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Agnieszka Lewicka-Zelent
Ewa Trojanowska1
MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA MEDIACJI
Z UDZIAŁEM OSADZONYCH W OPINII
WYCHOWAWCÓW PENITENCJARNYCH

Mediacje stanowią jedną z form sprawiedliwości naprawczej (Wright,
2005), w której eksponuje się konstruktywną reakcję na przestępstwo poprzez aktywne włączenie w ten proces osoby pokrzywdzonej oraz sprawcy przejawiającego chęć przejęcia odpowiedzialności za swoje działania
(Meier, 1999). Sprawiedliwość naprawcza „karanie zastępuje pojednaniem, zemstę na sprawcach – pomocą dla ofiar, alienację i nieczułość –
wspólnotą i zjednoczeniem, negatywizm i destrukcję – naprawą, przebaczeniem i łaską” (Consedine, 2004, s. 12). Według niektórych badaczy
sprawiedliwość naprawcza stanowi opozycję dla tradycyjnego modelu
sprawiedliwości, natomiast zdaniem innych jest jej uzupełnieniem (Ciepły, 2009). Z punktu widzenia procesu resocjalizacji osób skazanych należy uznać, że ma charakter subsydiarny wobec współczesnego systemu
wymierzania sprawiedliwości.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji terminu
„mediacja”, w których zawarte są różne jej składowe. Jednakże można
wyróżnić także ich cechy wspólne, tj.: pośrednictwo osoby trzeciej, jej
bezstronne i neutralne zaangażowanie w proces wsparcia oraz decyzyjność
i samostanowienie stron w procesie rozwiązywania konfliktu (Weckstein,
1997). A. Lewicka-Zelent (2015, s. 100) łączy te trzy aspekty, uznając,
że mediacja jest to „dialog dwóch skonfliktowanych stron – przebiegający
w obecności neutralnego i bezstronnego mediatora (osoby niezaangażowanej w konflikt) – zmierzający do uzyskania przez nie satysfakcjonującego
rozwiązania, w którym zostają uwzględnione ich potrzeby”.
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. nadzw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, agnieszka069@poczta.onet.pl; mgr Ewa Trojanowska, doktorantka, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, e.trojanowska5@gmail.com.
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Osoby odbywające karę bezwzględnego pozbawienia wolności mogą
uczestniczyć w mediacjach w sprawach karnych, w sprawach rodzinnych
oraz tzw. mediacjach po wyroku (Wrona, Płatek, 2005; Hyb, 2010)2.
Mogą skorzystać ponadto z mediacji rodzinnych pozasądowych, podczas
których poszukują rozwiązań różnych sytuacji konfliktowych z członkami
swoich rodzin. Warto także wziąć pod uwagę możliwość uczestniczenia
przez nie w mediacjach zmierzających do wypracowania konstruktywnego rozwiązania konfliktów z pracownikami penitencjarnymi (Zalewski,
2017). Niektórzy badacze postulują również, aby prowadzić mediacje
także w konfliktach między osadzonymi (Wrona, Płatek, 2005; Zalewski,
2017), „by w ten sposób uczyć osadzonych rozmawiać i słuchać” (Winiarek, 2005, s. 203–204).
W myśl obowiązujących przepisów prawnych3 osoba, odbywająca karę
pozbawienia wolności w zakładzie karnym potencjalnie może brać udział
w mediacji karnej. Sprawy karne kierowane są do mediacji zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego4. Ustawodawca jasno określa czas jej trwania na jeden miesiąc z udziałem stron:
osoby oskarżonej oraz pokrzywdzonej w obecności pośrednika5. Koszty
udziału stron w takiej mediacji ponosi Skarb Państwa6. Mediację w sprawach karnych można prowadzić także w postępowaniu wykonawczym7,
chociaż akty normatywne nie dają szerokich możliwości skorzystania
z niej. Odnosi się ona jedynie do kary pozbawienia wolności orzeczonej
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, w sytuacji rozważania przez
W naszym kraju prowadzone są również inne rodzaje mediacji, w których osoby skazane
uczestniczą sporadycznie (mediacja szkolna – osadzony jako rodzic ucznia, mediacja
w sprawach nieletnich jako osoba pokrzywdzona, mediacja cywilna – np. jako pracownik,
sąsiad).
3
W Polsce instytucję mediacji regulują następujące akty prawne: w sprawach karnych –
art. 53, 56, 59, 60, 66, 69 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2018,
poz. 1600 t.j., dalej: k.k.); art. 23a, 107, 178a, 335, 339, 387, 489, 618, 619 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017, poz. 1904, ze zm.; dalej:
k.p.k.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie
postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716); w mediacjach
tzw. po wyroku – art. 1 i 162 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. 2018, poz. 652, ze zm.; dalej: k.k.w.); w sprawach rodzinnych – art. 10, 981, 103,
104, 1831–15, 187, 202, 210, 2591, 436, 4452, 5702 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018, poz. 1360 t.j., ze zm.; dalej: k.p.c.).
4
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania
mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015, poz. 716).
5
Art. 23a k.p.k
6
Art. 619 § 2 k.p.k.
7
Art. 162 § 1 k.k.w.
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sąd penitencjarny warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego
z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (Rękas, 2015). W praktyce
niezwykle rzadko prowadzone są tzw. mediacje po wyroku. Brak jasnych
i szczegółowych przepisów dotyczących tego rodzaju mediacji nie sprzyja
jej realizacji. Skutkiem tego jest kierowanie spraw do mediacji na podstawie różnorodnych interpretacji art. 162 § 1 k.k.w. (Grudziecka, Książek,
2013; Winiarek, 2005).
Osoby osadzone w zakładzie karnym mają możliwość uczestniczenia
w mediacji rodzinnej. W sprawach toczących się przed sądem najczęściej
dotyczą one pojednania małżonków8 oraz spraw związanych z: zaspokojeniem potrzeb rodziny, ustaleniem alimentów, sposobami sprawowania
władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dziećmi, sprawami majątkowymi podlegającymi rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód
lub separację9. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności mogą również korzystać z pozasądowej mediacji w konfliktach z członkami swoich
rodzin, które wynikają z trudnych sytuacji mających miejsce jeszcze przed
osadzeniem w warunkach izolacji lub z samego faktu odbywania kary
pozbawienia wolności i jej skutków – najczęściej prawnych i społecznych
(Pindel, 2011). Kontakty z rodziną stanowią ważny środek oddziaływania
penitencjarnego, ponieważ pozwalają utrzymywać lub odbudować więzi społeczne mające znaczny wpływ na funkcjonowanie osoby osadzonej
już po opuszczeniu zakładu karnego (Karaszewska, Silecka, 2009; Pindel,
2011). W związku z tym rozwiązywanie konfliktów rodzinnych osadzonych, podczas spotkań mediacyjnych, mogłoby być skutecznym narzędziem wspomagającym proces resocjalizacji.
Udział w wymienionych mediacjach jest dobrowolny, co oznacza,
że strony konfliktu muszą wyrazić zgodę na uczestniczenie w nich10. Każda ze spraw karnych lub rodzinnych może zostać skierowana do mediacji
albo na podstawie decyzji sądu poprzedzonej zgodą stron, albo na wniosek
jednej ze stron lub obu równocześnie11.
Skoro podmiotem zainteresowania jest osoba osadzona w warunkach
izolacyjnych, warto zastanowić się, jakie zadania stoją przed pracownikami
penitencjarnymi w zakresie wspomagania procesu rozwiązywania konfliktów w zakładzie karnym na drodze mediacji. Służba Więzienna zobowiązana jest przede wszystkim do prowadzenia oddziaływań penitencjarnych
8
9
10
11

Art. 436 k.p.c.
Art. 4452 k.p.c.
Art. 23a § 4 k.p.k.; art. 1831 § 1 k.p.c.
Art. 23a § 1 k.p.k.; art. 1831 § 2 k.p.c.

8

Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska

i resocjalizacyjnych wobec osób, które odbywają karę bezwzględnego pozbawienia wolności12. Szczególną rolę w zakładzie karnym pełnią wychowawcy, ponieważ to głównie oni realizują zindywidualizowane zadania
o charakterze resocjalizacyjnym, które polegają m.in. na „wdrażaniu skazanych do kształtowania poczucia odpowiedzialności, samokontroli i samodyscypliny”, „wskazywaniu społecznie akceptowanych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych” oraz „udzielaniu pomocy skazanym
w sytuacjach konfliktowych”13. W związku z tym można jednoznacznie
stwierdzić, że w pracy wychowawczej z osadzonymi jest przestrzeń na wykorzystywanie mediacji – traktowanej jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów – nie tylko z osobami pokrzywdzonymi w wyniku dokonanego przez nich przestępstwa, czy też z członkami ich rodzin, ale także
z innymi osobami, z którymi pozostają one w sytuacjach konfliktowych,
np. ze współosadzonymi lub pracownikami penitencjarnymi.
Jednym z ważnych uwarunkowań skuteczności podejmowanych oddziaływań w warunkach resocjalizacji zakładowej są kompetencje resocjalizacyjne wychowawców (Machel, 2001). „Funkcjonariusze i wychowawcy, podobnie jak osoby będące przedmiotem ich służby, muszą posiadać
odpowiednią wiedzę, umiejętności psychologiczne i społeczne, odznaczać
się wyraźnym systemem wartości i postawami wobec innych ludzi, społeczeństwa, prawa” (Ostrowska, 2010, s. 264). Dlatego też wiedza na temat prawnych oraz psychologicznych aspektów mediacji oraz sposobów
wykorzystywania jej w codziennej pracy przez pedagogów resocjalizacyjnych może przyczynić się do włączania, w proces readaptacji społecznej
osób osadzonych, tej konstruktywnej metody rozwiązywania konfliktów
na różnych płaszczyznach. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z mediacji,
satysfakcjonuje fakt, że zyskuje ona coraz większą popularność w społeczeństwie. Nie doczekała się jednak należytego szacunku w pracy resocjalizacyjnej. Niemniej jednak w jednostkach penitencjarnych podejmowane
są akcje zmierzające do jej promowania. Przykładem takich działań są te
organizowane podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Mediacji. Prowadzone
są wówczas spotkania informacyjne zarówno z osadzonymi, jak i pracownikami zakładów karnych. Ich głównym celem jest zapoznanie wyżej wymienionych osób z ideą sprawiedliwości naprawczej i mediacją, a zwłaszcza jej
Art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. 2018, 1542, ze zm.;
dalej: u.s.w.).
13
§ 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach
śledczych (Dz.U. 2013, poz. 1067; dalej: rozporządzenie z 14 sierpnia 2003 r.).
12
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celami, rodzajami oraz możliwościami wykorzystania na terenie zakładu
karnego14. Nie są to jednak działania stałe, które w wystarczający sposób
kształtowałyby pozytywne postawy społeczne wobec paradygmatu sprawiedliwości restytucyjnej. Dlatego też podejmowane są próby realizacji
programów skierowanych do osadzonych, których głównym celem jest
zwiększenie poziomu gotowości do zadośćuczynienia osób odbywających
karę pozbawienia wolności, aby w ten sposób przygotować ich do udziału w posiedzeniach mediacyjnych (Lewicka-Zelent, Trojanowska, 2016).
Jednakże rzadko organizuje się zajęcia o charakterze warsztatowym dla
pracowników zakładu karnego, które ukierunkowane są nie tylko na przekazywanie informacji na temat mediacji, ale także kształtują lub rozwijają
ich kompetencje mediacyjne.
W innych krajach, takich jak na przykład Niemcy, w pracy resocjalizacyjnej na szeroką skalę wykorzystuje się ideę sprawiedliwości naprawczej. W Schleswig-Holstein realizowany jest program, w ramach którego
w zakładach karnych prowadzone są m.in. zajęcia rozwijające empatię
(ukierunkowane na ofiary przestępstw) u osób skazanych oraz spotkania
mediacyjne między osobą pokrzywdzoną a sprawcą przestępstwa (Lummer, 2013).
W Stanach Zjednoczonych realizowany jest program „Bridges To Life”,
który również bazuje na idei sprawiedliwości restytucyjnej, a jego celem
jest integrowanie członków społeczności lokalnych z osadzonymi w zakładach karnych, co sprzyja obniżeniu współczynnika recydywy (Zalewski,
2017). Natomiast Belgia jest przykładem kraju, w którym idea sprawiedliwości naprawczej została ujęta w rozwiązaniach systemowych. W każdym z zakładów karnych zatrudniony jest urzędnik, którego zadaniem
jest wprowadzenie modelu sprawiedliwości naprawczej nie tylko do samej
jednostki penitencjarnej, ale również jej otoczenia. „Program realizuje trzy
cele: 1) przygotowywanie struktur komunikacyjnych między wewnętrznymi i zewnętrznymi służbami, 2) podnoszenie świadomości osadzonych
w zakresie spraw, potrzeb, pozycji, problematyki pokrzywdzonych oraz
sprawiedliwości naprawczej, 3) podnoszenie świadomości ofiar (pokrzywdzonych) i społeczeństwa w przedmiocie realiów dotyczących pozbawienia
wolności i sprawiedliwości naprawczej” (Zalewski, 2017, s. 251).
Poniżej podano jedynie wybrane przykłady: http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zakladkarny-w-opolu-lubelskim-dzien-mediacji-w-zakladzie-karnym-w-opolu-lubelskim, Dnia
(2017, 10, 25), http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Masz-prawo-do-mediacji-07, Dnia
(2017, 10, 9), http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-swinoujscie-Masz-prawo-domediacji, Dnia (2017, 10, 9).
14
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Przedstawione praktyki wykorzystywania idei sprawiedliwości naprawczej w pracy penitencjarnej stanowią jedynie wybrane przykłady, które
jednak pokazują, że w Polsce także mamy możliwość wykorzystywania jej
form w zakładach karnych.
Badania przeprowadzone przez pracowników Agrotec Polska Sp. z o.o.,
na zlecenie Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i Promocji Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”, ukierunkowane były m.in.
na określenie przyczyn niskiej popularności mediacji w Polsce. Grupę
badanych osób stanowili m.in.: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i mediatorzy. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że jednym z czynników rzadkiego wykorzystywania mediacji w sprawach sądowych jest zbyt niskie
zaangażowanie w propagowanie mediacji przedstawicieli innych grup zawodowych, tj.: policjantów, kuratorów sądowych, pracowników instytucji
pomocy społecznej, nauczycieli. Osoby te często stanowią pierwsze „ogniwo” w procesie reagowania w sytuacjach konfliktowych z klientami czy
podopiecznymi. Mogłyby wówczas przekazywać im rzetelne informacje
na temat postępowania mediacyjnego oraz możliwości jej zastosowania
(Rudolf, Cichowicz-Major, Matysiak, Pałka, Pieniążek, Przybył, [b.d.]).
Dzięki temu mogą zwiększać poziom wiedzy dotyczący konstruktywnych
sposobów rozwiązywania konfliktów osób, z którymi pracują. Wydaje się
zasadne, że do wymienionych grup zawodowych można dołączyć pracowników zakładów karnych, szczególnie wychowawców, ponieważ oni
również mogą uczestniczyć w propagowaniu idei mediacji, a nawet mogą
ją wdrażać w swojej pracy zawodowej.

