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Streszczenie broszury

Europejskie wsparcie edukacyjne dla pracowników służby więziennej 
pracujących w zakładach karnych w ramach projektu ”Wsparcie dla 
pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w 
warunkach więziennych - EESPIP” jest współfinansowany w ramach 
projektu Erasmus i Narodowej Agencji FR01, koordynowanej przez Institut 
Saumurois de la Communication wraz z partnerami z Rumunii (CPIP ), 
Hiszpanii (DEFOIN), Polski (ARID) i Portugalii (Aproximar).

Celem projektuEESPIP jest dostarczanie wiedzy i umiejętności 
funkcjonariuszom Służby Więziennej w celu ich dalszego szkolenia i 
rozwoju zawodowego. Myślą przewodnią projektu jest znaczenie relacji 
międzyludzkich w kształtowaniu kariery edukacyjnej. Naszym celem 
jest zrozumienie wpływu personelu więziennego na doświadczenia 
edukacyjne więźniów.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu i pełnej wersji 
raportu prosimy odwiedzić naszą stronę internetową  www.eespip.eu

Pierwsza część projektu (rezultat intelektualny 1) koncentrowała się na 
opracowaniu „obrazu” rzeczywistości, w której pracujemy w każdym 
kraju partnerskim i na poziomie europejskim.
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Niniejsze opracowanie zawiera opis projektu i wyniki badań ankietowych 
dotyczących m.in.  analizy potrzeb edukacyjnych. Kobiety i mniejszości w trakcie 
pobytu w izolacji penitencjarnej mogą napotykać na szereg barier w dostępie do 
nauki. Mogą one mieć charakter zarówno instytucjonalny, tj. związany z sytuacją 
prawną osadzonych, dostępnością oferty edukacyjnej, jak i charakter osobisty, 
tj. związany z ich indywidualnymi dyspozycjami, bądź ograniczeniami, sytuacją 
rodzinną itp. Ponadto, w wielu krajach Europy występują różnice w dostępie 
do edukacji, a czynniki ograniczające zakres oferowanej edukacji i szkoleń to 
m.in.: (a) ograniczenia dotyczące personelu (zbyt mała liczba, niewystarczające 
wyszkolenie) i zasobów (ograniczona liczba dostępnych placówek edukacyjnych); 
(b) ograniczenia wynikające z wymogów bezpieczeństwa (reżimu więziennego); 
(c) priorytety decydentów.

% mniejszości % kobiet % mężczyzn
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Część I
Prezentacja EESPIP: Europejskie wsparcie 
edukacyjne dla funkcjonariuszy więziennych 
Współdziałanie w więzieniach w kontekście pracy z 
kobietami i mniejszościami
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Europejskie wsparcie edukacyjne dla urzędników służby więziennej 
odbywających staż w zakładach karnych w ramach projektu „Kontekst 
nauki z kobietami i mniejszościami” (EESPIP) jest współfinansowane w 
ramach projektu Erasmus  i Narodowej Agencji FR01, koordynowanej przez 
Institut Saumurois de la Communication wraz z partnerami z Rumunii (CPIP 
), Hiszpanii (DEFOIN), Polski (ARID) i Portugalii (Aproximar).

Nasz projekt ma na celu udostępnienie pracownikom możliwości uczenia 
się związanych z rozwojem zawodowym środowiska niepowiązanego z 
nauką: więzienia.

Pierwsza część projektu (Rezultat intelektualny 1) koncentrowała się na 
opracowaniu „obrazu” rzeczywistości, z którym współpracujemy w każdym 
kraju partnerskim i na poziomie europejskim.

Kultura więzienna i środowisko mają istotny wpływ na podejmowanie 
edukacji i szkolenie więźniów. Obejmuje to faktyczne otoczenie, w którym 
odbywa się kształcenie i szkolenie, a także personel zaangażowany zarówno 
w edukację i szkolenie w więzieniu, jak i osoby zaangażowane w nadzór nad 
samym więzieniem (tj. funkcjonariusze i gubernatorzy więzienni).

Jedynymi badaniami do tej pory porównywalnymi z tym, co zrobiliśmy, 
są Baggins, J., Talbot, J., „Wings of Learning; rola funkcjonariusza więzienia 
we wspieraniu edukacji więźniów”. Centrum Studiów nad Przestępczością 
i Sprawiedliwości podkreśla, że personel więzienny odgrywa kluczową 
rolę w pomaganiu więźniom w zrozumieniu różnych dostępnych im 
aspektów edukacji w więzieniach, dlatego też muszą oni być świadomi i 
zaangażowani w potrzebę znalezienia odpowiedniej równowagi między 
podwójnymi nakazami opieki i aresztami. Promowanie edukacji więźniów 
powinno być podstawowym celem instytucji więziennej i powinno to zostać 
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wyjaśnione wszystkim zaangażowanym osobom, w tym podmiotom zewnętrznym i 
funkcjonariuszom więziennym, którzy mogą odegrać kluczową rolę w motywowaniu 
i wspieraniu więźniów w dostępie do możliwości uczenia się.

Ponadto O’Brien, R. (2010) w „The Prison Learning” podkreśla, że gubernator więzienia 
i kadra kierownicza wyższego szczebla mają również do odegrania kluczową rolę 
w promowaniu edukacji w więzieniach i kształtowaniu pozytywnego środowiska 
uczenia się, w którym może się ona rozwijać. Ponadto zidentyfikowano większą 
zachętę zarówno ze strony personelu więziennego, jak i rówieśników, jako jeden 
ze sposobów zwiększenia uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu; inne wysoko 
cenione strategie obejmują większą elastyczność możliwości uczenia się i lepsze 
informowanie / podnoszenie świadomości. Nasza publikacja jest innowacyjna, 
ponieważ jako pierwsza uwypukla konkretne potrzeby, pobudza świadomość 
społeczną i oferuje skuteczne rozwiązania w zakresie edukacji kobiet i mniejszości 
w odosobnionym otoczeniu.

Proces:

W oparciu o istniejące dokumenty i ankiety każdy partner określił we własnym kraju, 
jaki jest kontekst systemu więziennictwa oraz wyznaczył wskaźniki jakościowe 
i ilościowe dla badań. W naszych badaniach ilościowych planowaliśmy osiągnąć 
2% dla personelu więziennego i 0,5% populacji więziennej, a każdy partner ustalił w 
liczbach rzeczywistych, jaki odsetek stanowi. Ponadto w analizie potrzeb ustaliliśmy 
wspólne definicje i rozumienie pojęć, aby wnioski były zrozumiałe i porównywalne 
w innych krajach europejskich.

EESPIP planuje dostarczanie treści i działań dla funkcjonariuszy więziennych w 
celu dalszego rozwoju ich szkolenia zawodowego związanego z ich środowiskiem 
zawodowym. Myśl przewodnia tego projektu to znaczenie relacji międzyludzkich 
w kształtowaniu kariery edukacyjnej. Naszym celem jest zrozumienie wpływu 
nieedukacyjnego personelu więziennego na doświadczenia edukacyjne więźniów.

Personel więzienny jest niedoszkolony i często nie dostrzega pełnego obrazu 
bezpośredniego i niepodważalnego wpływu, jaki wywiera na więźniów. Stanowi 
on siłę napędową do tworzenia kultury uczenia się w więzieniu i musimy ich 
wykorzystywać tak dobrze, jak to możliwe. Zamiast marnować czas i ulegać 
demoralizacji podczas odbywania kary pozbawienia wolności, projekt ten 
przewiduje, że personel więzienny i wolontariusze będą stymulować skazanych 
do podnoszenia swoich umiejętności i bycia lepiej przygotowanymi do stawienia 
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czoła wyzwaniom zawodowym po zakończeniu pracy. Pracownicy więzienni 
i wolontariusze stanowią istotne ogniwo pomiędzy statycznymi warunkami 
uwięzienia a trudnymi i niestabilnymi warunkami na rynku pracy.

