się w działania, dzięki 

którym zostaną przygotowani do wyjścia na wolność,

•	 Zapewnienie wsparcia w kwestiach związanych z resocjalizacją i readaptacją więźniów,

•	 Znajomość usług dostępnych w zakładzie karnym i korzystanie z nich w celu pomocy 

skazanym (HM Inspectorate of Prisons, 2017).

6.3. Szanuj zespoły multidyscyplinarne  i dbaj o to,  
        by Twoi współpracownicy je szanowali   

Zespół multidyscyplinarny można zdefiniować jako grupę osób posiadających uzupełniające 

się umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. W sposób multidyscyplinarny współpracuje 

zespół składający się z członków o różnym przygotowaniu zawodowym i umiejętnościach, 

które wzajemnie się uzupełniają, i zmierzający w tym samym kierunku, aby osiągnąć te same 

cele (Jackson, May & Whitney, 1995). Różnorodność jest świetnym narzędziem do tworzenia 

atmosfery zrozumienia i uważności wśród członków zespołu. Zasada ta jest szczególnie 

przydatna w zakładach karnych, w których pracują specjaliści posiadający różne kompetencje, 

pełniący różne role i wywodzący się z różnych środowisk. Przynosi ona korzyści w przypadku 

mentoringu koleżeńskiego, ponieważ pozwala specjalistom uczyć się z różnych doświadczeń i 

umiejętności swoich kolegów. Multidyscyplinarna praca zespołowa stosowana w kontekście 

penitencjarnym pozwala dotrzeć do źródeł wielu problemów i podejmować decyzje dotyczące 

konkretnych zagadnień w sposób kolektywny, z uwzględnieniem kilku perspektyw i różnych 

punktów widzenia. W rzeczywistości, różne doświadczenia zawodowe pracowników pozwalają 

zasięgnąć opinii, które mogą okazać się przydatne w rozwiązywaniu problemów oraz zachęcać 

do innowacji i wydajnej realizacji projektów i programów (Stempfle, & Badke-Shaub, 2004; Tang 

& Hsiao, 2013).
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Charakterystyka zespołu multidyscyplinarnego wygląda następująco:

•	 Zespół multidyscyplinarny składa się z członków, którzy posiadają indywidualne umiejętności 

i wiedzę, które można wspólnie wykorzystać dla dobra danego kontekstu,

•	 Jego praca opiera się na wspólnych zasadach,

•	 Współpraca i współtworzenie są filarami zespołu multidyscyplinarnego,

•	 Członkowie zespołu mogą uzupełnić swoje umiejętności, wiedzę i know-how, dzięki czemu 

mogą dać z siebie wszystko w danej sytuacji (Bhasin, 2019).

Poniżej przedstawiono kilka zasad, którymi należy się kierować, aby odnaleźć się i pracować z 

szacunkiem w zespole multidyscyplinarnym:

•	 Wyjaśnienie ról i granic; jasne określenie, co robią inni członkowie zespołu,

•	 Bycie świadomym dynamiki władzy i własnej tożsamości zawodowej,

•	 Docenianie wkładu każdej osoby; unikanie osądzania innych pracowników,

•	 Bycie świadomym, jak przebiega proces podejmowania decyzji, na przykład, jeśli ktoś chce 

ponosić całą odpowiedzialność lub ktoś inny szuka ucieczki w podejmowaniu decyzji przez 

inne osoby,

•	 Dostrzeganie różnic w poglądach między pracownikami, które mogą wynikać z odmiennych 

priorytetów,

•	 Zwracanie uwagi na skuteczność zespołu i wkład więźniów (CommunityCare, 2005).

6.4. Relacje mają znaczenie! – Nawiązuj profesjonalne  
        i konstruktywne relacje z więźniami i dopilnuj, aby 
       Twoi współpracownicy je nawiązywali  

Wiele wskaźników sukcesu więziennictwa przejawia się w wysiłkach konstruktywnej pracy 

personelu więziennego z więźniami, a także w ich osądzie i rozwadze przy wykonywaniu pracy. 

Dlatego ważne jest, aby każdy pracownik rozwijał i utrzymywał relacje w środowisku pracy. 

Podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych funkcjonariusze zakładów karnych 

wchodzą w interakcje z więźniami i angażują się w relacje z nimi poprzez:

•	 Stałą obecność w otoczeniu więźniów,

•	 Rozmowy z więźniami, zdobywanie ich zaufania i budowanie relacji,

•	 Sprawdzanie fizycznego dobrostanu osadzonych w trakcie apeli i sprawdzania obecności,
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•	 Konsekwentne podejście do nieodpowiedniego zachowania,

•	 Zachęcanie do pozytywnych zachowań i odpowiednie postępowanie w przypadku zachowań 

negatywnych,

•	 Zaangażowanie w proces zarządzania przypadkiem,

•	 Niezwłoczne reagowanie na prośby,

•	 Zachowanie spokoju podczas incydentów (Australian Capital Territory, 2011, w: COE, 2018).

Można stwierdzić, że nacisk na nawiązywanie przez personel więzienny pozytywnych relacji z 

więźniami jest kluczem do dynamicznego bezpieczeństwa.

Kilka ważnych umiejętności, które pomogą nawiązać dobre relacje z współpracownikami i 

więźniami: 

Umiejętności interpersonalne

Ważne jest, aby personel pracujący z więźniami posiadał wysoki poziom umiejętności 

interpersonalnych: ich praca może być wymagająca, intensywna, a jednocześnie bardzo 

satysfakcjonująca. Personel musi zawsze wykazywać się profesjonalizmem i uczciwością. Jeśli 

pracownicy są pewni siebie i asertywni w swoim podejściu, przekonają się, że do konfliktów 

dochodzi rzadko i są w stanie radzić sobie z trudnymi sytuacjami, gdy tylko się pojawią. 