Założenia metodologiczne badań własnych
W świetle powyższych rozważań można uznać, że wychowawcy stanowią ważną grupę osób w jednostkach penitencjarnych, gdyż od ich poglądów w znacznej mierze zależy skuteczność wdrażania idei sprawiedliwości
naprawczej w zakładach karnych – zwłaszcza mediacji jako jednej z jej
form. Celem badań o charakterze pilotażowym jest zatem poznanie opinii
wychowawców penitencjarnych czynnych zawodowo na temat mediacji
sądowych w sprawach karnych, rodzinnych i po wyroku.
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Problem badawczy został zawarty w pytaniu: Jakie opinie na temat
mediacji mają wychowawcy pracujący w jednostkach penitencjarnych?
Ponadto sformułowano następujące pytania szczegółowe:
−−Jaką wiedzę na temat mediacji posiadają badani wychowawcy?
−−W jakim stopniu badane osoby zainteresowane są rozwijaniem swoich
kompetencji mediacyjnych?
−−W jakich sytuacjach, w opinii badanych wychowawców, ma zastosowanie mediacja w zakładzie karnym?
−−W jakim stopniu mediacja może być pomocna w pracy penitencjarnej?
Aby można było uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania, w 2016 r.
zdiagnozowano 50 wychowawców, chcących wyrazić swoje poglądy na temat mediacji w jednostkach penitencjarnych, a którzy w czasie trwania
badań pracowali w zakładach karnych w: Zamościu, Potulicach, Włodawie i Białej Podlaskiej15.
W badaniu pilotażowym wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędzie stanowił autorski kwestionariusz ankiety składający się
z 10 pytań.

Wyniki badań własnych
W pierwszej kolejności badacze ustalili liczbę wychowawców, którzy
uczestniczyli w szkoleniach na temat sposobów wykorzystywania mediacji w pracy penitencjarnej. Okazało się, że dwóch pracowników Zakładu Karnego w Zamościu było słuchaczami na Studiach Podyplomowych
z Mediacji Szkolnej i Sądowej (brali udział w blisko 300 godzinach zajęć),
a jedna osoba podczas studiów magisterskich realizowała przedmiot dotyczący zagadnień mediacyjnych w wymiarze 15 godzin. Można zatem
już na tej podstawie stwierdzić, że wiedza badanych osób jest znikoma
i niewystarczająca, aby móc skutecznie korzystać z technik mediacyjnych
w pracy z osobami skazanymi. Chcąc się jednak upewnić, czy wychowawcy rozumieją, czym jest mediacja, poproszono ich o zdefiniowanie tego
terminu.
Próby wyjaśnienia nie podjęły się dwie osoby, co oznacza, że prawdopodobnie nie rozumieją jego znaczenia. Poza tym trzech badanych bardzo ogólnie przedstawiło pojęcie mediacji w kategorii rozmowy. Trudno
W zakładach tych uzyskano zgody na przeprowadzenie badania pilotażowego oraz
praktyczną pomoc w ich realizowaniu. Ponadto z uwagi na ich bliskie położenie od miejsca
pracy osób prowadzących badanie, możliwe było sprawne ich przeprowadzenie.

15
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jednak jednoznacznie stwierdzić, czy wiedzą one między jakimi osobami
przebiega mediacja i według jakich zasad.
Najwięcej badanych kojarzy mediację z rozwiązywaniem sporów
(9 respondentów), a nieco rzadziej konfliktów (5 ankietowanych). Odróżnienie tych dwóch pojęć może budzić trudności, gdyż potocznie w języku polskim używa się ich zamiennie (cyt. „sposób rozwiązywania sporu”,
„metoda rozwiązywania konfliktów”). Jednakże w praktyce, spór bywa
łagodniejszy i częściej jest rozwiązywany przez same strony, bez pomocy
innych osób. Natomiast konflikty nierzadko budowane są latami i składają
się na nie pojedyncze spory. Zaangażowane w nie strony mają zazwyczaj
problemy z samodzielnym ich rozwiązaniem i właśnie wtedy mogą skorzystać z pomocy mediatora.
Znaczna część badanych doprecyzowała swoje rozumienie terminu
„mediacja”, dodając, że w procesie tym uczestniczy osoba trzecia, która pomaga stronom w poszukiwaniu rozwiązania (cyt. „pomoc trzeciej
strony w rozwiązaniu konfliktu lub sporu powstałego pomiędzy stronami”) (4 ankietowanych). Kolejni respondenci zwrócili uwagę, że mediator wspiera strony w wypracowaniu porozumienia (10 ankietowanych)
lub kompromisu (9 osób), a inne dodatkowo podkreśliły, że jest on bezstronny (6 ankietowanych) i neutralny (1 osoba) oraz koncentruje się
na procesie komunikacyjnym (5 osób). Wielu badanych wychowawców
trafnie zatem postrzega mediatora jako osobę, która nie jest zaangażowana
w konflikt i której zależy na udzieleniu pomocy stronom w znalezieniu
satysfakcjonującego dla nich rozwiązania trudnej sytuacji, w jakiej znalazły
się. Niemniej jednak trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że stronom konfliktu zależy na kompromisie, który polega na wzajemnych ustępstwach.
Faktycznie, w kompromisie część ich potrzeb jest realizowana dzięki działaniom poczynionym przez partnera interakcji, aczkolwiek inne potrzeby
są zablokowane, co nierzadko kończy się eskalacją konfliktu lub pojawianiem się kolejnych sporów, stanowiących bazę nowych konfliktów. Zatem
strony nie są nigdy do końca zadowolone z wypracowanego rozwiązania.
Natomiast pośrednik podczas mediacji pomaga szukać stronom takiego
rozwiązania, które ostatecznie powinno zakończyć konflikt. Taką możliwość daje strategia rozwiązywania konfliktu zwana współpracą, która
inaczej określana jest jako twórcze rozwiązanie konfliktu.
Odpowiedzi udzielone przez badane osoby świadczą o braku szczegółowej wiedzy na temat strategii negocjacyjnych, które stosowane są w jednym z etapów mediacji. Warto jednak podkreślić, że niektórzy wychowawcy wyeksponowali zasady obowiązujące podczas spotkań mediacyjnych.
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Kompetentny pośrednik przestrzega zasady bezstronności i neutralności,
a jego podstawową funkcją jest zarządzanie procesem komunikacyjnym
między stronami. Trzech ankietowanych stwierdziło, że mediacje są negocjacjami, co świadczy o deficytach tych osób w zakresie elementarnej
wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów.
Najtrafniej istotę mediacji oddają następujące wypowiedzi badanych:
„rozwiązywanie sporów dwóch stron przy udziale osoby bezstronnej
i obiektywnej. Dążenie do ugodowego, satysfakcjonującego rozwiązania
konfliktu”, „sposób na rozwiązanie sporu, konfliktu. Osoba trzecia-mediator usprawnia komunikację między stronami i doprowadza do ugodowego
rozwiązania konfliktu”, „rozwiązywanie sporów, konfliktów i innych nieporozumień przy pomocy neutralnej osoby mediatora, z poszanowaniem
praw obu stron”, „mediacja to forma rozwiązywania konfliktów, sporów
między ludźmi w sposób aprobowany społecznie. Składa się z etapów,
w których uczestniczą strony konfliktów”.
Brak szczegółowej wiedzy badanych wychowawców na temat mediacji
prawdopodobnie wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, nie uczestniczyli oni w szkoleniach na temat mediacji (tylko dwie osoby zadbały o rozwijanie swoich kompetencji mediacyjnych). Po drugie, często nie mieli
oni możliwości uczestniczenia w spotkaniach mediacyjnych o charakterze
formalnym (mediacja sądowa). Pracownicy zakładów karnych zapytani
o to, czy brali udział w mediacji, najczęściej odpowiadali negatywnie.
Tylko jedna osoba była stroną w postępowaniu mediacyjnym, a jedna –
pośrednikiem.
Wychowawcy są osobami, które z założenia powinny posiadać możliwie
dokładne informacje na temat swoich podopiecznych. Dlatego przyjęto,
że osadzeni opowiadają im o swoich różnorodnych doświadczeniach, także
tych dotyczących udziału w mediacji. W związku z tym badanym osobom
zadano pytanie, czy posiadają wiedzę, ilu osadzonych dotychczas uczestniczyło w postępowaniu mediacyjnym (tabela 1).
Tabela 1. Uczestnictwo osób skazanych w procesie mediacyjnym
Uczestnictwo w mediacji

N

%

a. Nie

36

72,0

b. Tak:
· Mediacja karna
· Mediacja rodzinna
· Mediacja po wyroku

9
7
0

18,0
14,0
0

Źródło: opracowanie własne

14

Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska

Czternastu spośród 50 badanych wychowawców posiada informacje
na temat udziału przez osoby skazane w mediacji (72%). Warto przy tym
zaznaczyć, że 9 osób miało okazję uczestniczyć jako strona w postępowaniu mediacyjnym w sprawie karnej, a 7 osadzonych – w sprawie dotyczącej konfliktu rodzinnego. Podstawowe pytanie, jakie należałoby jednak
sformułować, dotyczy rzetelności wiedzy pracowników penitencjarnych
na temat doświadczeń mediacyjnych swoich podopiecznych. Czy ich wiedza w tym zakresie jest pełna? Czy osoby skazane miały okazję podzielić
się z wychowawcami informacjami dotyczącymi swojego udziału w mediacji? Odpowiedzi na te pytania, rozwiałyby obecne wątpliwości. Niemniej
jednak na uwagę zasługuje fakt, że pojedyncze osoby odbywające karę
pozbawienia wolności miały możliwość poszukiwania konstruktywnego
rozwiązania konfliktu w obecności pośrednika.
Zapytano także badane osoby, czy chciałyby pełnić funkcję pośrednika
(tabela 2).
Tabela 2. Chęć pełnienia funkcji mediatora
N

%

a. Nie

32

64,0

b. Tak

18

36,0

Źródło: opracowanie własne

Prawie 2/3 badanych osób nie chce pełnić funkcji mediatora sądowego.
Jednakże 36% wszystkich badanych bierze pod uwagę taką możliwość.
Zdecydowana większość pracowników nie jest zainteresowana pomocą
stronom konfliktu w jego rozwiązaniu, nie uzasadniając swojej opinii.
Dwunastu wychowawców uważa, że nie posiada wystarczających umiejętności, cech osobowościowych i wiedzy, aby móc wspierać podopiecznych
zaangażowanych w konflikt. Inne trzy osoby przyznają, że nie są zainteresowane mediacją, a jedna stwierdziła, że na terenie Zakładu Karnego
w Zamościu jest mediator, który może w sposób kompetentny wspomagać
strony konfliktu.
Największy niepokój budzi kilka innych wypowiedzi osób badanych.
Czterech wychowawców nie chce pełnić funkcji mediatora z uwagi na nadmiar obowiązków służbowych, a tyle samo nie widzi potrzeby rozwiązywania konfliktów w zakładzie karnym (cyt. „nie ma takiej potrzeby”). Udzielone odpowiedzi świadczą o braku wiedzy z zakresu psychologii konfliktu.
Prowadzenie mediacji nieformalnych nie wymaga pełnienia dodatkowych
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obowiązków zawodowych. Teoretycznie może być taka sytuacja, że w jednostce penitencjarnej zostanie zatrudniony mediator (autorki nie spotkały
się z takim przypadkiem). Chodzi przede wszystkim o w pełni świadome wspieranie stron konfliktu w procesie poszukiwania porozumienia.
Wówczas wychowawca, czy inny pracownik zakładu karnego w sytuacji
konfliktowej, wykorzystuje nabyte kompetencje mediacyjne – w takiej
sytuacji jest nieformalnym mediatorem. Niepokoi stwierdzenie, że nie
ma potrzeby udzielania pomocy osobom skazanym w rozwiązywaniu ich
konfliktów. Osoby osadzone często uwikłane są w konflikty ze współosadzonymi, a i nierzadko z pracownikami penitencjarnymi (Jędrzejak, 1996;
Ciosek, 2001; Przybyliński, 2007). Czy można zatem uznać, że preferowaną strategią rozwiązywania konfliktów tych osób jest unikanie, które
nie dość, że nie prowadzi do porozumienia, to jeszcze eskaluje konflikty?
W chwili obecnej odpowiedź na to pytanie byłaby czysto teoretyczna, gdyż
wymaga przeprowadzenia pogłębionych badań.
Osiemnastu ankietowanych deklaruje, że chce podjąć się pośredniczenia w konfliktach osób pozbawionych wolności. Większość z nich
postrzega funkcję mediacyjną jako nieformalną, pisząc: „Zawsze jestem
mediatorem wykonując pracę związaną z resocjalizacją”, „Mediatorami jesteśmy także w środowisku rodzinnym”, „Moja praca w dużej części opiera
się na mediacji”. Wypowiedzi te sugerują, że w codziennej pracy wychowawcy penitencjarni bardzo często są uwikłani w konflikty i niezależnie
od posiadanych kompetencji muszą pomagać osadzonym w poszukiwaniu
konstruktywnych rozwiązań. Pytanie, jakie nasuwa się w tym miejscu,
dotyczy tego, ilu z tych pracowników ma odpowiednie przygotowanie
w tym zakresie? Niestety z poprzednich wypowiedzi wychowawców wynika, że dopiero w praktyce zawodowej nabywają oni wymagane umiejętności mediacyjne – pozyskiwane są one prawdopodobnie intuicyjnie.
Niektóre osoby wydają się być żywo zainteresowane byciem pośrednikiem,
gdyż dostrzegają odpowiednie ku temu predyspozycje (cyt. „jestem osobą
ugodową, łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi. Lubię doprowadzać sprawy
do pozytywnego zakończenia”, „posiadam odpowiednie cechy charakteru,
które są potrzebne podczas prowadzenia mediacji”, „posiadam umiejętność
słuchania, racjonalnego myślenia i wnioskowania”, „jestem osobą spokojną, konkretną, rzeczową, bezstronną, niedającą się ponieść emocjom”).
Jedna osoba przyznaje, że jest mediatorem sądowym, a inna dostrzega
korzyści płynące z mediacji w życiu społecznym. Pozostali respondenci
chcą zdobyć odpowiednie kompetencje mediacyjne, gdyż pomogłyby im
one w pracy resocjalizacyjnej z osadzonymi w zakładzie karnym.
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Osoby badane udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące chęci udziału
w szkoleniu z zakresu mediacji (tabela 3).
Tabela 3. Chęć uczestniczenia w szkoleniu mediacyjnym
N