Zauważyliśmy, że w systemach karnych w całej Europie bodźce te są mniej 
prawdopodobne dla kobiet i mniejszości etnicznych. Te populacje są zwykle 
znacznie bardziej odizolowane i trudniejsze w komunikacji. Pracownicy więzienni 
i wolontariusze docierający do tych grup muszą wzmocnić swoje umiejętności 
komunikacyjne, aby wyróżnić profile i zaproponować najbardziej odpowiednią 
strategię osobistą w celu towarzyszenia więźniowi na drodze do lepszej przyszłości.

Aby osiągnąć te cele, projekt ten w pierwszej fazie przeprowadził międzynarodową 
ankietę mającą na celu osiągnięcie faktycznego podejścia do związku 
przyczynowego między międzynarodowymi i lokalnymi potrzebami i priorytetami. 
Badanie zgromadziło statystyki dotyczące danych demograficznych, warunków i 
dynamiki tych wrażliwych populacji w ogólnounijnych systemach więziennych. Ta 
pierwsza faza zakończyła się mapowaniem priorytetów.

Te oparte na faktach priorytety zostały wykorzystane w drugiej fazie, aby stworzyć 
wiedzę, aby wyszkolić wolontariuszy w konkretnych dziedzinach, które muszą 
wzmocnić, aby najpierw pomóc im uzyskać syntetyczny obraz wyzwań, przed 
którymi stają, i zgodnie z tym kierować ich wysiłki.

W trzeciej fazie wykorzystano informacje zwrotne z pierwszej i drugiej fazy w celu 
popularyzacji doświadczeń pierwszego kontyngentu personelu i wolontariuszy 
celem stworzenia bazy rekrutacyjnej dla następnych pokoleń. Podstawy rekrutacji 
i szczegóły dotyczące personelu i wolontariuszy zwracających się do grup w 
trudnej sytuacji, które w swoim momencie dowiodły swojej skuteczności, można 
rozpowszechniać we wszystkich interesujących organizacjach i instytucjach.

Podczas ostatniej czwartej fazy dokonaliśmy podsumowania tego, co zmieniło się 
zgodnie z priorytetami zawartymi w ankiecie podczas pierwszej fazy, mierząc w ten 
sposób ogólny sukces projektu.

W rozumieniu partnerstwa EESPIP (zgodnie ze Słowniczkiem kluczowych terminów 
OECD w zakresie oceny i zarządzania opartego na wynikach) przygotujemy szereg 
wyników (w tym szkoleń i wydarzeń), które przyniosą rezultaty bezpośrednio po 
realizacji projektu na poziomie naszej grupy docelowej, a później będą wytwarzać 
produkty intelektualne, które będą oddziaływać na szerszym poziomie naszych 
kluczowych interesariuszy.
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Pod względem wyników EESPIP stworzy:

1) Kompleksową analizę potrzeb w krajach partnerskich i na poziomie europejskim, 
mającą na celu zrozumienie następujących kluczowych aspektów:

• Celu edukacji i szkoleń w więzieniach

• Zasad, definicji i zasad przewodnich

• Funkcjonariusza więziennego pracującego w więzieniu: więzienia publiczne i 
prywatne, profil kadrowy, pochodzenie, opis stanowiska, rekrutacja i szkolenie, 
centra nauki, doskonalenie zawodowe.

• Postrzegania przez oficerów więziennych ich roli

• Opinii funkcjonariusza więzienia na temat edukacji więziennej

• Udziału oficera więziennego w edukacji więziennej

Dokonano tego poprzez ankiety, wywiady, analizy przypadków i analizy dokumentów. 
Włączyliśmy administrację, kierownictwo, personel i więźniów. W trakcie procesu 
przeszkolono 120 pracowników partnerów projektu w zakresie prowadzenia badań 
w kontekście więzienia.

2) Utworzone zostaną 4 moduły, jeden ogólny i 3 konkretne dla stanowiska (dla 
kierowników więzień, funkcjonariuszy więziennych i trenerów oficerów), z których 
wszystkie mają na celu dostarczenie wiedzy i zrozumienia, dlaczego edukacja w 
więzieniach jest jedyną drogą naprzód.

3) Dokument rekomendacyjny na temat roli, jaką musi podjąć oficer więzienny 
w dążeniu do edukacji więziennej i zachęcaniu do niej. Niniejszy dokument 
rekomendacyjny zostanie zbudowany w oparciu o pilotaż modułów w ramach 
serii zdarzeń mnożnikowych, gromadzących informacje zwrotne dla uczestników i 
włączających je do już przeprowadzonych badań.

Pod względem wyników EEPSIP przewiduje 3 poziomy:

1) Wyniki krótkoterminowe (koncentrujemy się tutaj głównie na poziomie uczenia 
się: świadomość, wiedza, umiejętności, motywacje):

• 20 pracowników / wolontariuszy organizacji partnerskich zostanie 
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przeszkolonych w zakresie rozwijania działań badawczych (gromadzenie danych 
i przeprowadzanie badań pilotażowych) specjalizujących się w personelu 
więziennym;

• z 5 krajowych administracji penitencjarnych, które będą zaangażowane w 
działania w ramach projektu, średnio 2% personelu centralnego, personelu 
kierowniczego, personelu HR oraz 1% funkcjonariuszy pełniących funkcje 
opiekuńcze i urzędników pełniących obowiązki administracyjne będzie 
zaangażowanych w działalność badawczą. Zaangażowanie to będzie polegało 
na wypełnianiu ankiet, przy czym niektórzy z nich będą brać udział w częściowo 
ustrukturyzowanych wywiadach, dostarczać przypadków do badań lub posiadać 
dostęp do odpowiednich danych. Ponadto średnio 0,5% populacji więziennej 
zostanie poproszone o wypełnienie ankiety na temat ich postrzegania roli 
funkcjonariuszy więziennych w uczeniu się w więzieniu. Wszystkie te osoby będą 
nie tylko brały udział w badaniach, ale także będą informowane o działaniach 
związanych z projektem, utrzymywane w kontaktach z partnerami krajowymi i 
informowane o wynikach projektu.

• 50 osób zarządzających więzieniem na poziomie partnerstwa przeprowadzi 
pilotaż w ciągu 8 godzin szkoląc dwa moduły kształcenia i szkolenia 
zawodowego opracowane przez partnerów w celu ich informowania i 
edukowania na temat znaczenia edukacji w więzieniach i tego, jak wspierać z 
punktu widzenia zarządzania jego wdrożenie w swoim więzieniu. Ten sam proces, 
ale z określonymi modułami, zostanie opracowany dla 50 funkcjonariuszy 
więziennych i 50 przedstawicieli organizatorów szkoleń odpowiedzialnych 
za wstępne i ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe funkcjonariuszy 
więziennych (firm, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, szkół wyższych, 
organów państwowych - w zależności od specyfiki kraju).

2) Wyniki średniookresowe (działanie: zachowanie, praktyka, decyzje, polityka). 
Na tym poziomie w projekcie EESPIP planuje się, aby raport „Rola funkcjonariusza 
więziennego we wspieraniu edukacji więziennej” był promowany i wspierany przez 
administracje krajowe zaangażowane w projekt. Planujemy również opracowanie 
pakietu szkoleniowego złożonego z 4 modułów, który zostanie zaakceptowany do 
testowania na terenie co najmniej 1–2% więzień w każdym kraju partnerskim.
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3) Długoterminowe, zmierzające do rezultatów (konsekwencje: społeczne, 
gospodarcze, środowiskowe itp.). W wyniku działań podejmowanych przez każdego 
partnera oczekujemy, że wyniki projektu EESPIP zostaną uznane i zaakceptowane 
na poziomie europejskim jako dobra praktyka i studium przypadku dotyczące 
rozwoju więzienia jako instytucji edukacyjnej, w której każdy uczestnik wnosi 
wkład w doświadczenia edukacyjne innych, w których funkcjonariusz więzienny 
jest kluczowym elementem, wspiera osadzonych w edukacji więziennej poprzez 
specjalistów w systemie.