Funkcjonariusze powinni być świadomi istnienia różnych grup w zakładzie karnym (w tym grup 

religijnych, etnicznych i kulturowych) oraz wykazywać wobec nich zrozumienie. Powinni również 

wiedzieć i rozumieć, w jaki sposób zachowanie, komunikacja i umiejętności interpersonalne 

wpływają na oczekiwania jednostki oraz bariery, które mogą zakłócać komunikację; muszą 

być też świadomi, w jaki sposób ich niewerbalne zachowanie może być interpretowane przez 

osadzonych. Komunikacja, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, to proces dwukierunkowy (COE, 

2018). Do podstawowych umiejętności interpersonalnych należą: : 

•	 Zrozumiałe wyrażanie się,

•	 Zwięzłość,

•	 Dociekliwość, 

•	 Umiejętność słuchania, 

•	 Rozstrzyganie różnic zdań, 

•	 Rozwiązywanie konfliktów,

•	 Umiejętność negocjowania,

•	 Opieranie się manipulacji,

•	 Rozumienie języka ciała,

•	 Budowanie dobrych relacji, 
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•	 Asertywność,

•	 Radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

•	 Kontrolowanie emocji,

•	 Rozładowywanie złości, 

•	 Prowadzenie dyskusji,

•	 Wywieranie wpływu na grupę,  

•	 Świadomość mowy ciała (COE, 2018).

Umiejętność aktywnego słuchania

Słuchanie w oczywisty sposób oparte jest 

na usłyszeniu i zrozumieniu tego, co mówią 

inni. Jest ważnym elementem skutecznej 

komunikacji i ma miejsce tylko wtedy, gdy 

słysząc to, co się do nas mówi zwracamy na 

to uwagę i uważnie to śledzimy. Aktywne 

słuchanie polega na uświadomieniu sobie 

wszystkich niewerbalnych komunikatów, 

które wysyłają ludzie oraz zwracaniu 

uwagi na to, co mówią. By posługiwać się 

umiejętnością aktywnego słuchania, korzystaj 

z następujących wskazówek: 

•	 Skup się uważnie na tym, co mówi Twój 

rozmówca,

•	 Utrzymuj kontakt wzrokowy w sposób, 

który zapewni komfort w trakcie 

rozmowy,

•	 Przyjmij rozluźnioną postawę, delikatnie 

nachyl się w stronę rozmówcy,

•	 Stosuj odpowiednią gestykulację, np. 

kiwanie głową lub uśmiechanie się,

•	 Nie przerywaj,

•	 Pozwól na chwile ciszy,

•	 Zadawaj otwarte pytania (Co? Jak? 

Kiedy? Gdzie? Czy możesz powiedzieć 

więcej...? Co dokładnie masz na myśli, 

mówiąc...?  Czy mógłbym wyjaśnić, że 

Ty...? itd.),

•	 Zastanów się nad tym, co usłyszałeś,

•	 Mów prawdę, 

•	 Bądź szczery,

•	 Przyjmij, że wszystko, co zostaje 

powiedziane pasuje do sytuacji,

•	 Pamiętaj, że wszystko to wiąże się z 

poszukiwaniem założeń, myśleniem 

w kontekście, w którym znajduje się 

więzień i braniem pod uwagę, jak ten 

kontekst na niego wpływa (COE, 2018).

W aktywnym słuchaniu dobre pytanie to takie, 

które pomaga osobie słuchającej dowiedzieć 

się więcej na dany temat. Czynność zadawania 

pytania zakłada, że pytający: 

•	 Nie zna odpowiedzi,

•	 Chce ją poznać,

•	 Wierzy, że istnieje przynajmniej jedna 

prawdziwa odpowiedź,

•	 Sądzi, że rozmówca może udzielić i 

udzieli odpowiedzi,

•	 Wierzy w prawdziwość swoich założeń 

(COE, 2018). 

Umiejętność radzenia sobie z 
konfliktami

Radzenie sobie z konfliktami wymaga 

następujących umiejętności: 

•	 Zachowanie spokoju, utrzymywanie 

dobrego kontaktu wzrokowego i 

neutralnej mowy ciała,

•	 Pamiętanie o celu ogólnym i patrzenie na 

konfrontację (lub przesadę) w kontekście 

całości,

•	 Aktywne słuchanie,



30

EESPIP
Wsparcie w zakresie mentoringu funkcjonariuszy więziennych

•	 Trzyczęściowe zdanie („Rozumiem..., 

jednak czuję, że..., więc sądzę, że 

powinniśmy...”) (COE, 2018).

6.5. Modeluj zachowania 
prospołeczne i dbaj o to,  
by inni to robili!  

Modelowanie zachowań prospołecznych to 

proces, w którym specjaliści wydobywają 

z ludzi to, co w nich najlepsze poprzez 

służenie za pozytywny, motywujący wzór 

do naśladowania i jest ono coraz częściej 

uznawane za kluczową umiejętność w 

pracy z przestępcami. Teoria modelowania 

zachowań prospołecznych wywodzi się z 

badań przeprowadzonych wśród kuratorów 

w Australii i Kanadzie, gdzie zauważono, że 

więźniowie pod opieką niektórych kuratorów 

byli mniej skłonni do recydywy. Okazało się, 

że kuratorzy ci: konsekwentnie wykazywali  

prospołeczną postawę w interakcjach; 

mieli wyższy stopień empatii; wzmacniali 

prospołeczne działania i wypowiedzi (Trotter, 

2009). Zniechęcając do antyspołecznych 

zachowań i postaw, osobą będąca modelem 

aktywnie pomaga osadzonym w nauce 

nowych zachowań i zrozumieniu, w jaki 

sposób ich myśli i uczucia wpływają na 

ich zachowanie. Modelowanie zachowań 

prospołecznych można wykorzystać również 

w ramach wzajemnego wsparcia pomiędzy 

funkcjonariuszami więziennymi w celu 

poprawy relacji i skuteczności interwencji. Do 

działań, zachowań i postaw prospołecznych 

mentora powinny należeć: 