%

a. Nie

20

40,0

b. Tak, dotyczącym:
· Mediacji karnej
· Mediacji rodzinnej
· Mediacji po wyroku

19
14
9

38,0
28,0
18,0

Źródło: opracowanie własne

Czterdzieści procent badanych osób nie chce uczestniczyć w szkoleniu
mającym na celu rozwijanie ich kompetencji mediacyjnych, co można
wiązać z ich przekonaniem, że mediacja nie jest użyteczna w pracy penitencjarnej. Pozostali wychowawcy nie tylko deklarują chęć uczestnictwa
w szkoleniu z konkretnego rodzaju mediacji, ale także wielu z nich pragnie
zdobywać nową wiedzę i rozwijać swoje umiejętności prowadzenia różnych
mediacji. Trzydzieści osiem procent osób z zainteresowanej grupy pracowników zakładu karnego dostrzega potrzebę doskonalenia się w zakresie mediacji karnej. Niemniej jednak niewiele mniej ankietowanych (N=14) chce
zdobyć nowe doświadczenie w wykorzystywaniu technik mediacyjnych
w pracy z osobami skazanymi w celu pośredniczenia podczas rozwiązywania ich konfliktów z członkami rodzin. Ponadto 9 respondentów interesuje
się zagadnieniami związanymi z mediacją po wyroku, czyli tą która bezpośrednio dotyczy ich podopiecznych w jednostce penitencjarnej.
Osoby zainteresowane tematyką mediacji wskazały zagadnienia, które
wydają im się najbardziej potrzebne w pracy zawodowej. Udzieliły one
łącznie 100 odpowiedzi. Dla większości z nich najbardziej użyteczne okazały się treści dotyczące: technik mediacyjnych w komunikacji (N=22),
sposobów prowadzenia postępowania mediacyjnego (N=21) i negocjacji (N=20) oraz konfliktów (N=18). Oznacza to, że wychowawcy mają
sprecyzowane oczekiwania szkoleniowe. Wiedzą, co ich interesuje i czego
chcieliby się nauczyć. Najmniej osób chce brać udział w szkoleniu mającym na celu zdobywanie wiedzy na temat prawnych aspektów prowadzenia mediacji w Polsce (N=5) oraz etapów i zasad spotkań mediacyjnych
(N=7). Na podstawie doświadczenia trenerskiego autorek można jednakże wysunąć tezę, że niemożliwe jest pełne, profesjonalne przygotowanie
pracowników do prowadzenia postępowania mediacyjnego, pomijając te
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dwa ważne elementy całości. Osoba podejmująca się pełnienia funkcji
pośrednika musi wykazać się znajomością aktów normatywnych i zasad
etycznych, aby móc przeprowadzić mediację zgodnie z normami prawnymi i moralnymi.
Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych bezpośrednio wiąże się
z możliwością wykorzystania nabytych kompetencji w pracy. Pracownicy
często narzekają, że udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach nie
przyczynia się do poszerzenia ich wiedzy i podniesienia poziomu ich umiejętności lub że rozwiniętych kompetencji nie można przenieść na praktykę. Dlatego zapytano badanych wychowawców penitencjarnych, czy widzą szansę na zastosowanie kompetencji mediacyjnych w pracy z osobami
pozbawionymi wolności (tabela 4).
Tabela 4. Możliwość wykorzystania mediacji w pracy z osadzonymi
N

%

a. Nie

16

32,0

b. Tak

34

64,0

Źródło: opracowanie własne

Trzydzieści dwa procent badanych pracowników penitencjarnych, pozostających w bezpośrednim kontakcie z osobami osadzonymi w zakładzie
karnym, nie dostrzega żadnej możliwości wykorzystania mediacji w procesie resocjalizacji osób, które popełniły przestępstwo. Niemal wszystkie
osoby (N=13) uzasadniły swoją wypowiedź (wykres 1).
Uzyskane od wychowawców odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku
zastosowania mediacji w jednostkach penitencjarnych dostarczyły ważnych
informacji. Większość badanych ujawnia swoje poglądy na temat tego,
czym jest jednostka izolacyjna i jaką rolę pełnią w niej osoby osadzone.
Pomimo powszechnego wzmacniania trendu humanizacji w resocjalizacji,
jedenastu wychowawców wskazuje na brak równowagi personalnej między
pracownikami służby więziennej a osobami pozbawionymi wolności. Nie
potrafią oni połączyć idei mediacji z izolacyjnym charakterem zakładu karnego. Na plan pierwszy wysuwają autorytaryzm oraz stosunek zależności
i podrzędności. Według nich osoba przebywająca w zakładzie karnym nie
może mieć równych praw z pracownikami penitencjarnymi. Wydaje się,
że ankietowani nie wiedzą, iż mediację można prowadzić w sposób formalny lub nieformalny i niekoniecznie w konfliktach osadzonych z personelem penitencjarnym. Większość konfliktów w zakładzie karnym występuje
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przecież między współosadzonymi (Jędrzejak, 1996) i to właśnie w takich przypadkach wychowawcy mogą skorzystać z narzędzi mediacyjnych
w celu wypracowania konstruktywnego rozwiązania.
Wykres 1. Przyczyny braku zastosowania mediacji w zakładzie
karnym w opinii wychowawców
5
4
3
2
1
0

Sytuacje
trudne
wymagają
szybkich
rozwiązań

ZK jest
środowiskiem
hermetycznym

Skazany nie może
być stroną
z uwagi
na autorytarny
charakter jednostek
karnych,
co wynika z przepsiów

Nie mam
zdania

W warunkach
więziennych
nie ma stron
konfliktu

Mediator
nie jest wskazany
w relacjach SW
(przełożony)
a osadzonych
(podwładany)

Osadzeni
wykonują
polecenia
przełożonych.
Nie można
z nimi
negocjować

Źródło: opracowanie własne

Optymizmem napawają wypowiedzi pozostałych badanych wychowawców (64%), którzy dostrzegają możliwość wykorzystania mediacji
w swojej codziennej pracy z osobami osadzonymi (wykres 2).
Wykres 2. Możliwości zastosowania mediacji w zakładzie karnym
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Źródło: opracowanie własne
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Dwadzieścia osiem osób z grupy badanych wskazało sposób zastosowania mediacji w pracy penitencjarnej. Najwięcej z nich podkreśla
powszechność konfliktów, w które zaangażowani są ich podopieczni –
zarówno w relacji ze współosadzonymi, pracownikami, jak i członkami
rodzin. Dwie osoby przyznają też, że codzienne sytuacje w zakładzie karnym wymuszają na nich konieczność pośredniczenia w różnorodnych
konfliktach w sposób nieformalny. Ponadto pięciu wychowawców myśli
pośrednio o samym postępowaniu mediacyjnym. Bardziej podkreślają oni
wykorzystywanie odpowiednich technik, jakimi posługuje się mediator,
w komunikacji z osobami osadzonymi. Jeszcze inne osoby proponują, aby
korzystać z pomocy mediatora podczas buntu osób pozbawionych wolności, a pozostałe dostrzegają walory mediacji w procesie resocjalizacyjnym – zarówno w aspekcie poprawy funkcjonowania psychospołecznego
podmiotu, jak i pomyślnego jego powrotu do społeczeństwa.
Skoro niektórzy badani wychowawcy nie potrafią wyznaczyć przestrzeni dla mediacji w zakładzie karnym, sprawdzono czy chcieliby skorzystać
z pomocy profesjonalnego mediatora (tabela 5).
Tabela 5. Chęć skorzystania przez wychowawców z pomocy
mediatora w pracy zawodowej
N

%

a. Nie

31

62,0

b. Tak, w konfliktach
· pracownik-pracownik
· pracownik-przełożony
· konflikt pracownik-osadzony

9
9
7

18,0
18,0
14,0

Źródło: opracowanie własne

Uzyskane wyniki badania świadczą o tym, że 62% wychowawców
uczestniczących w badaniu nie chce, aby pośrednik wspierał ich w pracy
zawodowej. Niemniej jednak pozostałe osoby dostrzegają w praktyce penitencjarnej zalety pomocy mediatora na różnych płaszczyznach. Dziewięciu
wychowawców twierdzi, że osoba bezstronna i neutralna mogłaby pośredniczyć w procesie poszukiwania rozwiązywania w konfliktach między
współpracownikami oraz między pracownikami a przełożonymi. Natomiast siedem osób oczekuje wsparcia podczas rozwiazywania konfliktów
z osadzonymi. Opierając się na założeniach psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych można stwierdzić, że w każdej instytucji występują konflikty, zarówno informacyjne, strukturalne, interesów, wartości
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i relacji, dlatego należy docenić te osoby badane, które szczerze przyznają,
że na terenie zakładów karnych dochodzi do konfliktów między różnymi
osobami i warto je rozwiązywać w sposób konstruktywny.
Ostatnie pytanie dotyczyło tego, kim powinien być pośrednik wspierający społeczność zakładu karnego w procesie dochodzenia do porozumienia (wykres 3).
Wykres 3. Osoba uprawniona do prowadzenia formalnej mediacji
w zakładzie karnym
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Źródło: opracowanie własne

Nieco ponad połowa badanych wychowawców uważa, że mediatorem wspomagającym strony konfliktu – członków społeczności zakładu
karnego – powinna być osoba spoza jednostki penitencjarnej, za czym
przemawia obowiązująca zasada bezstronności – jedna z naczelnych dyrektyw postępowania pośrednika. Poza tym 11 osób twierdzi, że najbardziej kompetentny do uczestniczenia w tych specyficznych konfliktach
jest mediator, który pracowałby na zlecenie jednostki penitencjarnej.
Natomiast czternastu pracowników penitencjarnych jest przekonanych,
że najbardziej odpowiednie do tej funkcji są osoby, które na co dzień
pracują w warunkach izolacji więziennej. Jednakże w świetle obligatoryjnych zasad mediacyjnych należy odrzucić taką możliwość, z uwagi
na zwiększone prawdopodobieństwo emocjonalnego uwikłania się wychowawców penitencjarnych w problemy podopiecznych lub/i współpracowników. Zdecydowanie łatwiej jest być obiektywnym w relacji
z nieznanymi osobami.
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Zakończenie
Proces resocjalizacji jest złożony i warunkowany wieloma predyktorami. Uczestniczy w nim wielu ludzi, począwszy od samych osób nieprzystosowanych społecznie i ich ofiar, przez bliskie im osoby i profesjonalistów
udzielających im wsparcia, po innych członków społeczeństwa. Nabiera
on szczególnego charakteru, gdy przebiega w warunkach izolacyjnych. Nie
trzeba nikogo przekonywać, że nie jest to odpowiednia przestrzeń do budowania życzliwych relacji społecznych. Przeciwnie, jest to jedno z miejsc,
które generuje wiele konfliktów, z którymi trzeba się zmierzyć. Dlatego
warto zastanowić się, dlaczego w praktyce penitencjarnej nie wykorzystuje się, sprawdzonej w innych środowiskach społecznych, konstruktywnej
metody rozwiązywania konfliktów – mediacji.
W badaniu własnym założono, że od poglądów pracowników penitencjarnych wiele zależy, chociażby sposób pracy z osobami osadzonymi
w zakładzie karnym, który przekłada się bezpośrednio na efektywność
resocjalizacji. Dlatego postanowiono sprawdzić, jakie opinie mają wychowawcy na temat mediacji.
Z uzyskanych informacji wynika, że mniejsza część badanych pracowników w zakładzie karnym nie rozumie terminu „mediacja”. Nie potrafią
oni zdefiniować pojęcia, ani wskazać jej walorów w pracy z osobami osadzonymi. Są niechętni zarówno do podjęcia szkoleń w tym zakresie, jak
i do współpracy z mediatorami sądowymi. Przyczyn takiego stanu rzeczy
można upatrywać z jednej strony w braku ich kompetencji mediacyjnych
(wiedzy, umiejętności i cech osobowościowych), a z drugiej – negatywnych postaw wobec podopiecznych i autokratycznych poglądów na temat
resocjalizacji penitencjarnej.
Niemniej jednak należy docenić większe grono osób badanych, podkreślając, że posiadają podstawową wiedzę o mediacji, pomimo braku
specjalistycznego przygotowania w tym zakresie. Można zatem przypuszczać, że niezbędne informacje zdobyły one w procesie samokształcenia.
Niektóre osoby są żywo zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji
mediacyjnych, wskazując konkretne obszary tematyczne. Dostrzegają one
potrzebę wsparcia osób osadzonych w procesie rozwiązywania konfliktów
nie tylko tych mających miejsce w zakładzie karnym, ale także w rodzinie,
co stanowi ważny element reintegracji społecznej. Są one osobami otwartymi na drugiego człowieka i dopuszczają możliwość podejmowania z nim
dialogu na podstawie „dobrze rozumianej” zasady partnerstwa.
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Wyniki badań przeprowadzonych w zakładach karnych w Niemczech
pokazują, że personel jednostek penitencjarnych wykazuje pozytywne
postawy wobec wykorzystywania programów sprawiedliwości naprawczej
na etapie postępowania wykonawczego, ale jednocześnie połowa badanych
wyrażała obawy związane z ich praktyczną realizacją, zwłaszcza z wykonywaniem zawartych ugód (Zalewski, 2017).
Przeprowadzone badania pilotażowe mają charakter eksploracyjny i należy podjąć podobne badania na większej grupie pracowników penitencjarnych, aby móc uogólnić uzyskane wyniki, a na ich podstawie wprowadzić zmiany w edukacji przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych. Warto
też już teraz podjąć współpracę między zakładami karnymi a mediatorami, którzy w sposób profesjonalny wyjaśnią, czym jest mediacja i w jaki
sposób może zostać wykorzystana w procesie resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Jest to pierwszy krok, jaki można wykonać w stronę
zmiany postaw wychowawców penitencjarnych wobec sposobów rozwiązywania konfliktów w zakładzie karnym, uwzględniając w tym mediację
po wyroku. Należy podkreślić, że w Polsce pracownicy zakładów karnych
uczestniczą już w takich spotkaniach informacyjnych, jednakże powinny
one obejmować docelowo wszystkie osoby pracujące w jednostkach penitencjarnych.
Potrzebę specjalistycznego szkolenia wychowawców uzasadniają wyniki
badań A. Lewickiej-Zelent (2017), które świadczą o tym, że osoby odbywające karę pozbawienia wolności cechują się niskim poziom gotowości
do zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym w wyniku dokonanych
przez nich przestępstw, co oznacza, że nie czują potrzeby podejmowania
wobec nich działań naprawczych. Warto jednak podkreślić, że jednym
z celów wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie u skazanych woli współdziałania ukierunkowanego na kształtowanie społecznie
pożądanych postaw, a szczególnie na przyjęcie odpowiedzialności za własne działania16. Udział w postępowaniu mediacyjnym tych osób może
stać się narzędziem wspomagającym proces resocjalizacji. Jednakże, aby
osadzeni mogli korzystać z tego konstruktywnego sposobu rozwiązywania
konfliktu, potrzebna jest nie tylko wiedza wychowawców penitencjarnych
na temat mediacji, którzy będą informacje na jej temat przekazywać skazanym, ale także ich pozytywne nastawienie do idei sprawiedliwości naprawczej. Jak twierdzi A. Piotrowski (2016, s. 475) „Od wychowawców
jako pracowników Służby Więziennej wiele zależy szczególnie w zakresie
16