Etapy szkolenia Służby Więziennej w Polsce:

I. Szkolenie wstępne - realizowane w trzech etapach:

• pierwszy etap –wstępna adaptacja zawodowa przed skierowaniem 
funkcjonariusza lub pracownika na kurs przygotowawczy,

• drugi etap - stacjonarny kurs przygotowawczy realizowany z podziałem na 
specjalizację ochronną, poza ochronną oraz dla pracowników cywilnych,

• trzeci etap –praktyka zawodowa.

Stacjonarny kurs przygotowawczy, tj. drugi etap szkolenia wstępnego obejmuje: 

Blok przedmiotowy z zakresu podstaw penitencjarystyki, a w nim:

1. 1.Międzynarodowe standardy postępowania z osobami pozbawionymi wolności.

2. 2.Zagadnienia penitencjarne.

3. 3.Komunikację interpersonalną w pracy.

Blok przedmiotowy z zakresu bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych, a w nim:

1. Zagadnienia bezpieczeństwa.

2. Szkolenie strzeleckie.
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3. Prozdrowotną aktywność fizyczną z elementami samoobrony.

4. Techniki działań interwencyjnych.

5. Pierwszą pomoc przedmedyczna.

Blok przedmiotowy z zakresu zagadnień administracyjno-kadrowych, a w nim: 

1. Pragmatykę służbową.

2. Systemy informatyczne.

3. Zdrowie psychofizyczne funkcjonariuszy.

4. Podstawy pracy kancelaryjnej

II Szkolenie zawodowe – jest ukierunkowane na praktyczną naukę zawodu oraz 
kształtowanie specjalistycznych umiejętności funkcjonariusza lub pracownika, 
przewidzianych na poszczególnych stanowiskach. Trenowane są praktyczne 
umiejętności oraz zachowania w różnych sytuacjach zawodowych i posługiwanie 
się sprzętem będącym na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Służby 
Więziennej. Zakres i czas trwania szkolenia dla funkcjonariuszy określa ramowy 
program szkolenia zawodowego w korpusie: podoficerskim, chorążych i oficerskim 
oraz dla pracowników cywilnych.

W trakcie szkolenia zawodowego funkcjonariusz opanowuje niezbędny zakres 
umiejętności oraz wiedzy: penitencjarnej, praw człowieka i podstawowych 
wolności, prawnej, kryminologii, ochrony i obrony jednostek organizacyjnych oraz 
praktycznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie, warunkujące prawidłowe 
wykonywanie zadań Służby Więziennej. Celem szkolenia, oprócz nabycia wiedzy i 
umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym, jest kształtowanie prawidłowych 
postaw funkcjonariuszy i pracowników oraz rozwijanie kompetencji ułatwiających 
współpracę pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami różnych pionów służb. 
Program szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników Służby 
Więziennej w każdym z korpusów, obejmuje treści dydaktyczne opracowane 
do potrzeb każdego z tych korpusów. Elementem wspomagającym szkolenie 
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zawodowe odbywające się w formie stacjonarnej jest wykorzystanie kształcenia 
zdalnego przez Internet z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

III. Szkolenie specjalistyczne – jego celem jest pogłębianie i aktualizowanie 
specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy, dotyczących 
wykonywania przez nich zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. 
Harmonogram szkoleń tworzony jest dla wszystkich pionów służb i zatwierdzany 
przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Szkolenia realizowane są w formie 
stacjonarnej lub zdalnej (e-learning).
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Część II - EESPIP 
Metodologia pracy

Kwestionariusz dla personelu składał się z 14 pytań mających na celu 
określenie ważności zabezpieczenia społeczeństwa przed przestępcami, 
reintegracji osadzonych ze społeczeństwem, oddziaływań prowadzonych 
wobec więźniów oraz poziomu zaangażowania personelu w wybrane 
rodzaje oddziaływań, w tym w różne formy edukacji. Kwestionariusz z 
powodzeniem zastosowano w zakładach karnych w Polsce, Francji, 
Hiszpanii i Rumunii.

Kwestionariusze były przeznaczone dla kadry zarządzającej więzieniem 
oraz dla personelu realizującego zadania ochronne, administracyjne, 
logistyczne, transportowe i interwencyjne (badaniem nie obejmowano 
personelu penitencjarnego). Kwestionariusze dla personelu  więziennego 
składały się z 14 pytań. Zawierały zarówno pytania otwarte, wymagające 
udzielenia odpowiedzi „tak lub nie” oraz pytania skalowane. Kwestionariusz 
dla grup mniejszościowych i dla kobiet zawierał po 7 pytań, z których 
wszystkie wymagały udzielenia otwartych odpowiedzi.

Partnerzy z Francji, Rumunii, Polski i Hiszpanii zebrali dane osobiście 
z kilku zakładów karnych w każdym z tych krajów. Partner z Portugalii 
przeprowadził badanie dokumentacji dotyczące postrzegania edukacji 
więziennej przez personel i kadrę zarządzającą. 

80% respondentów uznało, że najważniejsza jest ochrona społeczeństwa 
przed przestępczością oraz skuteczna reintegracja społeczna więźniów. 
W dalszej kolejności wskazano na wagę edukacji osób odbywających 
kary pozbawienia wolności. Kwestia karania sprawców przestępstw 
oceniona została w sposób niejednolity. 

Jak myśleliśmy o kwestionariuszach

Kwestionariusze

Personel

W jaki sposób zbieraliśmy dane
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Najważniejsze w opinii personelu więziennego jest 
zabezpieczenie społeczeństwa przed przestępcami, społeczna 
reintegracja więźniów i edukacja osadzonych. Restrykcyjne 
dyscyplinowanie sprawców przestępstw sklasyfikowane 
zostało na dalszej pozycji. 

W większości więzień, które wzięły udział w badaniu, edukacja 
jest postrzegana jako środek ułatwiający więźniom powrót 
do społeczeństwa, a personel więzienny posiada wiedzę 
dotyczącą realizowanych w więzieniach programów o 
charakterze edukacyjnym. 

Na pytanie, czy ankietowani pracownicy byli zaangażowani 
formalnie lub nieformalnie we wspieranie działań związanych 
z edukacją więzienną w swojej placówce, 60% odpowiedziało, 
że nie było zaangażowanych w jakąkolwiek działalność 
edukacyjną w więzieniu, a z tych, którzy uczestniczyli i byli 
zaangażowani, tylko jedna czwarta deklarowała zadowolenie 
z tego aspektu swojej pracy.

Badany personel był głównie zaangażowany w nadzór nad 
więźniami uczestniczącymi w edukacji, bądź w zajęciach 
sportowych, doprowadzanie więźniów na zajęcia lekcyjne, 

> 5 Między 6-7 Między 8-9 10

Ocena (w skali 1-10) prawdziwości^następujacych 
stwierdzeń

0 10020 12060 16040 14080 180 200
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programów readaptacji 
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94

148
120

40

89

184
101

22

123

149
85

21



16

EESPIP
Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych

0 150 20050 100 250

Zabezpieczenie społeczeństwa 
przed przestępcami

Restrykcyjne karanie sprawców 
przestępstw

Reintegracja osadzonych ze 
społeczeństwem

Edukacja skazanych

64

212
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83

120
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80

191
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79
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74

68

> 5 Między 6-7 Między 8-9 10

Ocena (w skali od 1-10) ważności podjmowanych działań 
w odniesieniu do więźniów

przekazywanie wychowawcom informacji o zachowaniu, bądź potrzebach 
osób pozbawionych wolności. W części krajów badany personel był pomocny 
w przygotowywaniu programów edukacyjnych lub kursów zawodowych 
dla osadzonych, w prowadzeniu programu INSTAD (kwarantanna). Wszyscy 
ankietowani mieli codzienne liczne interakcje z osadzonymi, udzielali im pomocy 
we właściwym realizowaniu wymogów i obowiązków wynikających z pobytu w 
więzieniu, a czasem również służyli pomocą w komunikowaniu się z więźniami 
obcokrajowcami. 