•	 Punktualność,

•	 Podejmowanie prób rozwiązywania 

problemów,

•	 Empatia wobec ofiar,

•	 Przyjmowanie odpowiedzialności za 

swoje czyny,

•	 Przyjmowanie perspektywy społecznej,

•	 Kontrolowanie niewłaściwego 

zachowania,

•	 Wyrażanie empatii,

•	 Dążenie do chęci zmiany status quo,

•	 Unikanie konfliktów,

•	 Unikanie sytuacji, w których druga 

strona stawia opór,

•	 Wspieranie postaw i zachowań 

prospołecznych,

•	 Pozytywne nastawienie do zmian i 

przyszłości,

•	 Dawanie przykładu,

•	 Aktywna komunikacja,

•	 Szacunek dla jednostki,

•	 Szacunek dla prawa i zasad,

•	 Terminowość,

•	 Rzetelność,

•	 Konsekwencja,

•	 Uczciwość,

•	 Naprawianie sytuacji,

•	 Asertywność,

•	 Pozytywne modelowanie zachowań 

pożądanych,

•	 Aktywne zachęcanie do właściwego 

zachowania (COE, 2018).
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6.6. Jak zachęcić innych do uczenia się przez całe życie

W tym rozdziale przedstawiono kilka wskazówek i sugestii dotyczących zachęcania zarówno 
kolegów funkcjonariuszy, jak i więźniów do uczenia się przez całe życie, ciągłego dokształcania 
się w ramach codziennej pracy i życia. Uczenie się przez całe życie można zatem rozpatrywać 
biorąc pod uwagę dwie kwestie: wiedzę potrzebną do dalszego kształcenia oraz umiejętności 
niezbędne do kontynuowania procesu uczenia się przez całe życie w społeczeństwie i w 
pracy (Schenck, 2005). W warunkach więziennych kształcenie i szkolenia muszą zarówno 
stwarzać możliwości rozwoju kompetencji osobistych, takich jak pewność siebie, umiejętność 
rozwiązywania problemów, kreatywność, jak i doskonalić umiejętność uczenia się i oceny 
informacji w perspektywie długofalowej. 

Zachęcanie więźniów do uczenia się przez całe życie, stosując podejście holistyczne obejmujące 
całokształt osoby w sytuacji, gdy jej tożsamość często ulega fragmentacji (Schuller, 2009), 
oprócz niesienia korzyści dla życia jednostki, może poprawić zarówno dobrostan społeczny, jak i 
ekonomiczny dobrobyt społeczeństwa. Zachęcanie funkcjonariuszy więziennych do uczenia się 
przez całe życie może poprawić ich dobrostan w pracy oraz funkcjonowanie środowiska pracy i 
jej organizacji. 

Zważywszy, że trwała motywacja do nauki oraz towarzyszące jej umiejętności uczenia się okazują 
się niezbędne do integracji we współczesnym społeczeństwie, ważne jest, aby dołożyć starań, by 
zarówno skazani w warunkach więziennych, jak i osoby przebywające w świecie zewnętrznym, 
zdobywały wiedzę i umiejętności potrzebne im do stawienia czoła sytuacjom życiowym i 
zawodowym w społeczeństwie podlegającym ciągłym przemianom. Dokonać tego można 
poprzez wzbudzenie większego poczucia udziału w społeczeństwie i własnej skuteczności oraz 
silniejszej identyfikacji z normami społecznymi i poprzez zwiększenie potencjału zarobkowego, 
a co za tym idzie, umożliwienie osadzonym zmiany środowiska na takie, w którym rzadziej 
występują zachowania przestępcze (Schuller, 2009).

Oczywiste musi być, że brak tych umiejętności i wiedzy w perspektywie uczenia się przez całe 
życie będzie prawdopodobnie skutkował marginalizacją lub wykluczeniem z powszechnego 
systemu edukacji i rynku pracy. 

Uznanie uczenia się przez całe życie za skuteczny instrument walki z przestępczością wymaga 
interwencji na wielu frontach, dlatego można stwierdzić, że funkcjonariusze więzienni poprzez 
budowanie sieci wsparcia warunkują zaspokojenie potrzeb edukacyjnych więźniów. Przed 
przedstawieniem wskazówek dotyczących promowania uczenia się przez całe życie wśród 
więźniów, ważne jest, aby uświadomić sobie, że istnieje wiele wyzwań, którym należy sprostać 
w skutecznym zapewnianiu możliwości uczenia się i angażowaniu przestępców. Do wyzwań tych 
należą problemy zdrowotne osadzonych, przenoszenie skazanych z jednego zakładu karnego do 
drugiego bez uprzedzenia lub z niewielkim wyprzedzeniem i zwalnianie ich z sądu bez powrotu 
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do zakładu karnego. W rezultacie ich możliwość trwałego zaangażowania się w proces uczenia 
się przez całe życie maleje. Długość wyroku również wpływa na możliwość zaangażowania się w 
programy uczenia się przez całe życie. Na przykład jeśli przestępca został skazany na okres krótszy 
niż dwanaście miesięcy, istnieje mniejsza sposobność zaangażowania się w proces uczenia się w 
warunkach więziennych (O’Grady, 2013). Udowodniono, że przenoszenie przestępców pomiędzy 
zakładami karnymi, co często ma miejsce, negatywnie wpływa na ich osiągnięcia edukacyjne 
(Schuller, 2009). 

Mając świadomość istniejących wyzwań oraz tego, że proces uczenia się nie zawsze ma miejsce 
w klasie szkolnej, ważne jest, aby zapewnić osadzonym wsparcie ze strony funkcjonariuszy 
więziennych i personelu zajmującego się kształceniem w rozwijaniu ich umiejętności uczenia 
się przez całe życie. Funkcjonariusze więzienni są doskonałym przykładem potencjalnych 
„pośredników” w tym procesie. W rzeczywistości nie świadczą oni bezpośrednio usług związanych 
z uczeniem się przez całe życie, ale mogą odgrywać istotną rolę w promowaniu uczenia się, 
odgrywając rolę przewodników, mentorów i źródła informacji (Schuller, 2009).