Art. 67 § 1 k.k.w.
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prewencji szczegółowej”. Dla osób osadzonych najbardziej przydatna jest
wiedza o mediacji po wyroku. Jednakże, aby można było z niej skutecznie
skorzystać, potrzebne jest zrozumienie istoty mediacji oraz idei sprawiedliwości restytucyjnej przez wszystkie podmioty wymiaru sprawiedliwości
(Wrona, Płatek, 2005), a zwłaszcza pracowników wykonujących już orzeczoną karę bezwzględnego pozbawienia wolności wobec osób skazanych.
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MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA MEDIACJI Z UDZIAŁEM OSADZONYCH W OPINII WYCHOWAWCÓW PENITENCJARNYCH
Streszczenie
Mediacja jako konstruktywna metoda rozwiązywania konfliktów zyskuje
coraz większą popularność w społeczeństwie. Podejmowane są również próby
zastosowania jej w pracy resocjalizacyjnej z osobami obywającymi karę pozbawienia wolności. Niemniej jednak, aby można było tę metodę zaadaptować
do warunków izolacyjnych, najpierw pracownicy penitencjarni powinni posiadać wiedzę na jej temat i cechować się pozytywnymi postawami wobec idei
sprawiedliwości naprawczej. Dlatego głównym celem badań własnych było
poznanie opinii wychowawców penitencjarnych czynnych zawodowo na temat
mediacji sądowych – w sprawach karnych, rodzinnych i po wyroku. Badania własne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety.
Grupę badanych stanowiło 50 wychowawców. Wyniki badań o charakterze
eksploracyjnym wskazują, że większość wychowawców posiada podstawowe
informacje na temat mediacji, a co się z tym wiąże nie jest przekonana do korzyści płynących z jej zastosowania na terenie zakładu karnego.
Słowa kluczowe: mediacja, zakład karny, wychowawcy penitencjarni

POSSIBILITIES OF CONDUCTING MEDIATION WITH
PARTICIPATION OF PRISONERS IN THE OPINION OF
PENITENTIARY EDUCATORS
Abstract
Mediation viewed as a constructive method of resolving conflicts is becoming increasingly popular in society. Attempts are also being made to employ it in resocialization work with prisoners. Nevertheless, in order to adapt
this method to conditions of isolation, penitentiary workers should first have
knowledge of the subject and be positive about the idea of restitutional justice.
Therefore, the main purpose the research was to collect the opinions of professional penitentiary educators on court mediation – in criminal cases, family
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cases and after the verdict. The research was conducted using a method of
a diagnostic survey. The research tool was the author’s questionnaire. The study
group consisted of 50 educators. Exploratory research shows that most educators have basic information about mediation and following this knowledge,
they are not convinced of the benefits of its use in a penitentiary institution.
Keywords: mediation, penitentiary institution, penitentiary educators

Agnieszka Wróbel-Chmiel1
DOLEGLIWOŚCI UWIĘZIENIA
ODCZUWANE PRZEZ SKAZANYCH
DŁUGOTERMINOWYCH – SPRAWCÓW ZABÓJSTW

Wprowadzenie
Kara pozbawienia wolności, jako jedna z najsurowszych kar przewidzianych w polskim kodeksie karnym, niesie ze sobą liczne negatywne
konsekwencje, które najczęściej określane są jako sytuacje trudne lub dolegliwości izolacji więziennej jakie osadzony odczuwa w trakcie odbywania
kary (Tomaszewski, 1963; Piotrowski, Ciosek, 2016). Izolacja więzienna
jest efektem decyzji podjętej przez sąd wbrew woli człowieka (Bernat,
Ciak, 2010). Ma charakter przymusowy i wiąże się z licznymi zakazami i nakazami regulującymi funkcjonowanie instytucji totalnej jaką jest
niewątpliwie zakład karny(Goffman, 2011). Więzienie jest zatem środowiskiem trudnym, nieprzyjaznym dla człowieka i generującym sytuacje
stresowe. T. Tomaszewski (1984, s. 125) stworzył i zdefiniował koncepcję
sytuacji trudnych, za które uznaje takie, w których „zachodzi rozbieżność
między potrzebami lub zadaniami człowieka a możliwościami zaspokojenia tych potrzeb lub wykonania zadań”. Jak słusznie zauważył M. Ciosek
(2001) sytuacja izolacji więziennej mieści się w ramach definicyjnych sytuacji trudnych podanych przez T. Tomaszewskiego (1984), a co więcej
uwzględnia również wszystkie podane przez niego kategorie tych sytuacji,
czyli: deprywację, frustrację, przeciążenie, zagrożenie, konflikty.
P. Cannat pisze, że kara pozbawienia wolności wiąże się z odczuwaniem przez człowieka takich dolegliwości, jak: przymusowe odosobnienie,
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przebywanie w surowych warunkach otoczenia społecznego, wymuszenie
automatyzmu w zachowaniu się, niemożność doboru otoczenia społecznego, wstrzemięźliwość seksualna (Machel, 2003). Wydaje się jednak, że jedną z najboleśniej odczuwanych dolegliwości uwięzienia jest deprywacja
szeregu istotnych w życiu człowieka potrzeb. Powołując się na B. Waligórę
(1984, s. 56) należy podkreślić, że: „potrzeby mają tę właściwość, że chcą
być zaspokajane. Jeżeli jednak na drodze do zaspokojenia potrzeb stają
przeszkody niemożliwe do ominięcia lub pokonania, mamy do czynienia z sytuacją, która jest opisywana przez psychologów jako deprywacja”.
W warunkach więziennych owej deprywacji ulegają przede wszystkim
potrzeby biologiczne, sensoryczno-informacyjne, emocjonalne i seksualne (Machel, 2003). Deprywacja biologiczna obejmuje niemożność
swobodnego poruszania się – wszelka aktywność skazanego jest z góry
zaplanowana i odbywa się pod kontrolą personelu więziennego. Deprywacja sensoryczno-informacyjna polega na znacznym ograniczeniu doznań
zmysłowych: wzrokowych, słuchowych, węchowych. Bodźce docierające
z wnętrza zakładu są szare, nudne, monotonne, nacechowane powtarzalnością i ubóstwem barw. Deprywacja emocjonalna dotyczy ograniczenia
lub nawet przerwania więzi uczuciowych z osobami bliskimi, co prowadzi do niemożności zaspokojenia wielu bardzo istotnych potrzeb, które
w warunkach wolnościowych są realizowane poprzez funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym. Oprócz potrzeb związanych z kontaktem emocjonalnym z najbliższymi, należy wskazać również na potrzebę poczucia
bezpieczeństwa, która często zostaje zachwiana w warunkach izolacji więziennej. U wielu więźniów moment umieszczenia w zakładzie karnym
pociąga za sobą uczucie niepewności i zagrożenia. Trzeba zauważyć, że deprywacja potrzeb emocjonalnych jest ściśle związana z deprywacją seksualną, która polega na znacznym ograniczeniu lub pozbawieniu kontaktów
seksualnych zgodnych z własną orientacją seksualną oraz nierzadko wiąże
się z podejmowaniem prób zaspokojenia potrzeby seksualnej za pomocą
kontaktów homoseksualnych.
Doświadczanie wszystkich wspomnianych wyżej sytuacji trudnych oraz
wykorzystanie ewentualnych możliwości ich ograniczania zależy w dużym
stopniu od rodzaju popełnionego przestępstwa, a co się z tym wiąże długości orzeczonej kary pozbawienia wolności oraz typu zakładu karnego.
Kategorią skazanych najbardziej narażoną na odczuwanie szeregu dolegliwości izolacji więziennej są więźniowie długoterminowi, wśród których
najliczniejszą grupę stanowią sprawcy zabójstw (Meisenhelder, 1985).
Kwalifikacja prawna czynu jakim jest zabójstwo powoduje, że więźniowie
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ci otrzymują wieloletnie wyroki pozbawienia wolności oraz odbywają zdecydowaną większość kary w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Kwestię tą reguluje szczegółowo kodeks karny, stanowiąc w art. 148
§1, że „kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo każe dożywotniego pozbawienia wolności”. Z kolei art. 88 § 3 kodeksu karnego
wykonawczego (dalej: k.k.w.) określa, iż „w zakładzie karnym typu zamkniętego osadza się: (…) skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia wolności (…), skazanego
stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu”. Niewątpliwie osoby osadzone w zakładzie karnym za zabójstwo w większości przypadków spełniają ustawowe kryterium
przytoczonego powyżej art. 88 § 3 k.k.w.
Literatura penitencjarna nie podaje jednoznacznej definicji kary długoterminowej, jednak zasadne wydaje się przyjęcie za Radą Europy (2003),
że do wyroków długoterminowych zaliczyć należy te, w których orzeczono karę pozbawienia wolności powyżej 5 lat.W związku z tym możemy powiedzieć, że karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dożywotniego
pozbawienia wolności należy traktować jako kary „ekstremalnie długoterminowe” (Korecki, 1988, s. 18). Jak pisze H. Machel (2003), wyroki długoterminowe dotyczą najczęściej bardzo poważnych przestępstw
kryminalnych, związanych z przemocą, agresją i znacznym zagrożeniem
społecznym, co powoduje konkretną reakcję społeczną w postaci dążenia
do wieloletniego odizolowania sprawcy od społeczeństwa, a przez to zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa.
Dane statystyczne z końca grudnia 2017 r. przedstawione przez Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW) w Warszawie pokazują, że populacja osadzonych za zabójstwo (zarówno typ podstawowy jak i typy
kwalifikowane) stanowi około 7,5% wszystkich skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Uznając za karę długoterminową wyrok
od 5 lat pozbawienia wolności wzwyż warto przyjrzeć się również statystykom CZSW, które przedstawiają populację więzienną biorąc pod uwagę
wymiar kary długoterminowej (tab. 1).
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Tabela 1. Wymiar kary długoterminowego pozbawienia wolności –
orzeczenia prawomocne na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Wymiar kary

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

N

%

N

%

N

%

od 5 do 10

257

0,35

5856

7,93

6113

8,28

od 10 do 15 lat

145

0,2

2284

3,09

2429

3,29

od 15 do 20 lat

0

0,0

33

0,04

33

0,04

25 lat

62

0,08

1671

2,26

1733

2,35

dożywocie

15

0,02

382

0,52

397

0,54

Źródło: www.sw.gov.pl. Wskaźniki procentowe: obliczenia własne
Uwaga! Wskaźnik procentowy oznacza stosunek do całej populacji skazanych (N=73 822).

Jak już wspomniano więźniowie długoterminowi to najczęściej sprawcy zabójstw. Charakterystyka tej specyficznej kategorii skazanych dopiero
w ostatnich latach doczekała się większego zainteresowania badawczego.
Zdecydowana większość z nich to żonaci mężczyźni, w wieku 18–37 lat,
o niskim poziomie wykształcenia (najczęściej podstawowe lub zasadnicze zawodowe), pochodzący z wielodzietnych, dysfunkcjonalnych rodzin.
Charakteryzuje ich bardzo często skłonność do uzależnień, znaczny stopień demoralizacji oraz zaburzenia osobowości typu schizoidalnego bądź
dyssocjalnego, sadyzm w skrajnej postaci współwystępujący z innymi zaburzeniami preferencji seksualnych połączonych z silnym popędem seksualnym, ale znacznie ograniczoną potencją seksualną. Zwykle nie mają
wyraźnego poczucia winy i niechętnie podejmują rozmowy na ten temat.
Brakuje im także potrzeby zadośćuczynienia rodzinom ofiar (Hanausek,
Leszczyński, 1995; Machel, 2003; Nosek-Komorowska, 2016).
M. Gordon (2001) w swoich badaniach nad poczuciem winy i samooceną własnych zachowań sprawców przestępstw agresywnych, zauważyła, że 66% zabójców wykazywało trudności adaptacyjne, 64% sprawców
młodocianych pochodziło z rodzin patologicznych, a aż 90% z nich charakteryzowały różnorodne zaburzenia osobowości. Jedynie 19% skazanych
za zabójstwo deklarowało przeżywanie żalu i poczucia winy z powodu
dokonanego czynu. Nieco odmienne wnioski wynikają z badań jakościowych przeprowadzonych przez K. Miszewskiego (2016) na grupie 15 mężczyzn odbywających karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Dziesięciu badanych więźniów uważa zasądzoną karę za sprawiedliwą, z tym
że dwóch z nich pogodziło się z nią dopiero po odbyciu 10 lat pozbawienia
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wolności. Trzech skazanych nie uważa, aby kara, którą odbywają była
sprawiedliwa. Pozostałych dwóch z kolei, choć pogodziło się z wyrokiem,
to również nie uważa go za sprawiedliwy. Trzynastu badanych zabójców
żałuje popełnionego czynu, ale tylko czterech z nich ma poczucie winy
od samego początku. Pozostali zadeklarowali, że wspomniany żal pojawił
się dopiero w trakcie odbywania kary, nie potrafią oni jednak podać po ilu
latach spędzonych w izolacji. W związku z tym autor sugeruje, że prawdopodobnie nie żałują oni popełnionego czynu i ofiary, ale faktu znalezienia
się w więzieniu na skutek popełnionego morderstwa.
Omawiając problematykę kar długoterminowych, nie można pominąć też zagadnienia recydywy. W tej kwestii na uwagę zasługują badania
R. Szczepanik (2015), które stały się podstawą wyłonienia przez autorkę
obrazu doświadczeń i działań, które składają się w trakcie wieloletniego
procesu na stawanie się recydywistą. Bogata analiza badawcza, poruszając
wieloaspektowość zjawiska recydywy, zwraca uwagę również na emocje
towarzyszące badanym recydywistom w momencie umieszczenia w zakładzie karnym. Jedną z nich jest lęk przed nieznanym, który możemy
rozpatrywać jako pewną specyficzną reakcję, czy też dolegliwość związaną
z uwięzieniem. Autorka podkreśla, że odczuwany przez badanych strach
i przerażenie związane są z utratą poczucia sprawowania kontroli nad zaistniałą sytuacją oraz z obawą pojawienia się problemów adaptacyjnych
i zajęcia niskiej pozycji społecznej wśród innych osadzonych. Nie bez znaczenia pozostają również cechy fizyczne więzienia, typowe dla instytucji
totalnej, charakteryzowane przez badanych recydywistów jako „długie,
niekończące się korytarze, wszędzie zamykane drzwi, dużo piętrowych łóżek w jednej sali, brud i śmierdziało” (Szczepanik, 2015, s. 155).
Problematykę dolegliwości izolacji więziennej odczuwanych przez kobiety skazane na kary długoterminowe (w przedziale od 8 do 12 lat pozbawienia wolności) za zabójstwo, przedstawia publikacja J. Chmielewskiej
(2017). Dla wszystkich uczestniczących w badaniu osadzonych kobiet
najsilniej odczuwaną dolegliwością jest ograniczony kontakt z najbliższymi oraz brak możliwości sprawowania bezpośredniej opieki na dziećmi.
Kolejną istotną dolegliwością jest nieumiejętność życia w zbiorowości.
Odmienność charakterów i upodobań prowadzi często do konfliktów
ze współosadzonymi. Istotnym wnioskiem wysuniętym przez autorkę
badań jest fakt, że pobyt w Domu Matki i Dziecka nie łagodzi dolegliwości uwięzienia, a wręcz odwrotnie – powoduje nawet pojawienie się
dodatkowych – poczucia zagrożenia o bezpieczeństwo wychowywanego
w zakładzie dziecka, ze strony innych osadzonych.
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Analizę ilościową dolegliwości uwięzienia rozpatrywanych w kategoriach niezaspokojonych w warunkach zakładu karnego potrzeb przedstawiła z kolei B. Zajęcka (2007).Badaniami została objęta grupa 62 skazanych kobiet (w tym 34 – pierwszy raz karane i 28 – recydywistki),
osadzonych w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Autorka w swych badaniach
dowiodła, że w wyniku izolacji więziennej różnorodne potrzeby kobiet
ulegają deprywacji. Najdotkliwiej odczuwana jest deprywacja potrzeby
wolności (średnia ranga ogółu – 6,0 przy zastosowaniu skali 6-stopniowej)
i kontaktu emocjonalnego (średnia ranga ogółu – 5,8). Potrzeba więzi
z bliskimi dotyczy najczęściej dzieci i partnera. Jako najmniej dokuczliwy
badane skazane wskazywały brak zaspokojenia potrzeb z zakresu higieny
osobistej (średnia ranga ogółu – 1,8) oraz potrzeb estetycznych (średnia
ranga ogółu – 1,2) i żywieniowych (średnia ranga ogółu – 1,3). Autorka
wskazuje również na brak różnic w odczuwaniu poszczególnych dolegliwości uwięzienia przez kobiety pierwszy raz karane i recydywistki.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania teoretyczne oraz bardzo ubogą
literaturę w zakresie dolegliwości kary pozbawienia wolności odczuwanych
przez więźniów długoterminowych, uzasadniona wydaje się potrzeba objęcia tego typu analizami badawczymi tej specyficznej kategorii osadzonych.