Mniej niż jedna czwarta respondentów miała wcześniejsze doświadczenie 
zaangażowania w działania edukacyjne prowadzone dla osadzonych.

Respondenci postrzegali swoich współpracowników, tj. osoby, które nie 
realizują zadań polegających na edukowaniu więźniów jako zaangażowanych 
we wspieranie edukacji.

Jednak większość respondentów stwierdziła, że nie chce angażować się w 
żadne inne, dodatkowe sposoby wspierania edukacji w więzieniach.

Personel zakładu karnego spoza działu penitencjarnego jest głównie 
zaangażowany w realizację czynności pomocniczych przy prowadzeniu procesu 
edukacji więźniów. 
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> 5 Między 6-7 Między8-9 10
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Czy personel zakładu karnego (poza Departamentem Edukacji lub 
Reintegracji) jest zaangażowany w organizację formalnej lub nieformalnej 
edukacji więźniów

Ocena (w skali 1-10) prawdziwości następujacych stwierdzeń
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Ocena (w skali od 1 do 10) stopnia 
zaangażownia personelu więziennego we 
wspieranie edukacji więźniów

> 5 Między 6-7 Między 8-9 10

22%

34%

35%

9%

Na pytanie, czy należałoby wprowadzić jakiekolwiek zmiany dotyczące 
zaangażowania personelu więziennego w organizowanie formalnej lub 
nieformalnej edukacji więźniów, większość respondentów uznała, że nie są one 
konieczne, ponieważ obecne uregulowania działają dobrze.

Jednak respondenci, którzy na powyższe pytanie odpowiedzieli twierdząco, 
przyznali, że chcieliby uczestniczyć w szkoleniach, które pozwalałyby im aktywnie 
włączyć się w edukację więźniów i tym samym pomóc w przygotowaniu ich do 
społecznej reintegracji. Oczekiwaliby ponadto większego zaangażowania ze 
strony pionów odpowiedzialnych za edukację 

w więzieniu, organizacji większej liczby szkoleń, kursów zawodowych i zajęć 
edukacyjnych dla osadzonych. Dostrzegają także potrzebę zatrudnienia większej 
liczby pracowników, 

w szczególności psychologów i pracowników socjalnych, jak również zwiększenia 
efektywności oddziaływań edukacyjnych i ścisłej współpracy pomiędzy 
poszczególnymi pionami w jednostce penitencjarnej.

Większość przebadanego personelu więziennego wskazała, że nie była objęta 
szkoleniem ukierunkowanym na wspieranie edukacji więźniów, jednocześnie 
jednak, większość respondentów jest zdania, że wspieranie edukacji więźniów 
jest ważne. Co więcej, większość badanych stwierdziła, że w programie 
odbywanego przez nich szkolenia wstępnego nie znalazły się treści odnoszące 
się do potrzeby edukacji więźniów.

Znamienne jest jednak, że na pytanie, czy chcieliby wprowadzenia jakichś zmian 
w tym zakresie, większość respondentów stwierdziła, że nie są one potrzebne. 
Jedynie część respondentów - jak to wskazano powyżej - chciałaby uczestniczyć 
w szkoleniach podnoszących ich kompetencje w zakresie edukacji więźniów. 
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Zakres tematyczny kwestionariusza skierowanego do kadry zarządzającej 
jednostkami penitencjarnymi był tożsamy z tematyką zawartą w kwestionariuszu 
opracowanym dla personelu realizującego zadania ochronne, administracyjne, 
logistyczne, transportowe i interwencyjne. 80% respondentów stanowiących 
kadrę kierowniczą uznało, że priorytetowe działania podejmowane wobec 

Kadra zarządzająca

więźniów stanowią: ochrona społeczeństwa przed przestępczością i skuteczna 
reintegracja społeczna osadzonych. Na kolejnym miejscu w skali ważności 
wskazano edukację osób odbywających kary pozbawienia wolności. Najbardziej 
niejednolite odpowiedzi zostały udzielone w kwestii karania sprawców 
przestępstw.

Edukacja jest postrzegana jako sposób pomocy więźniom w reintegracji ze 
społeczeństwem. Większość badanych wskazała, że ich systemy penitencjarne 
oferują osadzonym różne formy nauczania oraz udział w programach readaptacji 
społecznej. Kadra zarządzająca  zadeklarowała, że cały personel więzienny 

According to your perception, how correct are the following sentences,  
on a scale from 1 to 10? 

> 5 Between 6-7 Between 8-9 10

Succesful reintegration of inmates 
in mainstream society.

Keeping communities safe 
from criminality.

Enforcing a sanction and 
punishing crime.

Educating people serving 
sanctions in prison.
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> 5 Między 6-7 Między 8-9 10

Ocena (w skali 1-10) prawdziwości następujacych stwierdzeń

jest świadomy, iż wobec osadzonych prowadzone są oddziaływania mające 
na celu edukację i reintegrację społeczną. Jednak w trakcie bezpośrednich 
rozmów prowadzonych np. w więzieniu w Rumunii okazało się, że pracownicy 
pionu ochrony nie mieli wiedzy o oferowanych specjalistycznych programach 
edukacyjnych dla  dorosłych, bądź programach readaptacji społecznej.

Respondenci zapytani, czy personel pionu ochrony lub administracji był 
angażowany we wspieranie działań związanych z edukacją skazanych w 
kierowanych przez nich jednostkach penitencjarnych, w większości odpowiadali 
pozytywnie. 

Wyrażali przekonanie, że personel więzienny powinien być zaangażowany 
w każdy możliwy sposób we wspieranie edukacji osadzonych, np. poprzez 
rozmowy motywacyjne z więźniami, zachęcanie ich do udziału w programach 
readaptacji i szkoleniach kursowych, nagradzanie więźniów, którzy ukończyli 
kolejny etap kształcenia. Część respondentów wskazała, jednak, iż trudno jest 
realizować tego rodzaju założenie w przypadku występującego w więzieniach 
przeludnienia. 

Generalnie kadra zarządzająca jednostkami penitencjarnymi deklaruje ogólne 
wsparcie w promowaniu edukacji więźniów oraz we wspieraniu i szkoleniu 
personelu w tym zakresie.
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Podobnie, badani pracownicy spoza pionu bezpośrednio zajmującego się 
resocjalizacją  podkreślali znaczenie zaangażowania całego personelu 
więziennego w zachęcanie osadzonych do edukacji w trakcie pobytu w więzieniu 
i wspieranie jej przebiegu.

Większość respondentów uważała, że nie wymaga to wprowadzania żadnych 
zmian do obecnie działającego systemu. 22% respondentów dostrzegło jednak 
potrzebę redukcji nadmiernie ich zdaniem rozbudowanej biurokracji oraz 
wskazało na potrzebę zwiększenia liczby kursów i programów wyposażających 
osadzonych w praktyczne umiejętności. Podkreślono także kwestię równego 
dostępu do edukacji kobiet i mężczyzn.
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Inmates in my prison see me as a support for their 
education.

I think my professional intervention is relevant in 
supporting inmates for their educative experiences.

1

36
9

30

5

33
12

20

5

30
19

24

> 5 Between 6-7 Between 8-9 10

On a scale from 1 to 10, please mark following affirmations

Correctional authorities find it important to 
study the theoretical and practical aspects of 

education in prison.

In our prison there is an interest to assess the strength 
and weaknesses of educational programs.
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W Portugalii partnerzy byli w stanie dostarczyć jedynie materiały badawcze  
z poprzednich interwencji dotyczących edukacji w więzieniu.

Ustalenia z badań przeprowadzonych w Portugalii na 
temat postrzegania edukacji w zakładach karnych 
przez pracowników i kadrę zarządzającą więzieniami

Edukacja więźniów w opinii strażników więziennych ma duże znaczenie. 
Obserwuje się jej   pozytywny wpływ na zachowanie więźniów. Nauczyciele 
udzielają dużego  wsparcia moralnego i emocjonalnego swoim uczniom i są 
przez nich postrzegani jako doradcy lub nawet terapeuci. Według Mateusa, 
(2015) wszyscy pracownicy więzienia zgadzają się, iż szkoła jest ważna w 
oddziaływaniu na więźniów, zarówno w aspekcie edukacyjnym, jak  również pod 
kątem zaspakajania ich potrzeb emocjonalnych. 