Kluczowymi warunkami powodzenia strategii uczenia się więźniów są zaangażowanie i 
kompetencje personelu więziennego (Schuller, 2009). Według Schober, Finsterwald, Wagner, 
Lüfteneggera, Aysnera i Spiel (2007), wśród strategii promujących uczenie się przez całe życie, 
które można zastosować w tym konkretnym przypadku do roli funkcjonariuszy więziennych, 
można znaleźć:

•	 Zachęcanie do skoncentrowania się na celach edukacji,

•	 Rozbudzanie zainteresowań więźniów,

•	 Promowanie plastycznych teorii inteligencji,

•	 Wspieranie poczucia własnej skuteczności i wiary we własne umiejętności,

•	 Wpieranie samoświadomości,

•	 Promowanie strategii uczenia się,

•	 Rozwijanie umiejętności związanych z uczeniem się kooperatywnym,

•	 Udzielanie informacji zwrotnych.

W ujęciu bardziej szczegółowym, w celu promowania uczenia się przez całe życie wśród więźniów, 
funkcjonariusze więzienni mogą również:

•	 Zachęcać do budowania odpowiedniego poczucia własnej wartości,

•	 Zachęcać do wiary w lepsze życie w przyszłości (Schuller, 2009),

•	 Zachęcać więźniów do przyjęcia odpowiedzialności za własne uczenie się,

•	 Pokazywać, jakie są korzyści płynące z podjęcia takiej odpowiedzialności,

•	 Zachęcać do uczenia się na błędach i przekształcania ich w możliwości,

•	 Identyfikować i proponować narzędzia do nauki, sztuczki, które mogą ułatwić naukę w 
bardziej efektywny i łatwy sposób (np. powtarzanie w myślach),
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•	 Pomóc w ustaleniu celów nauki lub je zaproponować (Wabisabi Learning, 2021),

•	 Promować podejście przebiegu życia (ang. lifecourse approach), które postrzega przestępcę 
jako osobę, która z upływem czasu przechodzi zmiany i posiada szczególne potrzeby na 
poszczególnych etapach,

•	 Rozumieć sprawcę w jego kontekście kulturowym i społecznym, a także łączyć jego potencjał 
i postępy ze światem zewnętrznym,

•	 Być świadomym pluralizmu metod i znaczenia jasnej komunikacji (Schuller, 2009).

W kontekście procesu powrotu do społeczeństwa, aby uczenie się przez całe życie miało 
sensowną szansę na poprawę sytuacji związanej z przestępczością, ważne jest, aby pamiętać, 
że przestępcy muszą być częścią sieci i grup społecznych, które będą wspierać porzucenie przez 
nich przestępczej ścieżki, a nie odwrotnie. Funkcjonariusze więzienni mogą przyczynić się do tego 
poprzez uświadamianie, jakie znaczenie ma budowanie więzi społecznych i sieci zewnętrznego 
wsparcia (Schuller, 2009). 

Mając na uwadze zachęcanie kolegów funkcjonariuszy do uczenia się przez całe życie, należy 
pamiętać, że pracownicy więzienni mogą uczyć się nowych umiejętności przy wielu okazjach 
i w różnych formach, pod warunkiem, że sami są zmotywowani i otrzymują odpowiednie 
wsparcie. Poniżej przedstawiono kilka rad dla funkcjonariuszy więziennych, które pomogą ich 
współpracownikom rozwinąć aspiracje do uczenia się przez całe życie i uczynić ciągłe uczenie się 
stałym elementem pracy i życia:

•	 Wspieraj kontakty pomiędzy bardziej doświadczonymi a nowymi pracownikami,

•	 Zachęcaj współpracowników do samodzielnego kierowania swoim uczeniem się (np. poprzez 
pytanie ich, czego potrzebują/chcą się nauczyć i w czym można im pomóc),

•	 Rozmawiaj o ambicjach i wyzwaniach,

•	 Zachęcaj do traktowania celów związanych z uczeniem się jako równie ważnych, co cele 
związane z wydajnością pracy: z uwagi na to, że czas pracy jest ograniczony, ważne jest, 
aby zachęcać kolegów do postrzegania uczenia się jako istotnego elementu realizacji celów 
zawodowych,

•	 Doceniaj postępy w nauce Twoich kolegów i zacznij postrzegać uczenie się jako osiągnięcie,

•	 Podkreślaj korzyści płynące z uczenia się poprzez dawanie realistycznych i jednoznacznych 
przykładów,

•	 Pobudzaj ciekawość i wytrwałość w kontynuowaniu nauki,

•	 Bądź wzorem, tzn. funkcjonariuszem uczącym się przez całe życie i osobą stale rozwijającą 
się (Andriotis, 2018; Leal, 2020).
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Sytuacja grup mniejszościowych w kontekście więziennictwa jest istotną i złożoną kwestią. W 

większości państw grupy mniejszościowe, takie jak mniejszości etniczne, rasowe i ludność 

autochtoniczna, są niewystarczająco reprezentowane w krajowych systemach wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych (IPS, 2020). Według badań przeprowadzonych przez 

Namoradzego i Pacho (2018) w kontekście europejskim, grupy mniejszościowe w zakładach 

karnych są w znacznym stopniu niesprawiedliwie traktowane. Zwłaszcza osoby o innym 

pochodzeniu etnicznym niż narodowość danego kraju nie korzystają z takiego samego poziomu 

ochrony swoich praw po aresztowaniu. Jedną z pierwszych przyczyn tego braku ochrony jest 

brak dostępu do tłumaczy i jasnych informacji na temat praw tych osób w ich własnym języku 

(Namoradze & Pacho, 2018). Bariery językowe i inne, które napotykają te mniejszości podczas 

pobytu w więzieniu często nakładają się na ogólną dyskryminację wynikającą z odmiennej 

kultury, tradycji, potrzeb religijnych, które nie są uwzględniane w warunkach więziennych (IPS, 

2020).

Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT) są również mniejszościami zaniedbywanymi 

w zakładach karnych na całym świecie. Międzynarodowe badania i polityka dopiero niedawno 

zaczęły koncentrować się na rzeczywistości tych więźniów, aby poprawić ocenę ich specyficznych 

potrzeb. Więzienia są w wielu przypadkach traumatycznym i często niebezpiecznym miejscem 

dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych oraz innych mniejszości seksualnych 

i płciowych, ponieważ zarówno w zakładach karnych, jak i poza nimi utrwalona pozostaje 

heteronormatywność, homofobia i transfobia. Osoby te cierpią z powodu zagrożenia przemocą 

fizyczną i seksualną, instytucjonalnej dyskryminacji i zaniedbania, izolacji oraz niezaspokojenia 

szczególnych potrzeb zdrowotnych. Brak konkretnej polityki i praktyk mających na celu 

ochronę więźniów LGBT dodatkowo pogarsza ich sytuację (Carr, Mcalister & Serisier, 2016). 

Dostrzegając problemy, jakie stwarza zamknięte środowisko osób jednej płci, można w zasadzie 

zakwestionować regułę rozdzielania więźniów według ich domniemanej (biologicznej) płci.

Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova (2015)  podkreślają brak oficjalnych danych na temat 

grup mniejszościowych oraz ich nieobecność w statystykach. Dalsza marginalizacja, jakiej 

doświadczają mniejszości w zakładach karnych, wzmacnia i utrwala stereotypy rasowe, etniczne 

i płciowe istniejące w świecie zewnętrznym, a także może utrudniać proces resocjalizacji, 

prowadząc do powtórzenia tego cyklu po wyjściu na wolność. 

7. Praca z grupami osób znajdujących 
    się w szczególnie trudnej sytuacji – 
    osadzone kobiety i przedstawiciele  
    grup mniejszościowych 
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W wielu przypadkach więźniowie mogą należeć do więcej niż jednej grupy o szczególnych 

wymaganiach w zakresie opieki i traktowania, co przekłada się na mnogość potrzeb i zwiększoną 

podatność tych osób. Z tego powodu osoby wchodzące w konflikt z prawem należące do grup 

mniejszościowych wymagają szczególnej uwagi.

Kolejną grupą mniejszościową w zakładach karnych, której poświęcony jest niniejszy rozdział, są 

kobiety, szczególnie narażone ze względu na swoją płeć, specyficzne potrzeby związane z płcią 

oraz realia, w jakich się znajdują, gdzie niewielka liczba osadzonych kobiet podlega środowisku 

ukształtowanemu przez mężczyzn. 

Mówiąc o grupach szczególnie narażonych, a w tym konkretnym przypadku o kobietach w 

zakładach karnych, należy podkreślić, jak wykazano w raportach krajowych, że wszystkie 

wytyczne lub zalecenia dotyczące dobrze rokujących praktyk mogą być brane pod uwagę 

jedynie w ich szerokim znaczeniu, ponieważ każdy kraj lub region powinien uwzględniać własne 

środowisko prawne, społeczne i kulturowe. Dostrzegając problemy, jakie stwarza zamknięte 

środowisko osób jednej płci, można w zasadzie zakwestionować regułę rozdzielania więźniów 

według ich domniemanej (biologicznej) płci. W wielu przypadkach więźniowie mogą należeć 

do więcej niż jednej grupy o szczególnych wymaganiach w zakresie opieki i traktowania, co 

przekłada się na mnogość potrzeb i zwiększoną podatność tych osób. Podobnie osadzone 

kobiety należące do innych grup mniejszościowych są wyjątkowo narażone zarówno ze względu 

na swoją płeć, jak i ze względu na szczególne potrzeby wynikające z przynależności do tych grup. 

Dlatego też różnorodne potrzeby osadzonych, w tym związane z płcią potrzeby kobiet, powinny 

być rozpatrywane w odniesieniu do wszystkich tych grup.  

W tym miejscu omówiona zostanie rzeczywistość, w której niewielka liczba osadzonych kobiet 

poddana jest środowisku kształtowanemu przez mężczyzn. Ze względu na to, że istnieje 

niewiele więzień wyłącznie dla kobiet, osadzane są one w odległych zakładach karnych, przez 

co jeszcze bardziej oddziela się skazane kobiety od ich środowiska. Jeśli kobiety przebywają w 

zakładach karnych razem z mężczyznami, to w większości przypadków wspólne przestrzenie 

są częściej wykorzystywane przez tych ostatnich. Ze względu na mniejszą liczbę obiektów i 

pomieszczeń przeznaczonych dla kobiet, osadzone kobiety są zazwyczaj grupowane w sposób 

niesklasyfikowany (nieletnie i dorosłe, skazane i przebywające w areszcie prewencyjnym, 

skazane krótkimi i długimi wyrokami oraz uzależnione od narkotyków) (Cuéllar, Markov, Tortosa 

& Doichinova, 2015). 