Założenia metodologiczne badań
i charakterystyka grupy badawczej
Wyniki badań, które są prezentowane w tym artykule są częścią obszerniejszych studiów na temat wskaźników dotyczących warunków optymalnego wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osób skazanych
długoterminowo i przebywających w izolacji penitencjarnej2. W ramach
projektu analizom badawczym poddano dwa podstawowe obszary: funkcjonowanie osób odbywających kary długoterminowe w warunkach izolacji więziennej (m.in.: katalog odczuwanych dolegliwości kary pozbawienia wolności, utrzymywanie więzi z rodziną, aktywność edukacyjna
bądź zawodowa, doświadczanie nagradzania i karania dyscyplinarnego,
udział w programach penitencjarnych) oraz określenie poziomu poczucia
sensu życia tej grupy skazanych. Długoletnie pozbawienie wolności jest
Badania realizowane w ramach projektu badawczego „Poczucie sensu życia z perspektywy
społecznej readaptacji osób odbywających kary długoterminowe”, we współpracy z dr Moniką
Badowską-Hodyr, przy aktywnym uczestnictwie Studentów Sekcji Penitencjarnej Naukowego
Koła Pedagogów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2
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karą, która w znacznym stopniu odbiera możliwość decydowania o ważnych obszarach codziennego funkcjonowania. W związku z tym ważne dla
praktyki penitencjarnej i postpenitencjarnej jest określenie wskaźników
optymalnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec
osadzonych długoterminowych. Założeniami opracowanego projektu
było uwrażliwienie zainteresowanych omawianą problematyką na dotkliwe skutki długoterminowego pozbawienia wolności,uzupełnienie dotychczasowych badań europejskich w obszarze zagadnień penitencjarnych dotyczących kar długoterminowych oraz stworzenie propozycji praktycznych
rozwiązań w pracy z osobami odbywającymi takie kary z perspektywy
procesu readaptacji społecznej3.
Celem zaprezentowanych w niniejszym artykule badań było poznanie
katalogu dolegliwości odczuwanych przez mężczyzn skazanych za zabójstwo na kary długoterminowe. Główny problem badawczy sprowadza się
do pytania: Jakie dolegliwości wynikające z kary pozbawienia wolności
odczuwają mężczyźni skazani na kary długoterminowe za zabójstwo?
Zgodnie z procedurą badawczą sformułowano następujące problemy
szczegółowe wynikające z problemu głównego, czyli, czy istnieją różnice
w odczuwaniu poszczególnych dolegliwości uwięzienia przez:
−−więźniów pierwszy raz karanych i recydywistów?
−−skazanych na krótsze i dłuższe wyroki mieszczącesię w ramach kary
długoterminowej?
−−skazanych pracujących i niepracujących w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności?
W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, który oprócz danych społeczno-demograficznych, zawierał również pytania dotyczące odczuwania przez badanych różnych dolegliwości
związanych z przebywaniem w izolacji więziennej. W opracowaniu statystycznym wykorzystano test niezależności Chi-kwadrat w celu określenia różnic istotnych statystycznie między porównywanymi grupami oraz
Inne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanychdługoterminowych,
analizowane w ramach omawianego projektu badawczego, można odnaleźć w opracowaniach:
Badowska-Hodyr M., Poczucie sensu życia wśród osadzonych odbywających kary długoterminowe
a ich uczestnictwo w programach podtrzymujących więź z rodziną, Pedagogia Ojcostwa, 15
(2/2017); Badowska-Hodyr M.,Więź z rodziną i jej znaczenie w procesie inkluzji społecznej
z perspektywy osadzonych kobiet odbywających kary długoterminowe, Probacja, 3 (2017);WróbelChmiel A., Praca w warunkach izolacji więziennej a poczucie sensu życia skazanych
odbywających kary długoterminowe, Probacja, 1 (2017); Wróbel-Chmiel A., Nagrody i kary
dyscyplinarne w praktyce penitencjarnej a poczucie sensu życia więźniów długoterminowych,
Przegląd Więziennictwa Polskiego, 4 (2017).
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współczynnik korelacji Pearsona pozwalający zbadać siłę związku między
zmiennymi (Jurek, 2011).
Na potrzeby niniejszego artykułu spośród wszystkich badanych (docelowo grupę badawczą stanowiło 122 osadzonych) wyselekcjonowano
grupę 64 skazanych mężczyzn, odbywających kary pozbawienia wolności
za zabójstwo w wymiarze powyżej 10 lat.W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego oraz techniką ankiety. Badania prowadzone
były przez kilka miesięcy, tj.od października 2016 r. do maja 2017 r.,
w jednostkach penitencjarnych z obszaru trzech Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej: OISW Rzeszów (ZK Rzeszów, ZK Jasło, ZK
Łupków), OISW Wrocław (AŚ Jelenia Góra, ZK Strzelin, ZK Oleśnica),
OISW Lublin (AŚ Lublin). Jak wspomniano wyżej, kryterium celowego
doboru respondentów było odbywanie kary pozbawienia wolności za zabójstwo, w wymiarze ponad 10 lat oraz pozostawanie w normie psychicznej i intelektualnej. Zastosowanie w badaniach tego ostatniego kryterium
pozwoliło na wyeliminowanie potencjalnego ryzyka uzyskania niekompletnych i nierzetelnych wypowiedzi. Na podstawie deklaracji osób badanych ustalono, że pozostają oni w izolacji więziennej minimum 6 lat (dotyczy to aktualnie odbywanej kary pozbawienia wolności).Jest to bardzo
istotna kwestia z punktu widzenia omawianej problematyki, ponieważ jak
słusznie zauważa G. Szczygieł (2006) okres 5 lat pozbawienia wolności jest
okresem wystarczającym, aby zauważyć u jednostki specyficzne problemy
typowe dla długoterminowej izolacji więziennej, jak chociażby deprywacja
różnego rodzaju potrzeb, co może być rozpatrywane również w kategoriach dolegliwości uwięzienia.
Tabela 2. Cechy społeczno-demograficzne badanych
Kategoria

Wykształcenie

Cechy badanych

N = 64

niepełne podstawowe

1

podstawowe

12

gimnazjalne

6

zawodowe

28

średnie techniczne

7

średnie ogólnokształcące

8

wyższe licencjackie

2
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wolny/wolna

21

konkubinat

20

żonaty/mężatka

15

rozwiedziony/rozwiedziona

6

wdowiec/wdowa

2

pełna naturalna

34

pełna zrekonstruowana

6

rozbita na skutek separacji rodziców

1

rozbita na skutek rozwodu rodziców

4

niepełna (śmierć matki)

4

niepełna (śmierć ojca)

4

konkubinat

9

opieka instytucjonalna

2

Stan cywilny

Struktura rodziny
pochodzenia

37

Źródło: opracowanie własne.

Cechy społeczno-demograficzne badanych zaprezentowano w tab. 2.
Średnia wieku respondentów wynosi 40,89 lat (SD=10,93). Najliczniejszą
grupę badanych więźniów stanowią osoby legitymujące się wykształceniem
zawodowym i podstawowym, stanu wolnego lub żyjący w konkubinacie.
Należy również zauważyć, że spośród badanychjedynie 1/4 to mężczyźni
deklarujący funkcjonowanie w związkach małżeńskich.Pozostali, najprawdopodobniej z powodu pozostawania przez nich przez wiele lat w izolacji
więziennej, często nie mieli możliwości znalezienia partnera życiowego
i stworzenia stałego, formalnego związku. Ponad połowa badanych wychowywała się w rodzinach pełnych naturalnych.
Tabela 3. Kara pozbawienia wolności
Kwalifikacja prawna czynu
Wymiar kary

art. 148 § 1
k.k.

art. 148 § 2
pkt 1 k.k.

art. 148 § 2
pkt2 k.k.

Ogółem

10-14 lat

4

0

0

4

15 lat

26

0

1

27

25 lat

17

11

1

29

dożywocie

0

4

0

4

ogółem

47

15

2

64

Źródło: opracowanie własne.
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W tab. 3 skategoryzowano badanych pod względem kwalifikacji
prawnej popełnionych czynów oraz długości wyroku. Najliczniejszą grupę stanowią sprawcy zabójstw (typ podstawowy) skazani na 15 i 25 lat
pozbawienia wolności. W badanej grupie dwóch więźniów odbywa karę
za zabójstwo na tle seksualnym. Na karę dożywotniego pozbawienia wolności skazanych zostało czterech respondentów za czyn z art. 148 § 2 p.1
k.k., tj. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Wyniki badań
Poniżej zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące tego jakie dolegliwości uwięzienia odczuwają skazani długoterminowi. Wyniki analizy
statystycznej wykazały istotne różnice w odczuwaniu przez badanych więźniów poszczególnych dolegliwości związanych z izolacją penitencjarną.
Czynnikami różnicującymi okazały się: powrót do przestępstwa, wymiar
aktualnie odbywanej kary pozbawienia wolności w ramach kary długoterminowej oraz fakt podjęcia pracy podczas pobytu w zakładzie karnym.
Tabela 4. Dolegliwości kary pozbawienia wolności odczuwane przez
skazanych po raz pierwszy i recydywistów
Dolegliwości kary
pozbawienia wolności

Pierwszy raz
karani
(N=32)

Recydywiści
(N=32)

%

N

%

Utrata więzi
z rodziną

Tak

15

46,9

26

81,2

Nie

17

53,1

6

18,8

Funkcjonowanie
na niewielkiej
i ograniczonej
przestrzeni

Tak

18

56,2

4

12,5

Nie

14

43,8

28

87,5

Konieczność
podporządkowania
się regulaminowi

Tak

12

37,5

11

34,4

Nie

20

62,5

21

65,6

Ubóstwo barw
zakładu karnego

Tak

10

31,2

11

34,4

Nie

22

68,8

21

65,6

Pełna kontrola
zachowania
i ingerowanie
we wszystkie
obszary życia

Tak

9

28,1

7

21,9

Nie

23

71,9

25

78,1

Chi2

p

R

8,212

0,004**

0,36

13,576

0,000***

0,46

0,068

0,794

0,03

0,071

0,790

0,03

0,333

0,564

0,07
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Ograniczony
kontakt ze światem
zewnętrznym

Tak

12

37,5

14

43,8

Nie

20

62,5

18

56,2

Ograniczenie
swobody decyzji
i działania

Tak

5

15,6

7

21,9

Nie

27

84,4

25

78,1

Tak

16

50,0

18

56,2

Nie

16

50,0

14

43,8

Poczucie
napiętnowania
społecznego

Tak

16

50,0

5

15,6

Nie

16

50,0

27

84,4

Brak poczucia
bezpieczeństwa

Tak

16

50,0

6

18,8

nie

16

50,0

26

81,2

Lęk przed wyjściem
na wolność

tak

18

56,2

24

75,0

nie

14

43,8

8

25,0

Samotność

39

0,259

0,611

0,06

0,410

0,522

0,08

0,251

0,616

0,06

8,576

0,003**

0,37

6,926

0,008**

2,494

0,114

0,33

0,20

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z danych zawartych w tab. 4, recydywiści zdecydowanie
częściej niż osoby pierwszy raz karane wskazują na dolegliwość w postaci
utraty więzi z rodziną, a różnice te są istotne statystycznie: Chi2 = 8,212
>Chi2 0,01; 1 = 6,635; r = 0,36 (korelacja niska). Taki rozkład wyników
zdaje się być uzasadniony z uwagi na fakt, że powrotność do przestępstwa
stosunkowo często niesie ze sobą osłabienie lub nawet zerwanie więzi z rodziną, a związki małżeńskie czy też partnerskie tworzone przez recydywistów na ogół nie są trwałe (Bałandynowicz, 2006).
Z kolei skazani po raz pierwszy ponad czterokrotnie częściej niż recydywiści wskazują na dolegliwość związaną z funkcjonowaniem na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni (56,2%). Zależność ta również jest istotna
statystycznie: Chi2 = 13,576 >Chi2 0,001; 1 = 10,827; r = 0,46 (korelacja
umiarkowana). Podobnie zdecydowanie większy odsetek skazanych po raz
pierwszy (50%) niż recydywistów (15,6%) jako znaczną dolegliwość
uwięzienia postrzega poczucie napiętnowania społecznego, co wskazuje
na istotną statystycznie zależność: Chi2 = 8,576 >Chi2 0,01; 1 = 6,635;
r = 0,37 (korelacja niska). Uzyskane dane pokazują istotną statystycznie
różnicę także w przypadku dolegliwości związanej z brakiem poczucia
bezpieczeństwa: Chi2 = 6,926 >Chi2 0,01; 1 = 6,635; r = 0,33 (korelacja
niska). Okazuje się, że połowa badanych odbywających karę po raz pierwszy wskazuje właśnie na ten skutek izolacji więziennej, gdy tymczasem
w przypadku więźniów recydywistów odsetek ten wynosi tylko 18,8%.
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Jak więc wynika z badań – brak poczucia bezpieczeństwa wydaje się być
dolegliwością typową dla tej grupy osadzonych. Są to bowiem osoby nie
przystosowane do życia więziennego, które nagle znalazły się w całkowicie
nowej sytuacji, wśród osób z różnorodną przeszłością kryminalną i najprawdopodobniej czują się zagrożone ze strony współwięźniów.
Tabela 5. Dolegliwości kary pozbawienia wolności odczuwane przez skazanych na krótszy i dłuższy wymiar kary w ramach kary długoterminowej
Dolegliwości kary pozbawienia
wolności