W kontekście ochrony społeczeństwa przed przestępczością, zgodnie z opinią 
wyrażoną przez Marujo (2017) konieczne jest wyposażenie osób odbywających 
karę pozbawienia wolności w niezbędne umiejętności tak, by mogły one zostać 
ponownie zintegrowane ze społeczeństwem i prowadzić życie w sposób 
odpowiedzialny i społecznie akceptowalny. W swojej wypowiedzi daje on 
przykład zaangażowania portugalskiej Służby Więziennej i służby kuratorskiej 
w profesjonalną reintegrację więźniów na rynku pracy, co pozwala wyposażać 
więźniów w konkretne umiejętności niezbędne do podejmowania pracy 
zarobkowej, a tym samym do reintegracji ze społeczeństwem.

Kapelan więzienny (Gonçalves, 2016) wskazał na obojętność społeczeństwa 
wobec więźniów: „Świat portugalskich zakładów karnych jest ogromny (…). 
W Monsanto, jak wiecie, są 23 godziny odosobnienia, kombinezon więzienny, 
jedzenie podaje się przez skrzynię wartowniczą (…). Myślę, że jako obywatele 
Portugalii (…) chcemy, aby więzienie było przejrzyste, ale nie chcemy tego widzieć. 
Czas płynie, a świadomość mówi: »skoro tam jesteś, zrobiłeś coś złego«. I na 
tym kończy się obywatelstwo”. 

Reintegracja więźniów do społeczeństwa jest postrzegana przez niektórych 
pracowników personelu więziennego jako trudna. Trudności te w dużej mierze 
wynikają z przepełnienia w więzieniach oraz zbyt małej liczby personelu w 

Personel więzienny
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stosunku do występujących potrzeb. To 
z kolei  wiąże się z brakiem możliwości 
dotarcia do wszystkich więźniów z 
adekwatną ofertą readaptacyjną. Z 
punktu widzenia profesjonalistów 
trudności powyższe są ściśle związane 
z brakiem środków budżetowych na 
wzmocnienie szkolenia zawodowego 
więźniów (Almeida, Duarte, Fernando 
i Abreu, 2003).

Jeden z nauczycieli (Gabriel, 2007) 
zwrócił uwagę, że w populacji 
więźniów często spotyka się osoby o 
znacznych zaniedbaniach szkolnych, 
nie posiadające wystarczającej 
podbudowy edukacyjnej, które 
wymagają zindywidualizowanej 
pomocy nauczyciela, by sprostać 
wymogom narzuconym przez ramy 
edukacyjne. W jego ocenie system 
edukacji  wymaga korekty w zakresie 
przystosowania ram edukacyjnych 
do możliwości wspomnianej 
grupy uczniów, by nie nakładać na 
nauczyciela dodatkowych zadań, jak 
to się dzieje obecnie. Podzielił się także 
obserwacją, że więźniowie zwykle nie 
lubią zajęć, które trwają zbyt długo i 
wolą zajęcia pozalekcyjne w więzieniu 
niż zajęcia szkolne, których często nie 
uważają za ważne lub przydatne.

W kwestii realizacji programów 
edukacyjnych dla więźniów, terapeuta 
zajęciowy odniósł się do trudności we 
wprowadzaniu do przestrzeni szkolnej 

innowacyjnych form oddziaływania w 
postaci muzyki, ekspresji plastycznej, 
czy ekspresji dramatycznej. Specjalista 
ten wskazał na  trudności związane z 
brakiem motywacji uczniów do udziału 
w powyższych oddziaływaniach: 
„Jest to trudne, ponieważ implikuje 
spontaniczność i ruch, a grupy szkolne 
w więzieniu nie są zmotywowane”. 

Kolejnym problemem wskazywanym 
przez specjalistów jest przestarzała i 
uboga oferta warsztatów szkolnych. 
(Almeida, Duarte, Fernando i Abreu, 
2003).

W ramach dobrych praktyk 
wskazano, że istnieją więzienia, które 
mogą stanowić narodowy model 
funkcjonowania szkoły, doceniające 
szkołę i potrafiące z sukcesem 
realizować oddziaływania edukacyjne 
i cele wychowawcze. Stosuje się w nich 
między innymi rozwiązania polegające 
na sprzedaży wyrobów wykonanych 
przez uczniów w warsztatach szkolnych 
i przekazywaniu pozyskanych z nich 
środków na nagrody dla uczniów 
uczęszczających do szkoły. 

Byli więźniowie, z którymi 
przeprowadzono rozmowy na temat 
ich udziału w szkoleniu zawodowym 
zaznaczyli, że uczestniczyli w nich 
z własnego wyboru i wskazali 
następujące powody: chęć zarobienia 
pieniędzy, znalezienia zajęcia, 
ciekawość, chęć zapomnienia o złym 
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środowisku w więzieniu i unikania kłopotów, potrzeba zdobywanie wiedzy i 
uczenia się rzeczy, których nigdy wcześniej się nie uczyli. (Marujo, 2017). Według 
niektórych osób zajmujących się edukacją, w populacji więźniów są tacy, którzy 
zabiegają o uczęszczanie do szkoły wyłącznie dlatego, że ukończenie 9-tej klasy 
jest konieczne do uzyskania prawa jazdy.

Więźniowie uczestniczący w edukacji czują się wspierani przez personel: 
„więzienia mają zapewniony zestaw materiałów, kursów szkolnych, szkolenia 
zawodowego i innego rodzaju różnorodnych programów, a ponadto wsparcie 
kadrowe”. (Ermida, 2018). Jeden z więźniów stwierdził: Nie musiało tam nawet być 
strażników; znaliśmy drogę, szliśmy sami i czekaliśmy na przybycie nauczycieli”; 
„Myślę, że to było dobre, ponieważ nauczyciele zachęcali uczniów, oferowali 
prezenty, a oni byli szczęśliwi... ”(Homem, 2011).

Jeden ze strażników mówił o trudnościach związanych z zaangażowaniem 
personelu więziennego w organizację edukacji więźniów: „Strażnik jest tu do 
wszystkiego. Jest wiele ról, takich jak tata, mama, sympatyk religii, przyjaciel 
i inne, do których strażnik musi się dostosować”. Inny strażnik mówił także o 
kilku rolach swojego zawodu. Stwierdził, że czas spędzony z więźniami pozwala 
pomagać i wspierać więźniów w rozwiązywaniu ich problemów. Podkreślił 
też, że strażnicy są zaangażowani w rozwiązywanie problemów związanych z 
prowadzoną edukacją (Mateus, 2015).

Część wypowiedzi wskazywała na potrzebę tworzenia alternatywnych miejsc 
poza klasami szkolnymi do prowadzenia edukacji i szkoleń w więzieniu. 
Wskazywano na potrzebę  modernizacji budynków, w których przebywają 
więźniowie i tworzenia w nich bezpiecznych przestrzeni do realizacji części 
zadań edukacyjnych. 

Strażnicy więzienni odnieśli się do kwestii szkolenia przygotowawczego przed 
podjęciem służby w więzieniu, stwierdzając, że zawierało ono elementy wiedzy 
penitencjarnej i aspektów behawioralnych poza całym spektrum wiedzy 
dotyczącej sposobu realizacji czynności ochronnych. 
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Zespół odpowiedzialny za edukację dorosłych w „Direcção Regional de Educação 
do Norte” w Portugalii wskazał na zmiany jakie zachodzą w postrzeganiu przez 
więźniów edukacji 

w więzieniach: z negatywnych zanim rozpoczną oni naukę szkolną, do 
pozytywnych kiedy uczestniczą już w procesie edukacji. „Kiedy więźniowie 
zaczynają uczęszczać do szkoły, zaczynają dostrzegać, że nie ma to nic 
wspólnego z ich wcześniejszymi doświadczeniami: „Zasadniczo nauczyciele 
pracujący z więźniami są im bliżsi pod względem wieku, mają więcej wspólnych 
cech, więc relacje się zmieniają, a populacja więźniów akceptuje udział w  
systemie szkolnym” (Gabriel, 2007).