Badania wskazują, że osadzone kobiety z potrzebami w zakresie zdrowia psychicznego są 

szczególnie narażone w zakładach karnych na znęcanie, samookaleczenia i pogorszenie 

samopoczucia psychicznego. U kobiet, które przed uwięzieniem nie miały problemów ze 

zdrowiem psychicznym może rozwinąć się szereg zaburzeń psychicznych w trakcie pobytu w 
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zakładzie karnym, gdzie nie czują się bezpiecznie, panują złe warunki, cele są przepełnione, 

a personel nie jest przeszkolony w zakresie potrzebnego im wsparcia psychospołecznego ze 

względu na płeć. Kobiety, które trafiają do więzienia częściej niż mężczyźni cierpią z powodu 

zaburzeń psychicznych oraz uzależnienia od narkotyków i alkoholu, często w wyniku przemocy 

domowej oraz wykorzystywania fizycznego i seksualnego. Oddzielenie od rodziny i społeczności z 

powodu pozbawienia wolności ma szczególnie szkodliwy wpływ na kobiety i może prowadzić do 

niepokoju, depresji i rozwoju poważniejszych zaburzeń psychicznych (UNODC, 2009). Ważne jest, 

aby ustawodawcy, decydenci, dyrektorzy zakładów karnych, personel i organizacje pozarządowe 

działali na rzecz wdrożenia rezolucji i zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu 

uwzględnienia specyficznych dla płci potrzeb kobiet przebywających w zakładach karnych, 

a także w celu zwiększenia wiedzy na temat profilu kobiet-przestępców i zaproponowania 

sposobów ograniczenia ich niepotrzebnego przetrzymywania w więzieniu poprzez racjonalizację 

ustawodawstwa i polityki wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zapewnienie 

szerokiego wachlarza alternatyw dla więzienia na wszystkich etapach procesu karnego. Kobiety 

stanowią w zakładach karnych grupę o szczególnie trudnej sytuacji ze względu na płeć i chociaż w 

różnych krajach istnieją znaczne różnice w ich położeniu, przyczynach i intensywności ich trudnej 

sytuacji oraz związanych z nią potrzebach, to jednak dla większości z nich wspólne są pewne 

czynniki. Obejmują one:

•	 Występujące w wielu krajach trudności w dostępie do wymiaru sprawiedliwości na równych 

zasadach z mężczyznami,

•	 Doświadczanie przemocy seksualnej lub fizycznej przed osadzeniem w więzieniu,

•	 Wysoki poziom potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego w wielu przypadkach wynikający z 

doznania przemocy domowej i wykorzystywania seksualnego,

•	 Wysoki stopień uzależnień od substancji psychoaktywnych,

•	 Skrajny stres spowodowany pozbawieniem wolności, który może prowadzić do pojawienia się 

problemów ze zdrowiem psychicznym lub pogłębienia istniejących zaburzeń psychicznych,

•	 Molestowanie seksualne i przemoc w zakładach karnych,

•	 Wysokie prawdopodobieństwo posiadania obowiązków opiekuńczych wobec swoich dzieci, 

rodzin i innych,

•	 Niemożność zaspokojenia w odpowiednim stopniu związanych z płcią potrzeb zdrowotnych,

•	 Trudności po wyjściu na wolność, takie jak stygmatyzacja, wiktymizacja i porzucenie przez 

rodzinę (Cuéllar, Markov, Tortosa & Doichinova, 2015).

Osadzone w zakładach karnych kobiety, zazwyczaj pochodzące ze środowisk znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i społecznej, a także wiele kobiet w krajach o niskich 
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dochodach, cierpią na różne dolegliwości zdrowotne, których w ich społeczności nie leczy się. 

W wielu krajach kobiety ze względu na swoją płeć napotykają na dodatkową dyskryminację i 

bariery w dostępie do odpowiednich usług opieki zdrowotnej w swoim środowisku. W związku z 

tym osadzone kobiety często mają większe potrzeby w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

niż mężczyźni. W trakcie pobytu w zakładzie karnym ich stan może się pogorszyć z powodu 

braku odpowiedniej opieki medycznej, niedostatecznej higieny, nieodpowiedniego odżywiania 

i przeludnienia. Ponadto wszystkie kobiety mają specyficzne dla płci wymagania medyczne 

i muszą mieć stały dostęp do specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej dla kobiet. W wielu 

więzieniach dla kobiet na świecie opiece zdrowotnej podlegają kobiety w ciąży i matki karmiące 

oraz dzieci osadzonych matek, do czego większość służb więziennych nie jest przygotowana 

(Bergh, Gatherer, Fraser & Moller, 2011).

Przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc seksualna, ma liczne krótko- i długoterminowe 

konsekwencje dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego ofiar. Przed umieszczeniem w zakładzie 

karnym wśród skazanych kobiet zwykle dochodzi do przyjmowania narkotyków drogą iniekcji, 

wykorzystywania seksualnego, przemocy, świadczenia usług seksualnych i niebezpiecznych 

praktyk seksualnych, w związku z czym w momencie przybycia do zakładu karnego znaczna 

liczba kobiet jest zakażona chorobami wenerycznymi, w tym wirusem HIV i zapaleniem wątroby. 

W niektórych krajach, w których aborcja jest nielegalna, kobiety, które urodziły martwe dziecko, 

nie zarejestrowały narodzin ani śmierci dziecka, poroniły lub dokonały nielegalnej aborcji, mogą 

zostać zatrzymane lub uwięzione pod zarzutem zatajenia porodu, dzieciobójstwa lub zabójstwa.

Z tych wszystkich powodów kobiety przebywające w więzieniach stanowią grupę wysokiego 

ryzyka występowania chorób związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, w tym raka. 

W wielu krajach kobiety są wykorzystywane seksualnie i poniżane przez funkcjonariuszy organów 

ścigania, także w więzieniach, przy czym takie wykorzystywanie może przybierać różne formy – od 

łagodnego poniżania do gwałtu. Pierwsze z nich mogą obejmować przemoc słowną, niewłaściwe 

dotykanie podczas przeszukiwania, częste i niepotrzebne przeszukiwanie oraz podglądanie 

podczas pryszniców i w pomieszczeniach mieszkalnych. Gwałt może przybierać formę usług 

seksualnych, do których świadczenia osadzone kobiety są zmuszane w zamian za dostęp do 

dóbr i przywilejów lub możliwość korzystania z najbardziej podstawowych praw człowieka. Do 

wykorzystywania seksualnego kobiet przez więźniów płci męskiej może dojść przy współudziale 

strażników więziennych. Szczególnie narażone są kobiety, które zostały oskarżone lub skazane 

za przestępstwa przeciwko moralności, a także lesbijki, biseksualistki i transseksualistki (UNODC, 

2009).