10 – 15 lat
pozbawienia
wolności
(N=31)

25 lat
pozbawienia
wolności
i dożywocie
(N=33)

%

N

%

tak

10

32,3

31

93,9

nie

21

67,7

2

6,1

Funkcjonowanie
na niewielkiej
i ograniczonej
przestrzeni

tak

17

54,8

5

15,2

nie

14

45,2

28

84,8

Konieczność
podporządkowania się
regulaminowi

tak

9

29,0

14

42,4

nie

22

71,0

19

57,6

Ubóstwo barw zakładu
karnego

tak

16

51,6

5

15,2

nie

15

48,4

28

84,8

Pełna kontrola
zachowania
i ingerowanie
we wszystkie obszary
życia

tak

8

25,8

8

24,2

nie

23

74,2

25

75,8

Ograniczony
kontakt ze światem
zewnętrznym

tak

15

48,4

11

33,3

nie

16

51,6

22

66,7

Ograniczenie swobody
decyzji i działania

tak

5

16,1

7

21,2

nie

26

83,9

26

78,8

tak

8

25,8

26

78,8

nie

23

74,2

7

21,2

Poczucie
napiętnowania
społecznego

tak

14

45,2

7

21,2

nie

17

54,8

26

78,8

Brak poczucia
bezpieczeństwa

tak

15

48,4

7

21,2

nie

16

51,6

26

78,8

Lęk przed wyjściem
na wolność

tak

15

48,4

27

81,8

nie

16

51,6

6

18,2

Utrata więzi z rodziną

Samotność

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne.

Chi2

p

r

26,415

0,000***

0,64

11,161

0,001***

0,42

1,245

0,264

0,14

9,639

0,002**

0,39

0,021

0,885

0,02

1,502

0,220

0,15

0,271

0,603

0,06

18,018

0,000***

0,53

4,159

0,041*

0,25

5,233

0,022*

0,29

7,919

0,005**

0,35
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W badanej grupie długość aktualnie odbywanej kary pozbawienia wolności mieszczącej się w ramach kary długoterminowej w sposób istotny
statystycznie różnicuje odczuwanie następujących dolegliwości związanych z izolacją więzienną (tab. 5):
−−odsetek respondentów skazanych na kary 25 lat pozbawienia wolności
i dożywocia odczuwających utratę więzi z rodziną jest blisko trzy krotnie wyższy (93,9%) w porównaniu ze skazanymi na wyroki w przedziale
10–15 lat pozbawienia wolności (32,3%): Chi2 = 26,415 >Chi2 0,001;
1 = 10,827; r = 0,64 (korelacja umiarkowana);
−−ponad połowa (54,8%) skazanych na wyroki krótsze odczuwa dolegliwość w postaci funkcjonowania na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni, gdy tymczasem w grupie skazanych na kary „ekstremalnie długie”
odsetek ten jest blisko czterokrotnie niższy: Chi2 = 11,161 >Chi2 00,01;
1 = 10,827; r = 0,42 (korelacja umiarkowana);
−−ubóstwo barw zakładu karnego jest zdecydowanie częściej odczuwane
przez więźniów odbywających krótsze kary w ramach kary długoterminowej (51,6%) niż skazanych na kary dłuższe (15,2%): Chi2 = 9,639
>Chi2 0,01; 1 = 6,635; r = 0,39 (korelacja niska);
−−odsetek respondentów skazanych na kary 25 lat pozbawienia wolności
i dożywocia odczuwających samotność jako negatywny skutek izolacji
więziennej jest trzy krotnie wyższy (78,8%) w porównaniu ze skazanymi na wyroki w przedziale 10–15 lat pozbawienia wolności (25,8%):
Chi2 = 18,018 >Chi2 0,001; 1 = 10,827; r = 0,53 (korelacja umiarkowana);
−−poczucie napiętnowania społecznego ponad dwukrotnie częściej jest
odczuwane przez skazanych na wyroki w przedziale 10–15 lat pozbawienia wolności (45,2%) niż skazanych na kary 25 lat pozbawienia
wolności i dożywocia (21,2%): Chi2 = 4,159 >Chi2 0,05; 1= 3,841;
r = 0,25 (korelacja niska);
−−więźniowie odbywający kary „ekstremalnie długie” zdecydowanie
rzadziej odczuwają brak poczucia bezpieczeństwa (21,2%), gdy tymczasem w drugiej badanej grupie na dolegliwość tą wskazuje blisko
co drugi osadzony (48,4%): Chi2 = 5,233>Chi2 0,05; 1 = 3,841;
r = 0,29 (korelacja niska);
−−wśród respondentów skazanych na kary 25 lat pozbawienia wolności
i dożywocia dolegliwością dość powszechną jest lęk przed wyjściem
na wolność (81,8%), natomiast wśród skazanych na wyroki w przedziale 10–15 lat pozbawienia wolności odsetek ten wynosi 48,4%:
Chi2 = 7,919>Chi2 0,01; 1 = 6,635; r = 0,35 (korelacja niska).
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W badaniach sprawdzono również związek pomiędzy odczuwaniem
przez skazanych długoterminowych poszczególnych, negatywnych konsekwencji izolacji penitencjarnej, a wykonywaniem przez nich pracy podczas
pobytu w zakładzie karnym (tab. 6).
Tabela 6. Dolegliwości kary pozbawienia wolności odczuwane przez
skazanych długoterminowych pracujących i niepracujących w trakcie
odbywania kary pozbawienia wolności
Dolegliwości kary pozbawienia
wolności

Pracujący
(N=34)

Nie pracujący
(N=30)

%

N

%

tak

19

55,9

22

73,3

nie

15

44,1

8

26,7

Funkcjonowanie
na niewielkiej
i ograniczonej
przestrzeni

tak

10

29,4

12

40,0

nie

24

70,6

18

60,0

Konieczność
podporządkowania się
regulaminowi

tak

10

29,4

13

43,3

nie

24

70,6

17

56,7

Ubóstwo barw zakładu
karnego

tak

12

35,3

9

30,0

nie

22

64,7

21

70,0

Pełna kontrola
zachowania
i ingerowanie
we wszystkie obszary
życia

tak

10

29,4

6

20,0

nie

24

70,6

24

80,0

Ograniczony
kontakt ze światem
zewnętrznym

tak

13

38,2

13

43,3

nie

21

61,8

17

56,7

Ograniczenie swobody
decyzji i działania

tak

9

26,5

3

10,0

nie

25

73,5

27

90,0

tak

14

41,2

20

66,7

nie

20

58,8

10

33,3

Poczucie
napiętnowania
społecznego

tak

13

38,2

8

26,7

nie

21

61,8

22

73,3

Brak poczucia
bezpieczeństwa

tak

18

52,9

4

13,3

nie

16

47,1

26

86,7

Lęk przed wyjściem
na wolność

tak

17

50,0

25

83,3

nie

17

50,0

5

16,7

Utrata więzi z rodziną

Samotność

*p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001
Źródło: opracowanie własne.

Chi2

p

r

2,108

0,147

0,18

0,792

0,373

0,11

1,342

0,247

0,14

0,203

0,653

0,06

0,753

0,386

0,11

0,172

0,679

0,05

2,838

0,092

0,21

4,158

0,041*

0,25

0,968

0,325

0,12

11,083

0,001***

0,42

7,850

0,005**

0,35
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Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że skazani długoterminowi pracujący w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w porównaniuz pozostałymi badanymi więźniami:
−−zdecydowanie rzadziej wskazują na samotność jako negatywną konsekwencję izolacji więziennej: Chi2 = 4,158>Chi2 0,05; 1 = 3,841;
r = 0,25 (korelacja niska);
−−czterokrotnie częściej odczuwają brak poczucia bezpieczeństwa:
Chi2 = 11,083>Chi2 0,001; 1 = 10,827; r = 0,42 (korelacja umiarkowana);
−−zdecydowanie rzadziej odczuwają lęk przed wyjściem na wolność:
Chi2= 7,850>Chi2 0,01; 1 = 6,635; r = 0,35 (korelacja niska).
Oznacza to, że zaangażowanie osadzonych w różnego rodzaju aktywność zawodową jest czynnikiem w pewnym stopniu minimalizującym
odczuwanie przez nich takich dolegliwości uwięzienia jak samotność
czy też lęk przed wyjściem na wolność. Zależność odwrotną obserwujemy natomiast w zakresie poczucia bezpieczeństwa. Skazani pracujący
bardzo często wskazują na odczuwanie dolegliwości w postaci braku poczucia bezpieczeństwa. Może być to związane z typem zakładu karnego, w jakim odbywają karę pozbawienia wolności. Większość badanych
to sprawcy zabójstw, osadzeni w jednostkach penitencjarnych o charakterze zamkniętym, gdzie niemożliwe jest ich samodzielne poruszanie się,
a prawie wszystkie codzienne czynności wykonują oni w celi mieszkalnej,
w obecności kilku innych skazanych. Podjęcie pracy wiąże się natomiast
z częstszym opuszczaniem celi mieszkalnej, kontaktem z szerszym gronem
osadzonych, co dla wielu skazanych nie jest sytuacją komfortową i stwarza
subiektywne poczucie zagrożenia.

Wyniki i wnioski
Omówione w niniejszym artykule wyniki badań potwierdzają, że pobyt w zakładzie karnym niesie ze sobą liczne ograniczenia, a także utrudnia normalne funkcjonowanie powodując deprywację wielu ważnych dla
człowieka potrzeb. W badanej grupie rodzaj odczuwanych negatywnych
konsekwencji izolacji więziennej jest jednak zróżnicowany pod względem
kilku czynników: powrotności do przestępstwa, długości orzeczonej kary
pozbawienia wolności oraz możliwości zatrudnienia w trakcie odbywania
kary pozbawienia wolności. Utrata więzi z rodziną – jedna z najboleśniej
odczuwanych dolegliwości uwięzienia – wskazywana była najczęściej przez
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recydywistów oraz mężczyzn odbywających tzw. kary ekstremalnie długoterminowe, czyli karę 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności. Brak
poczucia bezpieczeństwa, funkcjonowanie na niewielkiej i ograniczonej
przestrzeni oraz poczucie napiętnowania społecznego to z kolei dolegliwości najsilniej odczuwane przez więźniów pierwszy raz karanych oraz odbywających krótsze kary pozbawienia wolności, mieszczące się w ramach
kary długoterminowej.
Osoby skazane na dłuższe wyroki zdecydowanie częściej wskazują również na negatywne konsekwencje izolacji więziennej w postaci poczucia
osamotnienia oraz lęku przed wyjściem na wolność, co jest kwestią dość
oczywistą w przypadku tej grupy więźniów. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, że długi pobyt w zakładzie karnym wiąże się bardzo często
ze znacznym osłabieniem lub nawet utratą więzi z rodziną, co potęguje
poczucie osamotnienia. Podobnie funkcjonowanie przez wiele lat na tej samej przestrzeni, gdzie wszystkie aktywności człowieka poddawane są stałej
kontroli personelu więziennego, a samodzielne podejmowanie decyzji jest
ograniczone do bezwzględnego minimum, rodzi poczucie lęku przed światem zewnętrznym i życiem na wolności. Kolejnym czynnikiem mającym
wpływ na odczuwanie poszczególnych dolegliwości uwięzienia okazała
się możliwość wykonywania pracy podczas odbywania kary pozbawienia
wolności. Skazanym, zaangażowanym w tego typu aktywność, rzadziej
doskwiera samotność oraz lęk przed wyjściem na wolność. Towarzyszy
im jednak przy tym brak poczucia bezpieczeństwa, najprawdopodobniej
związany z poczuciem zagrożenia ze strony innych osadzonych.
Podejmując próbę porównania uzyskanych wyników badań z analizami
innych autorów, zaprezentowanych w części teoretycznej artykułu, można
zauważyć, że w pewnym stopniu korespondują one z wnioskami wysuniętymi przez B. Zajęcką (2007) oraz J. Chmielewską (2017). We wszystkich
badaniach osadzeni wskazywali na silnie odczuwaną dolegliwość w postaci
braku kontaktu emocjonalnego, czy też utraty więzi z rodziną.
J. Chmielewska (2017), podobnie jak autorka niniejszego artykułu,
zauważyła z kolei, że badane kobiety, przebywające w izolacji więziennej
najdłużej, nie odczuwają poczucia zagrożenia ze strony współosadzonych.
Najprawdopodobniej długotrwały pobyt w zakładzie karnym spowodował, że przyzwyczaiły się do tych specyficznych warunków, co można
by wiązać z procesem prizonizacji i ukształtowaniem się u nich tzw. osobowości karceralnej, której jednym z przejawów jest właśnie przystosowanie się do życia więziennego (Kędzierski, 2017; Klimczak, 2017). Pewne
różnice natomiast możemy odnaleźć w odniesieniu do wyników badań
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B. Zajęckiej (2007). Autorka podkreśla bowiem, że nie istnieją różnice
w odczuwaniu dolegliwości pozbawienia wolności przez kobiety pierwszy
raz karane i recydywistki. Tymczasem zaprezentowane w tym miejscu wyniki badań sugerują istnienie różnic istotnych statystycznie w obrębie poszczególnych negatywnych konsekwencji izolacji więziennej odczuwanych
przez ww. kategorie osadzonych. Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno
w badaniach B. Zajęckiej (2007), jak i J. Chmielewskiej (2017), grupę
badawczą stanowiły osadzone kobiety, zaś autorka niniejszego artykułu
badaniami objęła skazanych mężczyzn. W związku z tym niemożliwe
są pewne uogólnienia, gdyż płeć bardzo często stanowi istotny czynnik
różnicujący uzyskane wyniki badań. Co więcej, porównanie osadzonych
kobiet i mężczyzn pod względem odczuwanych przez nich dolegliwości
kary pozbawienia wolności, może stać się przyczynkiem do dalszych badań
w zakresie omawianej problematyki.
Sytuacje trudne doświadczane przez więźniów podczas pobytu w zakładzie karnym, powodują nie tylko zmiany w ich osobowości i zachowaniu,
ale pociągają również liczne negatywne skutki dla ich najbliższych. Najkorzystniej byłoby ograniczyć wykonywanie bezwzględnej kary pozbawienia
wolności do minimum, zastępując ją karami o charakterze wolnościowym.
Nie jest to jednak możliwe w przypadku skazanych na wyroki długoterminowe za poważne przestępstwa, najczęściej przeciwko życiu. Jednostka
zostaje umieszczona w zakładzie karnym z jednej strony po to, aby odizolować ją od społeczeństwa, a przez to zapewnić temu społeczeństwu poczucie
bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony w celu poddania jej oddziaływaniom
korekcyjnym, resocjalizacyjnym i readaptacyjnym. Mając to na względzie,
zwłaszcza w odniesieniu do skazanych wiele lat przebywających w izolacji
więziennej, należy ograniczyć odwetową funkcję kary pozbawienia wolności, co być może przyczyni się do zniwelowania szeregu dolegliwości
odczuwanych przez tą kategorię osadzonych (Chmielewska, 2017).
Kolejnym elementem optymalnego modelu wykonywania kary pozbawienia wolności jest poszerzenie katalogu różnego rodzaju aktywności
skierowanych do skazanych długoterminowych, do których należy możliwość zatrudnienia. Jak wykazały wyniki przedstawionych badań praca
może stać się czynnikiem minimalizującym odczuwanie pewnych dolegliwości uwięzienia. Szansą dla osadzonych odbywających kary długoterminowe jest zatem realizowany od 2016 roku Rządowy Program Pracy
Więźniów, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny
Zarząd Służby Więziennej w Warszawie. Program obejmuje trzy filary:
1) budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach
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śledczych; 2) rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów; 3) ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających
więźniów. Pierwszy z wymienionych filarów został opracowany głównie
z myślą o skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych typu zamkniętego, do których należą właśnie więźniowie
długoterminowi. Powstanie hal produkcyjnych przy jednostkach penitencjarnych pozwoli na stworzenie miejsc pracy dla tej specyficznej kategorii
osadzonych (Wróbel-Chmiel, 2017).
Najprawdopodobniej równie korzystnymi czynnikami są pozostałe wymienione w kodeksie karnym wykonawczym środki oddziaływania penitencjarnego, dlatego też ten obszar pracy penitencjarnej powinien być
systematycznie i sukcesywnie rozwijany przez kadrę zakładów karnych.
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DOLEGLIWOŚCI UWIĘZIENIA ODCZUWANE PRZEZ
SKAZANYCH DŁUGOTERMINOWYCH – SPRAWCÓW
ZABÓJSTW
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie problemu dolegliwości izolacji więziennej
odczuwanych przez sprawców zabójstw odbywających kary długoterminowego
pozbawienia wolności.
W pierwszej, teoretycznej części artykułu, autor omówił sytuacje trudne,
doświadczane przez osoby uwięzione oraz dokonał krótkiej charakterystyki
sprawców zabójstw jako kategorii więźniów odbywających wieloletnie wyroki
pozbawienia wolności.
Druga część opracowania ma charakter badawczy i przedstawia wyniki
badań przeprowadzonych na grupie 64 skazanych mężczyzn odbywających
karę pozbawienia wolności za zabójstwo. Czynnikami różnicującymi odczuwanie przez badanych poszczególnych dolegliwości uwięzienia okazały się:
powrótdo przestępstwa, wymiar aktualnie odbywanej kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie pracy podczas pobytu w zakładzie karnym.
W podsumowaniu porównano wyniki badań z wnioskami innych autorów.
Zwrócono również uwagę na kilka istotnych elementów optymalnego modelu
wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych długoterminowych.
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THE HARDSHIPS OF IMPRISONMENT EXPERIENCED BY LONG-TERM CONVICTS (PERPETRATORS
OF MURDER)
Abstract
The aim of the article is to discuss the issue of hardships of prison isolation
experienced by perpetrators of murder serving long-term custodial sentences.
In the first section of the article, dealing with theory, the author describes
difficult situations experienced by convicts, while also giving a brief characterisation of perpetrators of murder as a category of prisoner serving long sentences
covering many years.
The second section presents the findings of research conducted on a group
of 64 convicted men, serving sentences for murder. Factors differentiating
the hardships of imprisonment experienced by individual respondents proved
to be: recidivism, the sentence currently being served, and work carried out
during the convict’s stay in a correctional facility.
The summary compares the findings of the research with the conclusions
reached by other writers. Attention is also drawn to a few significant elements
of the optimum model of the serving of sentences by long-term convicts.
Keywords: hardships of imprisonment, long-term convict, perpetrators
of murder
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NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE – PRZEGLĄD
WYBRANYCH INTERWENCJI RESOCJALIZACYJNYCH