Jedna z osób pełniących odpowiedzialną funkcję w więzieniu wskazała na 
kwestię ograniczonego monitorowania i aktywizowania osób przebywających w 
więzieniach, co wprost przekłada się na poziom ochrony społeczeństwa przed 
przestępczością. Problemem  więzień jest oferowanie więźniom ograniczonego 
spektrum aktywności, gównie w postaci zajęć sportowych, elementarnych 
kursów szkoleniowych i podstawowych kursów edukacyjnych (1. i 2. cykl). Istnieje 
jednak potrzeba zapewnienia w tych placówkach wysokiej jakości szkolenia 
i edukacji, zapewnienia więźniom zdrowia i interakcji ze społeczeństwem 
(Almeida, Duarte, Fernando i Abreu, 2003).

Kwestia reintegracji więźniów ze społeczeństwem została przedyskutowana 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który wskazał na znaczenie skutecznej 
interwencji wobec więźniów: „możemy dużo dyskutować o więzieniu, o 
alternatywnych wyrokach, omawiać kary więzienia, okoliczności, które na 
zewnątrz mogą ograniczać zjawisko uwięzienia, to prawda, ale zawsze mamy 
problem, co zrobić z tymi ludźmi, co osiągnąć (...) a jeśli nie pracujemy z tymi 
ludźmi, jeśli nie rozwiązujemy ich problemów, wciąż mamy przypadki recydywy” 
(Gonçalves, 2016). Rzecznik podkreślił również, że w rzeczywistości portugalskiej 
nieobecność dożywotniego więzienia sprawia, że kwestia reintegracji jest 
jeszcze ważniejsza: „W szczególności w przypadku reintegracji społecznej 
jest to cel, który został wyraźnie podkreślony w konstytucji i prawie. Jest to cel 
humanistycznego systemu penitencjarnego, w którym nie ma dożywotniego 
więzienia, a zatem prędzej czy później musimy ponownie zintegrować tę osobę 
ze społeczeństwem” (Gonçalves 2016).

 

Zarządzanie
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Osoba odpowiedzialna za edukację dorosłych w „Direcção Regional de Educação 
do Norte” stwierdziła, że edukacja dorosłych jest zasadniczo zaprojektowana 
dla różnorodnych grup odbiorców. Jednak dla mniejszości, tj. ludności romskiej, 
cudzoziemców i imigrantów oferty te są ograniczone. Jeśli chodzi o konkretne 
propozycje, pierwszoplanowe są próby znalezienia specjalnych ofert dla 
zróżnicowanych odbiorców: dla ludności romskiej, cudzoziemców, imigrantów. 
Podejmowane są starania, by przy pomocy dostępnych mechanizmów tworzyć 
oferty otwartego i elastycznego programu nauczania adresowanego do 
konkretnych odbiorców. (Gabriel, 2007).

Rzecznik Praw Obywatelskich postrzega zaangażowanie personelu 
administracyjnego w działania związane z szeroko pojętą edukacją w więzieniach 
jako wzmocnienie więziennego systemu edukacji szkolnej. W jego opinii tematy 
dotyczące zdrowia, higieny, uzależnień, szeroko pojętych wartości, postaw 
obywatelskich powinny być uwzględniane w oddziaływaniach edukacyjnych 
prowadzonych wobec więźniów. Dla realizacji tych zadań widzi potrzebę 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi, publicznymi lub prywatnymi, w 
szczególności z lokalnymi strukturami władzy odpowiedzialnymi za zdrowie, 
edukację, kulturę, a także z policją. (Almeida, Duarte, Fernando i Abreu, 2003).

W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich edukacja nie powinna ograniczać się 
do nauczania szkolnego, a „w każdym zakładzie należy opracować stosowne 
programy w celu zapewnienia więźniom możliwości rozwijania niektórych 
swoich zainteresowań". 

Specjaliści oceniają pozytywnie obszar edukacji więziennej w Portugalii, 
doceniając współpracę więziennictwa z Ministerstwem Edukacji, w wyniku której 
36% populacji więziennej uczęszcza do szkoły (...) ”(Almeida, Duarte, Fernando i 
Abreu, 2003).

Wskazuje się jednak na potrzebę objęcia dodatkowym szkoleniem, w 
szczególności z zakresu psychologii emocji i motywacji nauczycieli podejmujących 
pracę w placówkach więziennych. Nauczanie więźniów jest znacznie trudniejsze i 
wymagające aniżeli edukacja dorosłych w placówkach pozawięziennych. (Gabriel, 
2007).
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Grupa docelowa

Badanie przeprowadzono we Francji i Polsce, gdzie po około 80 przedstawicieli 
mniejszości etnicznych przebywa w tych więzieniach, w których partnerzy 
projektu zastosowali kwestionariusze. Kwestionariusz składał się z 7 pytań, 
wszystkie były pytaniami o charakterze  otwartym.

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, co dla tych więźniów znaczy edukacja. Wiele 
osób stwierdziło, że kształcenie jest dla nich wiedzą, nauką i rozwojem na 
wszystkich poziomach, pozwalającym poszerzać horyzonty. Niektórzy wskazali, 
że jest to sposób na znalezienie pracy, zdobycie zawodu, a także niezbędnych 
umiejętności potrzebnych w życiu społecznym. Tylko jedna osoba spośród 
przedstawicieli mniejszości etnicznych odmówiła udzielenia odpowiedzi.

Drugie pytanie dotyczyło oferty edukacyjnej dostępnej w więzieniu. Poproszono 
ankietowanych o sporządzenie listy zawierającej dostępne dla nich formy 
kształcenia. Większość z nich wskazała na różne rodzaje kursów, w tym 
kursy językowe, ale była też część ankietowanych, którzy nie mieli wiedzy o 
możliwościach edukacji lub którzy nie byli nimi w ogóle zainteresowani.

W trzecim pytaniu proszono uczestników o podanie jakim rodzajem kształcenia 
byliby zainteresowani (edukacja ogólna, kształcenie zawodowe, bądź inne). 
Większość z nich wskazała na naukę zawodu, a tylko niektórzy na edukację 
ogólną. Niektórzy respondenci byli zainteresowani kursami językowymi. Kilku 
uczestników nie było zainteresowanych żadną formą edukacji z uwagi na 
zbliżający się koniec kary, bądź z powodu swojego wieku. 

Na pytanie, czy dostają wystarczające wsparcie od funkcjonariuszy więziennych, 
aby móc uczestniczyć w działaniach edukacyjnych, większość z respondentów 
stwierdziła, że wsparcie jest wystarczające i nie ma potrzeby zmian. Niektórzy 
uznali, że edukacja powinna być obowiązkowa dla tych, którzy nie potrafią pisać 
ani czytać (wśród mniejszości etnicznej np. Romów w Polsce analfabetyzm 
nie jest zjawiskiem rzadkim). Znaleźli się także respondenci, którzy uważali, że 
funkcjonariusze więzienni nie są wystarczająco wspierający i że powinni być 
bardziej zaangażowani np. w doradzanie więźniom wyboru kierunku kształcenia, 
bądź ogólnie w poprawie ich dostępu do szkoły.

Mniejszości w więzieniu
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Piąte pytanie brzmiało: „Jak myślisz, jak funkcjonariusz więzienny może ci 
pomóc w podjęciu edukacji?” Większość ankietowanych stwierdziła, że 
chciałaby, aby funkcjonariusz więzienny polecił im kurs lub szkołę, był wobec 
nich otwarty, gotowy do wysłuchania, motywujący do uczestnictwa w zajęciach, 
dbający, by mogli nabyć umiejętności czytania i pisania. Kilku z ankietowanych 
odpowiedziało, że nie wiedzą  w jaki sposób funkcjonariusz więzienny mógłby 
im pomóc w  podjęciu edukacji.