Z uwagi na narażenie kobiet na wykorzystywanie seksualne, Wzorcowe reguły minimalne 

Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (2015) zabraniają 

jakiegokolwiek udziału męskiego personelu w nadzorowaniu więzień dla kobiet.
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Badania z wielu krajów wykazały, że w przypadku umieszczenia ojca w zakładzie karnym, zazwyczaj 

matka kontynuuje opiekę nad dziećmi. Jednakże, gdy w zakładzie umieszczona zostaje matka, 

rodzina często się rozpada, a ponieważ matki częściej są jedynymi lub głównymi opiekunami w 

rodzinie, konieczne jest znalezienie opiekunów zastępczych, do których mogą należeć państwowe 

służby/instytucje opieki społecznej. Kobiety w ciąży rzadko otrzymują odpowiednią opiekę przed- 

i poporodową w więzieniu, ponieważ więzienna służba zdrowia w większości krajów na świecie 

nie dysponuje odpowiednimi zasobami i ma zbyt mało pracowników. Władze więzienne mogą 

nie brać pod uwagę szczególnych wymagań żywieniowych kobiet w ciąży, a zapewniana żywność 

może być niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb żywieniowych kobiet w ciąży (UNODC, 2009).

Chociaż wiele problemów, z jakimi borykają się kobiety powracające na wolność jest podobnych 

do tych, z jakimi mają do czynienia mężczyźni, intensywność i wielość ich potrzeb po zwolnieniu 

może być bardzo różna. Ze względu na stereotypy społeczne po wyjściu z więzienia kobiety mogą 

być narażone na dyskryminację. Mogą zostać odrzucone przez swoje rodziny, a w niektórych 

krajach nawet stracić prawa rodzicielskie. Jeśli zakończyły związek, w którym dochodziło 

do przemocy, będą musiały rozpocząć nowe życie, co prawdopodobnie będzie wiązało się z 

trudnościami ekonomicznymi, społecznymi i prawnymi, a także z wyzwaniami związanymi z 

rozpoczęciem życia poza więzieniem. W niektórych krajach kobiety nie mogą opuścić zakładu 

karnego jeśli nie mają opiekuna płci męskiej, który odbierze je z więzienia, co może prowadzić do 

przedłużenia ich pobytu w zakładzie karnym po zakończeniu kary. W niektórych krajach kobietom 

po wyjściu na wolność grozi zabójstwo ze strony swojej rodziny jeśli popełniły one „przestępstwa 

moralne”, są ofiarami gwałtu lub molestowania seksualnego. Mogą one być również narażone na 

ryzyko powrotu do małżeństwa, w którym dochodzi do przemocy lub na przymusowe małżeństwo 

wbrew ich woli. 

Ważne jest także podkreślenie faktu, że polityki i programy w zakresie przygotowania do 

zwolnienia i wsparcia po zwolnieniu są zazwyczaj skonstruowane wokół potrzeb mężczyzn i 

rzadko uwzględniają specyficzne dla kobiet potrzeby (UNODC, 2009).

Ponieważ wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych ma do czynienia z mniejszą liczbą 

przestępczyń niż przestępców płci męskiej, istnieje tendencja do postrzegania przestępczości 

kobiet w kategoriach cech indywidualnych, a w kategoriach sił i wpływów społecznych – 

marginalnie. Przestępczynie zawsze były postrzegane w inny sposób niż mężczyźni łamiący 

prawo: jako osoby rzadziej popełniające przestępstwa, mniej niebezpieczne i rzadziej obecne w 

subkulturach przestępczych. Dlatego też rzadziej stanowiły one przedmiot zainteresowania teorii 

kryminologicznej. Gelsthorpe (1989) stwierdził, że wizerunki kobiet przestępców są kształtowane 

przez cały szereg czynników, które nie mają bezpośrednio podłoża seksistowskiego. 

Potrzeba zwiększenia równości płci: Wyniki badań wskazują, że niektóre okoliczności mogą być 

podobne dla mężczyzn i kobiet (np. przeszłość kryminalna, bezrobocie, nadużywanie substancji), 
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choć sposób ich powstania i ich wpływ na popełnianie przestępstw może być różny w zależności 

od płci. Niektóre problemy wydają się być bardziej specyficzne dla kobiet, jak na przykład 

doświadczanie przemocy fizycznej i seksualnej. Ma to wyraźne konsekwencje dla ukierunkowania 

i charakteru pracy z kobietami, chociaż działania podejmowane zarówno w miejscach odbywania 

kary pozbawienia wolności, jak i poza nimi, mające na celu zaspokojenie potrzeb skazanych, 

opierały się zazwyczaj na potrzebach przestępców płci męskiej. Jak konkluduje Hedderman 

(2004, s. 241) na podstawie analizy badań nad potrzebami skazanych mężczyzn i kobiet: 

Instytucja jaką jest więzienie często wzmacnia społeczne problemy strukturalne i nierówności 

społeczne (Van Ginneken, 2015). Aby tego uniknąć, ważna jest wrażliwość na potencjalne różnice 

we wpływie pozbawienia wolności na mężczyzn i kobiety oraz świadomość, że kobiety potrzebują 

szczególnej ochrony i wsparcia. 

„...ogólnie rzecz biorąc, dostępne dowody sugerują, że programy, które koncentrują 

się na czynnikach kryminogennych występujących u mężczyzn, prawdopodobnie nie 

będą tak skuteczne w ograniczaniu recydywy wśród kobiet, jak w przypadku mężczyzn. 