Wprowadzenie
Wykolejeniec, dewiant, degenerat. Chuligan, przestępca, łobuz. Wyrzutek, zdemoralizowany, nieprzystosowany i wreszcie niedostosowany.
Określenia znane i często bezrefleksyjnie stosowane. Ale kogo dotyczą?
Człowieka? Jednostki? Niepełnoletniego, który z bardziej bądź mniej znanych otoczeniu przyczyn złamał reguły życia społecznego?
Pojęcie niedostosowania społecznego zostało opracowane przez Światowy Związek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą, a przeniesione do polskiej literatury przez M. Grzegorzewską (1957).. Określenie „niedostosowanie społeczne” funkcjonuje w różnych znaczeniach, w zależności
od dyscypliny, która je definiuje. W literaturze istnieje wiele interpretacji
tego terminu. Różnice definicyjne wynikają ze złożoności przyczyn zjawiska jakim jest niedostosowanie społeczne. Możemy brać pod uwagę
aspekt psychologiczny, socjologiczny, analizować zjawisko w kontekście
pedagogiki czy uwarunkowań kulturowych. Autorzy starają się ukazać
wieloaspektowość zjawiska, nie utożsamiając jednak niedostosowania
społecznego z zachowaniami przestępczymi czy zaburzeniami zachowania. M. Grzegorzewska podkreślała aspekt trudności z jakimi spotyka się
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młoda osoba w relacjach z otoczeniem. Cz. Czapów dla określenia osoby
niedostosowanej społecznie używał pojęcia młodzieży trudnej: „Młodzieżą
trudną będziemy nazywać taką młodzież, która wskutek nasilenia odbiegających od przeciętnej reakcji negatywnych znajduje się w zasadniczym
konflikcie z każdym poleceniodawcą i z każdą normą, reprezentującą całość życia społecznego” (Czapów, 1962). N. Han-Ilgiewicz (1965) złożoność pojęcia niedostosowania społecznego charakteryzowała w kontekście nieadekwatnego stosowania środków zaradczych przez młodego
człowieka w sytuacjach konfliktu z otoczeniem, sprowadzającego swoje
działanie w głównej mierze do zachowań impulsywnych, popędowych.
J. Konopnicki (1971) w niedostosowaniu społecznym podkreślał aspekt
psychologiczny, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu frustracji.
Warto również zwrócić uwagę na zagadnienie tożsamości. Odwołując
się do Goffmana (2000) każda jednostka zostaje postawiona w sytuacji
wyboru, w której musi przyjąć określoną postawę, a więc musi dokonać
samopoznania. Poczucie tożsamości jest więc wynikiem procesów, które
zachodzą w interakcji ze środowiskiem (Mądrzycki, 2002). Jak wynika
z badań przeprowadzonych przez Irenę Mudrecką w latach 2007-2008
poglądy nieletnich wskazują na wewnętrzną niespójność i brak stabilności w systemie przekonań. Taki mechanizm powoduje chaos i zaburzenia
w poczuciu tożsamości, a to wiąże się z łamaniem reguł często pod wpływem uwarunkowań środowiskowych.
Pojęcie niedostosowania społecznego jest określeniem złożonym, wieloznacznym. Należy także wspomnieć o jednym z istotnych elementów,
który wskazuje na niedostosowanie społeczne. Mianowicie o zaburzeniu
zachowania, które odwołuje się do określenia nieprawidłowych relacji jednostki z otaczającym go światem społecznym. Amerykański system klasyfikacyjny stosowany w psychiatrii (DSM) czy system europejski (ICD) używają pochodzącego z języka angielskiego skrótu conduct disorder(s) (CD)
do określenia owego zagadnienia. Pojęcie to jednoznacznie odwołuje się
do zaburzonych interakcji społecznych.
Przyczyny niedostosowania społecznego próżno szukać w literaturze.
Ilu autorów, tyle koncepcji, a raczej ile niedostosowanych jednostek, tyle
uwarunkowań łamania przez nich zasad współżycia społecznego. Próby
wyodrębnienia rodzajów niedostosowania społecznego podejmowało
wielu badaczy. H.J. Eysenck wyróżnił dwie typologie, pomocne w wyodrębnieniu niedostosowania społecznego: kategorialną oraz dymensjonalną. Ostatecznie zostały one przekształcone w system dymensjonalny.
Autor kontynuując myśl Wilhelma Wundta, chciał wyróżnić wymiar,
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na którym nakreślone zostanie natężenie niedostosowania społecznego
zobrazowanego w postaci kontinuum. Pierwszy skategoryzowany wymiar
dotyczyć miał emocjonalności, drugi zaś przedstawiać konstrukt ekstrawersji/introwersji. Eysenck próbował połączyć podejście behawiorystyczne
i psychodynamiczne wyróżniając 3 typy osobowości: introwersja/ekstrawersja, neurotyczność i psychotyczność. Warto wspomnieć, że ten sam
autor traktował ”sumienie” jako mechanizm mający wpływ na zachowanie społeczne. Zachowania przestępcze, Eysenck utożsamiał z wymiarem
ekstrawersji. Co ciekawe, badania, które zostały powtórzone w Polsce
wskazały, że przestępcy częściej wykazują cechy introwertyczne. W podejściu behawioralnym wiele miejsca poświęca się procesowi socjalizacji,
co współcześnie oznacza, że zachowanie może być wynikiem społecznego
uczenia się. Co to oznacza w praktyce? Obserwacja otoczenia, naśladowanie wzorców, korzyści, jak i strat wynikających z danego zachowania
powodują, że jednostka warunkuje dany model reagowania, czy to na skutek warunkowania klasycznego, społecznego czy też instrumentalnego.
Podejście humanistyczne wyłamuje się natomiast z myślenia o „programowaniu” człowieka, jak to ma miejsce w behawioryzmie i skupia się przede
wszystkim na strukturze osobowości w kontekście potrzeb. Wielokrotnie
przywoływany w literaturze nurtu psychologii humanistycznej A. Maslow
wskazywał na hierarchię potrzeb, a tam między innymi na metapotrzeby,
mające aspekt motywujący. Motywacja, która w podejściu humanistycznym odgrywa kluczową rolę prowadząc do samorealizacji, według Maslowa jest wyznacznikiem zdrowia psychicznego. Podążając dalej w myśl humanizmu możemy zdefiniować pojęcie zdrowia psychicznego, opierając się
na odwołaniu do prawidłowego funkcjonowania jednostki w środowisku.
Warto również wspomnieć o pojęciu zachowanie przestępcze, które w nurcie humanistycznym warunkowane jest blokowaniem rozwoju jednostki
w sferze psychicznej, społecznej i duchowej przez otoczenie zewnętrzne.
Niweluje to możliwość harmonijnego rozwoju wewnętrznego powodując pojawienie się zachowań niepożądanych, szczególnie pod wpływem
kontaktu z otoczeniem. Opierając się natomiast na założeniach psychologii kognitywnej niedostosowanie społeczne określane jest jako tendencja
do działania wbrew istniejącym zasadom współżycia społecznego, które
wynika z postaw, przekonań i wartości danej jednostki. Lista czynników,
działających destrukcyjnie jest znacznie dłuższa, nie mniej najważniejsze
dla psychologów poznawczych jest jedno: każde zachowanie jest przejawem danych struktur poznawczych, które kształtują się w wyniku mechanizmów socjalizacji.
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Podsumowując, pojęcie niedostosowania społecznego jest to określenie
złożone, szerokie, które często zawiera w sobie pierwiastek stygmatyzujący.
Gdy do niego dołożymy młodego człowieka, poszukującego własnego Ja,
w którym kształtuje się poczucie osobistej, jak i społecznej tożsamości
oraz samooceny, bardzo często stykamy się z mieszanką wybuchową. A jak
mieszanka wybuchowa to o eksplozję, a więc rozładowanie nie trudno. Nie
zawsze dzieje się to jednak zgodnie z panującymi regułami życia społecznego. Często jednym z przejawów zjawiska niedostosowania społecznego
są podejmowane wówczas przez młodzież zachowania ryzykowne. Powodem, dla którego młodzież się ich dopuszcza jest niejednokrotnie chęć
przynależenia do grupy, w której jednostka może się w końcu poczuć akceptowana. Dodatkowo przejawiane zachowania bardzo często odbierane
są w grupie jako wyraz odwagi, co pozwala na zdobycie uznania i prestiżu
wśród rówieśników. Któż nie lubi być szanowany i mieć poczucia zrozumienia? W końcu człowiek, istota społeczna, a młody człowiek w szczególności ze strony środowiska zewnętrznego tego uznania potrzebuje.

Wpływ otoczenia na uwarunkowania zjawiska
niedostosowania społecznego młodzieży
Poruszając temat środowiska warto pamiętać, że niebagatelny wpływ
na podejmowane przez młodego człowieka zachowania i decyzje ma jego
środowisko domowe. Rodzina to pierwsze środowisko, z którym spotyka
się dziecko, w którym ma miejsce nauka komunikacji, rozumienia emocji,
nawiązywania i podtrzymywania relacji czy też więzi. Z. Tyszka (1976 )
definiuje rodziny, „jako zbiorowości ludzi powiązanych ze sobą więzią
małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”. Już w 1947 r.
W. Healy i A. Bronner wskazali, że prawie wszyscy nieletni przestępcy odczuwają napięcie i konflikt w kontekście sytuacji domowej (Pospiszyl K.,
Żabczyńska E., 1981). Badania 500 nieletnich przestępców prowadzone
przez S. i E. Glueck (1950) wskazały, że najbardziej niekorzystnymi czynnikami związanymi ze środowiskiem rodzinnym są:
−−zbytnia pobłażliwość lub rygoryzm ojca,
−−brak sprawowania opieki ze strony matki,
−−wrogość lub obojętność ze strony rodzica,
−−brak zgodności, porządku w otoczeniu rodzinnym.
Atmosfera wychowawcza niewątpliwie jest jednym z decydujących
czynników wpływających na funkcjonowanie dziecka w życiu społecznym.