Szóste pytanie dotyczyło szczególnych potrzeb lub warunków mniejszości 
w zakresie edukacji. Wielu z nich odpowiedziało, że nie ma takich potrzeb, 
jednak byli ankietowani, którzy chcieli nauczyć się języka kraju, w którym zostali 
uwięzieni lub chcieliby nauczyć się czytać i pisać. Część zadeklarowała udział w 
wybranych kursach zawodowych np. związanych z gastronomią, fryzjerstwem 
lub w kursach budowlanych.

Ostatnie pytanie ankiety dotyczyło znaczenia edukacji w codziennym życiu 
więźniów. Jak widać na zamieszczonym powyżej wykresie, większość 
ankietowanych uważa edukację za bardzo ważną. Niektórzy respondenci  
wskazywali, że zdobywając wykształcenie będą mogli prowadzić lepsze życie. 
Wśród polskich respondentów znalazły się dwie osoby, które stwierdziły, że 
wolą grać w piłkę nożną, niż uczyć się. Więźniowie ci nie chcieli uczestniczyć w 
żadnych zajęciach edukacyjnych pomimo, że personel więzienny zaoferował im 
pomoc w nauce czytania i pisania. Propozycje te wywołały jedynie ich  irytację i 
ostateczną odmowę. (ankiety tych respondentów wypełnione zostały z pomocą 
personelu więzienia).

Ocena (w skali 1 - 10) znaczenia edukacji 
w codziennym życiu osadzonych?

> 5 Między 6-7 Między 8-9 10

12%

29%

49%

10%
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Kobiety w więzieniu

We Francji kobiety w więzieniach są w ekstremalnej 
mniejszości. Stanowią one tylko 3,6% populacji więziennej 
(2534 osoby – dane na dzień 1 stycznia 2019 r.). Proporcja 
ta jest stabilna i od lat 80. XX wieku nigdy nie przekroczyła 
4,5%. Tylko dwa więzienia we Francji są przeznaczone 
wyłącznie dla kobiet: Centrum Więzienia Rennes i Dom 
Więzienia w Wersalu.

W polskich zakładach karnych kobiety stanowią niecałe 4 
% populacji wszystkich osadzonych.

W badaniu projektowym wobec kobiet zastosowano 
analogiczny kwestionariusz, jakim badani byli 
przedstawiciele mniejszości, tj. składający się z 7 pytań o 
charakterze  otwartym.

Pierwsze pytanie dotyczyło edukacji i jej znaczenia dla 
respondentki. Wiele ankietowanych kobiet stwierdziło, 
że edukacja jest dla nich sposobem na znalezienie pracy, 
zdobycie wiedzy i umiejętności lub kwalifikacji. Jest dla 
nich drogą do samorozwoju, umożliwia pozostawanie 
w kontakcie z rodzinami, a także jest ich podstawowym 
prawem.

Na pytanie, czy znają ofertę edukacyjną w swoim więzieniu, 
większość ankietowanych stwierdziła, że posiada wiedzę o 
różnych szkleniach kursowych, a tylko nieliczne udzieliły  
odpowiedzi negatywnej. 

Na pytanie jakim rodzajem kształcenia byłyby 
zainteresowane (edukacja ogólna, kształcenie zawodowe, 
bądź inne) większość respondentek deklarowała chęć 
odbycia szkolenia zawodowego w postaci kursu kucharza, 
fryzjera lub kursu językowego. Część respondentek była 
także zainteresowana kształceniem ogólnym. Tylko w 
jednym przypadku odpowiedź była negatywna z uwagi na 
bliski termin zakończenia kary pozbawienia wolności osoby 
ankietowanej. 

Polska i Francja

29

 Mapowanie, przegląd naukowy i bibliograficzny  |  iO1



30

EESPIP
Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i mniejszości w warunkach więziennych

Czwarte pytanie dotyczyło wsparcia, jakie kobiety-więźniarki otrzymują od 
funkcjonariuszy więziennych odnośnie podjęcia decyzji o  uczestnictwie w 
procesie edukacji oraz potrzebie ewentualnych zmian w tej sferze. Większość 
odpowiedzi wskazywała na wystarczające wsparcie ze strony funkcjonariuszy. W 
kilku przypadkach respondentki wskazały, że nie potrzebują żadnego wsparcia 
w kwestii edukacji.

Na pytanie nr 5: „Jak myślisz, jak funkcjonariusz więzienny może ci pomóc w 
podjęciu szkolenia?” otrzymano odpowiedź, iż potrzebna jest większa liczba 
prezentacji dotyczących dostępnych form kształcenia, a także, że funkcjonariusze 
powinni pomagać w wyborze konkretnych kursów, przy uwzględnieniu potrzeb 
kandydatek. 

Respondentki zapytane o szczególne potrzeby lub uwarunkowania edukacyjne 
dla kobiet w więzieniu udzieliły dwojakich odpowiedzi. Wiele z nich uważa, że 
edukacja kobiet w więzieniu nie wymaga spełniania specjalnych warunków, ani 
też wprowadzania większych zmian do obecnie działającego systemu. Natomiast 
część respondentek dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian, w szczególności 
w zakresie poszerzenia dotychczasowej oferty szkoleń kursowych dla kobiet, 
a także wprowadzenia oferty odpowiedniej dla osób niepełnosprawnych. Te 
respondentki wskazały, że kursy dostępne dla kobiet w dużej mierze ograniczają 
się do szkolenia umiejętności z zakresu gastronomii. Poza wprowadzeniem 
szerszej oferty kursów zawodowych dostrzegają one potrzebę udziału w kursach 
językowych i kursach samoobrony. 

Wszystkie badane kobiety wskazały na duże znaczenie wykształcenia w 
codziennym życiu. Z jego pomocą można nie tylko zdobyć dobrze płatną pracę, 
ale także odbudować szacunek do siebie i wiarę w swoje umiejętności.

W Rumunii i Hiszpanii przeprowadzono badania ankietowe dla jednej 
grupy docelowej, tj. obejmującej zarówno mniejszości, jak i kobiety. Było to 
uwarunkowane małą liczbą kobiet w tamtejszych więzieniach Próbą objęto 52 
uczestników. 

Pierwsze pytanie, jakie zostało im zadane dotyczyło edukacji i jej znaczenia. 
Wiele osób stwierdziło, że edukacja jest dla nich sposobem na znalezienie 
pracy, zdobycie lub poszerzenie posiadanej wiedzy, a nawet na stanie się lepszą 
osobą.  Bardzo niewielka liczba ankietowanych nie chciała lub nie wiedziała, jak 
odpowiedzieć.

Rumunia i Hiszpania
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Na pytane o znajomość oferty edukacyjnej w swoim więzieniu, 
większość respondentów stwierdziła, że dzięki pracownikom 
socjalnym ma wiedzę o dostępnych kursach, na przykład: o 
edukacji drugiej szansy, nauce umiejętności czytania, pisania i 
liczenia kursach kształcących w zawodzie stolarza, rolnika itp. 
W Hiszpanii ponad połowa respondentów odpowiedziała, że nie 
jest zainteresowana nauką, że nie zna oferty szkoleń, a część 
osób nie chciała udzielić odpowiedzi.

Wszyscy uczestnicy w Rumunii stwierdzili, że są zainteresowani 
kształceniem zawodowym i uważają, że dostają wystarczające 
wsparcie od funkcjonariuszy więziennych, aby zapisać się i 
wziąć udział w różnych kursach lub szkoleniach, a tylko jeden 
respondent zaznaczył, że nie potrzebuje takiego wsparcia. W 
Hiszpanii największy nacisk kładzie się na szkolenie więźniów 
najbardziej zaniedbanych edukacyjnie. Niektórzy więźniowie-
obcokrajowcy mają dobre wykształcenie zdobyte w swoich 
krajach, ale większość z nich chce uczyć się zawodu, czy brać 
udział w warsztatach artystycznych. Ponad połowa z nich 
stwierdziła, że ma wsparcie funkcjonariuszy więziennych w 
zapisaniu się i uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych.