Dzieje się tak nie tylko dlatego, że koncentrują się one na czynnikach, które są mniej 

adekwatne lub funkcjonują w inny sposób w przypadku kobiet, ale również dlatego, 

że nie uwzględniają czynników, które są dla kobiet unikatowe lub bardziej znaczące.” 

(Hedderman, 2004, s. 241, w: Gelsthorpe & Sharpe, 2007)
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Żeński personel

Dyrektor zakładu karnego i inni pracownicy mają kluczowe znaczenie 
dla skutecznego zarządzania więzieniami, ale w wielu przypadkach 
pracownicy wyznaczeni do nadzorowania osadzonych kobiet nie 
przechodzą specjalnego szkolenia, które pomogłoby im w radzeniu sobie 
ze szczególnymi potrzebami swoich podopiecznych. W zdominowanym 
przez mężczyzn, hierarchicznym środowisku więziennym, personel 
płci żeńskiej może spotykać się zarówno z nieuczciwą konkurencją, 
jak i nadmierną ochroną. Ponadto często ma mniejszy autorytet i 
moc decyzyjną oraz może paść ofiarą molestowania seksualnego 
i dyskryminacji w miejscu pracy. W większości zakładów karnych 
istnieje potrzeba uwzględnienia rozwoju potencjału kadry płci żeńskiej 
w opracowywaniu i realizacji polityki i programów, by umożliwić 
personelowi spełnienie szczególnych wymagań w zakresie reintegracji 
społecznej osadzonych kobiet, a także by wzmocnić pozycję kobiet w 
służbie więziennej. Personel wyznaczony do nadzorowania osadzonych 
kobiet powinien przejść szkolenie z zakresu specyficznych dla płci 
potrzeb swoich podopiecznych oraz odpowiedniego podejścia i stylu 
zarządzania. Kobiety w zakładach karnych powinny być zatrudniane na 
wyższych stanowiskach, na których spoczywa główna odpowiedzialność 
za rozwój polityki i strategii oraz realizację programów dla osadzonych 
kobiet. By zwalczać dyskryminację i molestowanie seksualne w miejscu 
pracy, to kierownictwo musi jednoznacznie przyjąć, że dyskryminacja 
nie będzie tolerowana. Żeński personel musi być świadomy różnych 
rodzajów molestowania seksualnego i wiedzieć, że takie działania 
mężczyzn są niezgodne z prawem. Natomiast gdy dochodzi do takich 
działań, powinien mieć możliwość złożenia skargi bez obawy przed 
zemstą.

Biorąc pod uwagę realia wielu krajów, pracownice zakładów karnych 
mogą pochodzić z podobnych środowisk, co osadzone kobiety, i mogły 
doświadczyć przemocy, maltretowania lub borykać się z nałogami, co 
pod presją pracy w zakładach karnych może przekładać się na skrajny 
stres, traumę emocjonalną i nieprofesjonalne zachowanie. Szkolenie 
personelu powinno być uzupełnione szkoleniem personelu męskiego w 
zakresie wrażliwości na płeć oraz zakazu dyskryminacji i molestowania 
seksualnego w miejscu pracy (UNODC, 2008). 
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Kiedy mówimy o prawach człowieka i więziennictwie, fundamentalne znaczenie ma 

odwołanie się do Reguł Nelsona Mandeli, czyli Wzorcowych regułach minimalnych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących postępowania z więźniami (2015). 

Reguły te w rzeczywistości mają na celu promowanie odbywania kary pozbawienia wolności w 

ludzkich warunkach, podnoszenie świadomości na temat tego, że więźniowie są stałą częścią 

społeczeństwa oraz uznanie wartości pracy personelu więziennego jako ważnej służby społecznej. 

Do podstawowych Reguł Mandeli należą: 

Reguła 1: „Wszyscy więźniowie traktowani będą z szacunkiem wynikającym z ich przyrodzonej 

godności i wartości jako istot ludzkich. Wobec żadnej osoby uwięzionej nie będą stosowane tortury 

ani też inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie i wszyscy więźniowie 

będą przed nimi chronieni. Żadne okoliczności nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla tortur 

oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Przez cały czas 

zapewnione będzie bezpieczeństwo więźniów, dostawców usług i odwiedzających.” 

Reguła 2: „1. Poniższe reguły będą stosowane bezstronnie. Nie będzie stosowana żadna 

dyskryminacja ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przekonania polityczne bądź 

inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie bądź inny status. Konieczne jest 

poszanowanie przekonań religijnych i moralnych więźniów. 2. Celem stosowania w praktyce zasady 

niedyskryminacji, administracja więzienna będzie uwzględniać poszczególne potrzeby więźniów, 

w szczególności najbardziej wrażliwych kategorii osób znajdujących się w więzieniach. Należy 

przedsięwziąć niedyskryminujące środki mające na celu ochronę i promowanie praw więźniów, 

którzy posiadają szczególne potrzeby.

Reguła 3: „Uwięzienie i inne środki skutkujące odizolowaniem osób od świata zewnętrznego są 

dotkliwe przez sam fakt odebrania prawa do decydowania o sobie w wyniku pozbawienia wolności. 

Dlatego też system penitencjarny, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wynikało z uzasadnionego 

odseparowania lub zastosowania odpowiednich środków w celu utrzymania dyscypliny, nie będzie 

wzmagał dolegliwości wiążących się z taką sytuacją.” 

Reguła 4: „1. Celem stosowania kary pozbawienia wolności lub podobnego środka wywołującego 

skutek pozbawienia wolności jest przede wszystkim ochrona społeczeństwa przed przestępczością 

i zmniejszenie ilości przypadków recydywy. Cel ten może być osiągnięty jedynie wtedy, gdy 

zastosowany okres uwięzienia, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, zapewnia, by po powrocie 

do społeczeństwa sprawca przestępstwa był skłonny i zdolny przestrzegać prawa oraz prowadzić 
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życie samodzielnie zarabiając na swoje utrzymanie. 2. W tym celu 
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