Na pytanie „Jak myślisz, jak funkcjonariusz więzienia może ci 
pomóc w szkoleniu?” odpowiedzi koncentrowały się na pomocy 
funkcjonariusza w wyborze odpowiedniego kursu/szkolenia 
oraz stosowaniu zachęt i motywowaniu do uczestnictwa w 
szkoleniu.

Konkretne potrzeby edukacyjne wskazywane przez więźniarki 
dotyczyły edukacji rodzicielskiej i innych kursów związanych 
z rodziną. W Hiszpanii respondentki uważały, że oferta 
szkoleniowa jest seksistowska (szycie odzieży, kursy makijażu i 
fryzjerstwa), co stanowi dużą różnicę w porównaniu z kursami 
oferowanymi mężczyznom oraz że działania szkoleniowe są 
bardziej ograniczone dla kobiet niż dla mężczyzn. Wszyscy 
respondenci uznali, że posiadanie wykształcenia jest bardzo 
istotne, ponieważ jest ważne dla integracji ze społeczeństwem, 
dla utrzymania kontaktu z rodziną, dla nadania sensu egzystencji, 
dla zmniejszenia niepokoju i depresji.
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Partnerzy z Portugalii byli w stanie dostarczyć jedynie materiały 
badawcze z poprzednich interwencji dotyczących edukacji w 
więzieniu.

Edukacja więźniów była postrzegana jako bardzo ważna 
dla ich reintegracji i rehabilitacji, a sami więźniowie oceniali 
pozytywnie możliwość uczestniczenia w szkoleniach. Wielu z 
nich deklarowało zamiar kontynuowania nauki po powrocie do 
społeczeństwa. Z drugiej strony byli także więźniowie twierdzący, 
że nie mają czasu na naukę w szkole, ponieważ wolą pracować. 
Ale nawet ci nie biorący udziału w zajęciach bardzo pozytywnie 
oceniali środowisko szkolne i panującą w nim spokojną atmosferę 
oraz wzajemny szacunek pomiędzy więźniami i nauczycielami. 
Dla wielu osób przebywających w więzieniu edukacja jest 
szczególnie ważna, gdyż daje im możliwość zdobycia 
elementarnych umiejętności jakimi jest nauka czytania i pisania 
(wielu z nich wykazuje poważne problemy w tym zakresie). 
Zwykle jednak nauka w szkole jest postrzegana jako środek do 
zdobywania większej wiedzy, dostępu do prawa jazdy, a także 
uzyskiwania wyższych kwalifikacji zawodowych. (Homem, 2011). 
Więźniowie pozytywnie oceniali ofertę edukacyjną, wymieniając 
szerokie spektrum kursów, takich jak: fotografia i informatyka, 
budownictwo, stolarstwo, elektryka, ogrodnictwo, a nawet 
piekarnictwo. Większość z nich wiedziała o kursach, do których 
mieli dostęp.

Wyniki badań w Portugalii na 
podstawie poprzednich grup 
docelowych
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W największej mierze zainteresowanie więźniów koncentrowało się wokół 
kursów kształtujących umiejętności zawodowe, a dopiero w dalszej kolejności 
interesowała ich  edukacja ogólna. Czuli się wspierani przez personel więzienny 
w procesie wyboru szkoleń oraz w trakcie uczestniczenia w nich. Wyrażali także 
bardzo pozytywne opinie o nauczycielach, wskazując, że byli pomocni, bardzo 
dobrze dogadywali się z więźniami, udzielali im pomocy i porad oraz poprawiali 
samopoczucie więźniów (Homem, 2011).

Spośród wymienianych przez więźniów powodów podjęcia nauki szkolnej 
najwięcej osadzonych (79,5%) odpowiedziało, że chodzi do szkoły w celu 
samorealizacji, 38,6% osadzonych motywowała chęć znalezienia lepszej pracy.  
27,4% uczęszczała na zajęcia z powodów związanych z niektórymi świadczeniami, 
a 27,2% traktowała naukę jako hobby lub zagospodarowanie czasu wolnego 
(Gabriel, 2007).

W badanej populacji 41,2% więźniów przyznało, że nie posiadało zawodu przed 
uwięzieniem. Podobnie 45,5% respondentów przed uwięzieniem uczęszczało 
jedynie do szkoły podstawowej. Jednak dla grupy aż 34,1% badanych uczniów 
szkoła stanowiła nowe doświadczenie w ich życiu.

Przez większość osadzonych edukacja postrzegana jest jako bardzo ważna, 
być może nawet jako najważniejsza aktywność w więzieniu. Edukacja pomaga 
stać się bardziej otwartym, lepiej przygotowanym do życia po uwięzieniu lub 
po prostu traktowana jest jako pożyteczne  zajęcie i jednoczesne doskonalenie 
swoich umiejętności. Dla wielu jest to niezbędny element doskonalenia 
zawodowego, pomocny w znalezieniu pracy, o której marzyli, ale być może nie 
byli wystarczająco wykwalifikowani. Edukacja skutecznie pomaga w walce ze 
stygmatyzacją oraz ułatwia integrację społeczną.
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Podsumowanie
„Edukacja powinna znajdować się w centrum systemu więziennictwa” – 
uważamy, że każdy więzień powinien mieć możliwość poprawy i rozwoju poprzez 
edukację. Nie mówimy tu tylko o doskonaleniu podstawowych umiejętności, 
takich jak czytanie, liczenie itp., ale także o umiejętnościach interpersonalnych, 
a nawet kształtowaniu pewności siebie. Wszystko to więźniowie mogą osiągnąć 
przy pomocy zaangażowanych  funkcjonariuszy i pracowników potrafiących 
zainteresować ich odpowiednią ofertą edukacyjną.

Nasz projekt badawczy i EESPIP jest ściśle powiązany z promowaniem i 
wspieraniem placówek poprawczych w oferowaniu odpowiedniej edukacji 
najbardziej pokrzywdzonym społecznie w celu podarowania im możliwości 
nowego życia. Gdy więźniowie odbędą już zasądzony wyrok, jest uczciwe wobec 
nich, a jednocześnie leży w interesie społecznym, żeby otrzymali  realną szansę 
pomyślnego powrotu do społeczeństwa, znalezienia pracy i prowadzenia 
satysfakcjonującego życia. Jeśli edukacja jest motorem mobilności społecznej, 
jest także motorem rehabilitacji więźniów.

Międzynarodowe konwencje, do których należą kraje UE, zapewniają prawo 
do edukacji każdej grupie społecznej. Obecnie każde więzienie ma niezwykle 
zróżnicowaną populację, co należy wziąć pod uwagę przy organizacji działań 
edukacyjnych. Chodzi o to, że wciąż wielu więźniów i mniejszości potrzebuje 
edukacji. Służby więzienne krajów UE oraz władze oświatowe muszą regularnie 
prowadzić badania populacji więźniów, identyfikując ich potrzeby edukacyjne i 
dbając o zgodność oferty edukacyjnej z tymi potrzebami.

Z naszych kwestionariuszy zrealizowanych w grupie docelowej funkcjonariuszy 
Służby Więziennej wynika, że istnieją priorytetowe zadania dla więziennictwa 
wskazywane zgodnie przez kadrę zarządzającą więzieniami, jak i podległych 
jej funkcjonariuszy. Należą do nich: zabezpieczenie społeczeństwa 
przed przestępcami, społeczna reintegracja więźniów i szeroko pojęta 
edukacja osadzonych. Różnice w odpowiedziach udzielonych przez obie 
grupy respondentów zaznaczyły się w kwestii szkolenia funkcjonariuszy 
ukierunkowanego na wspieranie edukacji więźniów. Kadra kierownicza 
deklarowała, iż personel odbywa tego rodzaju szkolenia, natomiast badani 
funkcjonariusze negowali, by edukacja więźniów była zawarta w programie 
szkoleń, w których uczestniczyli.
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