Niedostosowanie społeczne – przegląd wybranych interwencji resocjalizacyjnych

53

Warto również wspomnieć o metodach wychowawczych stosowanych
przez rodziców względem dziecka. Kluczowa zdaje się być tutaj kwestia czasu, który rodzice dzielą ze swoim potomstwem. Hołyst (2006)
dowodzi, że nieletni, którzy podejmują zachowania przestępcze przebywają najczęściej w rodzinach dysfunkcyjnych. Nie sposób jest wymienić
wszystkich czynników, które sprawiają, że możemy daną rodzinę uznać
za „niewydolną wychowawczo”. Z badań prowadzonych wśród nieletnich
przestępców przez H. Kołakowską-Przełomiec (1990) wynika że najpoważniejszym problemem, jaki ma miejsce w środowisku rodzinnym
jest alkoholizm (45,4%). Hołyst wymienia również: przestępcze wzory
zachowań, występujące zjawisko agresji i przemocy, brak pozytywnych
wzorców do naśladowania. Do listy możemy dopisać także: prostytucję,
uzależnienia od substancji psychoaktywnych, sieroctwo, brak zabezpieczenia finansowego. Należy jednak podkreślić, że nie oznacza to, iż każda jednostka, u której w rodzinie pojawia się jeden z wymienionych czynników,
podejmie zachowania przestępcze. Nie umniejszając randze środowiska
rodzinnego, warto się bowiem pochylić także nad znaczeniem środowiska
szkolnego. Z. Ostrihanska (1997) poszukiwała związku między funkcjonowaniem ucznia w szkole a niedostosowaniem społecznym czy podejmowaniem przez niego zachowań przestępczych. Badania wskazały, że jednostki, które w szkole podstawowej wykazywały cechy niedostosowania
społecznego, po upływie 5 lat w zdecydowanej większości nie uzyskały
promocji w terminie. Co ważne, ci, którzy w okresie szkoły podstawowej
stawali przed wymiarem sprawiedliwości, następnie jako młodociani oraz
osoby dorosłe również wchodzili w konflikt z prawem. Niewątpliwie ważny jest tutaj również klimat szkoły (K. Lewin, 1951), relacje interpersonalne dziecko-nauczyciel i dziecko-klasa/grupa, zasady oceniania, poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji oraz odwoływanie się do tradycji. Te i wiele
innych czynników sprzyjają zachowaniom społecznie niepożądanym przejawianym przez ucznia.
W trakcie analizy środowiska szkolnego nasuwa się pytanie: „A co z rówieśnikami”? Niewątpliwie nauka przez naśladowanie jest jednym z potężnych mechanizmów socjalizacji. To rówieśnicy, koledzy ze szkolnej ławki,
mogą być dla młodego człowieka źródłem wiedzy na temat otaczającego
go świata, panujących w nim zasada, czy też występujących zagrożeniach.
B. Misztal (1974) definiował grupę rówieśniczą jako zbiorowość, w której
istnieją relacje pierwotne i bezpośrednie. Autor dodaje, że wśród członków
grupy występuje poczucie zamieszkiwania wspólnego terytorium, a grupa
ma charakter spontaniczny. Grupa rówieśnicza, wg B. Misztala wygasa,
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gdy członkowie osiągają prestiż społeczny. Warto w tym miejscu przytoczyć twierdzenie J. Kupczyka (1989), który uważa, że: „Grupy rówieśnicze, zwłaszcza grupy nieformalne, są istotnym elementem procesu socjalizacji dzieci i młodzieży, a stopień identyfikacji dziecka z celami grupy
i jego pozycją w niej decydują o sile jej wpływu na jego postawy, dążenia
i utrwalające się wzory zachowań” (Kupczyk, 1989).
Podsumowując, jednostka niedostosowana społecznie w sposób nieprawidłowy funkcjonuje w sferze emocjonalnej, behawioralnej, poznawczej
czy też osobowościowej. Młodzież niedostosowana społecznie wykazuje
utrwalone, zaburzone wzorce zachowania. Podczas diagnozy uwzględnia
się występowanie takich objawów jak:
1) powtarzające się wagary,
2) ucieczki z domu,
3) włóczęgostwo,
4) pożywanie alkoholu,
5) zażywanie substancji psychoaktywnych,
6) niszczenie mienia,
7) stosowanie przemocy, uczestnictwo w bójkach,
8) kradzieże,
9) uczestnictwo w grupach przestępczych,
10) próby samookaleczenia, a także samobójstwa.
Uczeń, który przejawia cechy niedostosowania społecznego zostaje
poddany badaniom diagnostycznym w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Następnie, na podstawie uzyskanych wyników, zespół
orzekający wydaje orzeczenie, w którym zawarta jest adnotacja dotycząca
kształcenia specjalnego. Nie każdy nieletni, pomimo posiadania wspomnianego orzeczenia, trafia jednak do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie
na przykładzie młodzieżowego ośrodka wychowawczego
System prawa polskiego przewiduje sytuacje, w których na mocy postanowienia sądu rodzinnego nieletni zostaje umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. W trybie ustawy z 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dalej: u.p.n.), w uzasadnionych przypadkach,
wobec młodego człowieka może być zasądzony środek wychowawczy
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w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ustawa ta swoim zakresem obejmuje:
1) 1osoby do 18 roku życia w zakresie zwalczania przejawów demoralizacji,
2) osoby w wieku 13-16 lat, które dopuściły się czynu karalnego,
3) osoby do 21 roku życia, wobec których zastosowano środki wychowawcze i poprawcze.
Art. 2 u.p.n. wskazuje na występowanie minimum jednej z dwóch podstaw do uruchomienia procedury tj. przejawianie demoralizacji lub/ i czyn
karalny. Katalog (otwarty) przejawów demoralizacji został ujęty przez
ustawodawcę w art. 4 u.p.n.
T. Bojarski (2009) podkreśla, że niedostosowanie społeczne cechuje
demoralizacja, w szczególności wtedy, gdy jednostka bez odpowiedniego
zaplecza rodzinnego poszukuje akceptacji i uznania w otoczeniu zewnętrznym, nie zawsze bezpiecznym dla niego samego. Jednym z celów postępowania z nieletnimi, którzy dokonali naruszenia prawa jest ich resocjalizacja. Co rozumiemy pod pojęciem resocjalizacji? M. Kalinowski definiuje
ją jako „odmianę procesu wychowawczego, który z jednostki wadliwie
przystosowanej do wymogów życia społecznego czyni jednostkę ponownie zsocjalizowaną, tzn. uspołecznioną, samodzielną i twórczą”. Działania
resocjalizacyjne mają więc za zadanie kształtowanie społecznie pożądanych
postaw, przywracając tym samym w jednostce funkcjonowanie zgodne
z normami społecznymi.
Młodzieżowy ośrodek wychowawczy (MOW) jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym lub resocjalizacyjno-rewalidacyjnym (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).
Warte podkreślenia jest to, że umieszczenie jednostki w MOW ma na celu
zmianę środowiska wychowawczego z powodu niewydolnej wychowawczo
rodziny oraz negatywnych wpływów środowiska rówieśniczego.
Na dzień 01 lipca2018 r. w Polsce funkcjonowało 95 placówek tego
typu, w tym:
−−placówki resocjalizacyjne dla dziewcząt – 28
−−placówki resocjalizacyjne dla chłopców – 53
−−placówki resocjalizacyjne koedukacyjne – 10
−−placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców – 14
−−placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla dziewcząt
–6
−−placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla chłopców
–11
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Rys. 1. Rozmieszczenie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
w Polsce – stan na 16.09.2018 r.

Rys. 2. Liczba Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Polsce
– stan na 16.09.2018 r.
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Liczebność w placówkach waha się od 24 do 135 wychowanków. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy jest placówką całoroczną, całodobową
i nieferyjną.

Zachowania ryzykowne młodzieży niedostosowanej społecznie
Bez wątpienia momentem w życiu każdego człowieka, w którym występuje zwiększona skłonność do podejmowania zachowań destrukcyjnych,
jest okres dorastania. Młody człowiek staje wówczas przed coraz większymi
wyzwaniami ze strony swojego otoczenia, a presja środowiska rodzinnego
oraz rówieśników, niejednokrotnie w połączeniu z nieumiejętnością radzenia sobie ze stresem oraz brakiem odpowiednich kompetencji społecznych prowadzi do problemów zdrowotnych (Ponczek, Olszowy, 2012).
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym skłonność do zachowań ryzykownych jest brak zaspokojenia przez młodzież elementarnych potrzeb,
takich jak: akceptacja, bezpieczeństwo czy tożsamość (Kiliszek, 2013; za:
Szymanowska, 2003). Wszystkie te elementy w połączeniu z dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym, a więc takim, które charakteryzuje się
występowaniem alkoholizmu, uzależnień bądź przemocy przez jednego
lub obojga rodziców, zwiększa skłonność do przejawiania przez młodzież
zachowań dysfunkcyjnych. Ryzyko wystąpienia tych zachowań dodatkowo wzrasta w odniesieniu do grup społecznych, u których nastąpiły inne
problemy o podłożu psychospołecznym. Jedną z takich grup jest młodzież
niedostosowana społecznie, charakteryzująca się przejawianiem pewnych
specyficznych cech psychologicznych, której aspekty poznawcze są obniżone w stosunku do zachowań o podłożu emocjonalnym (Kranc, 2014).
Należą do nich m.in. obniżone kompetencje społeczne oraz szkolne, zaburzony i zaniżony obraz siebie, niskie poczucie samooceny czy też trudności w radzeniu sobie z emocjami oraz stresem. Potrzeba rozładowania
napięcia wynikającego z przejawiania powyższych cech oraz doświadczanie
poczucia odrzucenia i nieakceptacji ze strony środowiska rodzinnego jak
i rówieśniczego, stanowi często pierwszy krok ku uzależnieniu, przyczyniając się też do kształtowania zachowań dewiacyjnych i podejmowania
czynów karalnych (Kranc, 2014).
Oprócz rozmaitych deficytów psychospołecznych oraz określonych,
specyficznych cech osobowościowych, młodzież niedostosowana społecznie charakteryzuje się również, co zostało już wcześniej wskazane, skłonnością do podejmowania całego szeregu zachowań ryzykownych. Mówiąc
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o zachowaniach ryzykownych mamy tutaj na myśli wszelkie zachowania
problemowe, jakich dopuszczają się młodzi ludzie, które zaburzając ich
prawidłowy rozwój psychospołeczny oraz funkcjonowanie, skutkują nieprawidłową socjalizacją (Rustecka-Krawczyk, 2012). Do najczęstszych
zachowań problemowych, wymienionych już wcześniej w niniejszym artykule możemy zaliczyć: skłonność do uzależnień od wszelkich substancji
psychoaktywnych, wykazywanie zachowań agresywnych jak i autoagresywnych, dopuszczanie się czynów przestępczych, skłonność do wyobcowania oraz odczuwania lęku, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem,
na skutek czego dochodzi niejednokrotnie do prób samobójczych, jak
również przejawianie zaburzeń osobowości czy też zaburzeń odżywiania
(Ponczek, Olszowy, 2012). Należy jednak podkreślić, że zachowania ryzykowne, w tym przestępcze są jedynie jednym z przejawów charakteryzujących młodzież niedostosowaną społecznie, nie stanowią natomiast głównej
dominanty analizowanego zagadnienia. Ciekawą klasyfikację zachowań
pozostających w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami, charakteryzującymi młodzież niedostosowaną społecznie przedstawia Czapów, który
określa je mianem „wykolejenia społecznego”. W zakres owego pojęcia
wchodzą dwie podstawowe kategorie wykolejenia: przestępcze, polegające
na łamaniu prawa oraz obyczajowe, wynikające z łamania norm obyczajowych (Sękowska, 1998). Dodatkowo w klasyfikacjach niedostosowania
społecznego można wyróżnić także zachowania antagonistyczno-destruktywne, pozostające w opozycji do prawidłowych zasad postępowania,
a które zawierają się w przejawianych przez młodzież rolach społecznych,
dotyczą więc takich aspektów jak: wagarowanie, werbalna agresja, lenistwo szkolne czy też konflikty z rówieśnikami i osobami dorosłymi (Pytka, 2000). Do najczęściej występujących zachowań ryzykownych z jakimi
możemy się spotkać w przypadku młodzieży niedostosowanej społecznie
zaliczamy: uzależnienia, przemoc, jak i wszelkie zachowania przestępcze.
Współcześnie termin „uzależnienie” stosowany jest w odniesieniu
do sytuacji, w której jednostka staje się nadmiernie zależna od jakiejś substancji bądź czynności, pod wpływem której dochodzi do znacznego upośledzenie jej prawidłowego funkcjonowania fizycznego bądź psychicznego
(Zimbardo, 1999). Wśród substancji psychoaktywnych, które prowadzą
do uzależnienia, najczęściej wymienia się: alkohol, narkotyki, niektóre
leki o działaniu odurzającym oraz papierosy (Ulman, 2011). Zwykle subsatncje te prowadzą do uzależnienia fizjologicznego, które charakteryzuje
się występowaniem specyficznych objawów fizycznych związanych z silną potrzebą użycia danej substancji, a moment jej odstawienia prowadzi
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do wystąpienia zespołu abstynencyjnego (Ulman, 2011). Rozumiejąc
formę uzależnienia możemy natomiast wymienić cały szereg zachowań,
nad którymi jednostka nie potrafi zapanować, a które prowadzą do upośledzenia jej normalnego funkcjonowania. Psychologia wyróżnia m.in.
uzależnienie od: zakupów, hazardu, gier, Internetu – w tym pornografii,
seksu, telewizji, telefonów komórkowych, jak również wiele innych uzależnień, z którymi człowiek najczęściej bez podjęcia odpowiedniej terapii nie potrafi sobie poradzić. Do najważniejszych objawów uzależnienia
należą: częste, regularne, nawykowe sięganie po używkę, kompulsywny
charakter zażywania, trudności w trwałym i całkowitym zaprzestaniu jego
stosowania, występowanie zespołu abstynencyjnego po jego odstawieniu,
występowanie rozmaitych problemów zdrowotnych w trakcie jego stosowania oraz zwiększona skłonność do zachowań kryminogennych (Ulman,
2011). Wyniki badań wskazują na rosnącą skłonność do uzależnień w grupie młodzieży, a jako główne źródło uzależnień wskazuje się alkohol, papierosy i narkotyki (Rustecka-Krawczyk, 2011; Szczepkowski, 2016).
Do najczęstszych przyczyn sięgania po substancje psychoaktywne przez
młodzież należą: zaniżona samoocena, negatywny, zaburzony obraz siebie,
zaburzenia osobowości, chęć rozładowania napięcia i negatywnych emocji,
niska odporność na stres oraz inne problemy, poczucie braku akceptacji ze strony otoczenia. Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne
u młodzieży niedostosowanej społecznie wynikają również z negatywnego
oddziaływania otoczenia, a także presji i chęci zaimponowania grupie rówieśniczej, potrzeby zaspokojenia własnej ciekawości, chęci udowodnienia
sobie i innym, że jest się „dorosłym”, wolnym i niezależnym szczególnie
od rodziców (Seweryn, 2008). Ponadto źródła uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, można upatrywać we wzorcach przekazywanych dzieciom przez
rodziców, których problem alkoholowy bezpośrednio dotyczy. Nadużywanie alkoholu przez rodzica przyczynia się bowiem do zaburzenia funkcjonowania całej komórki rodziny skutkując całym szeregiem negatywnych
oddziaływań, a więc: wykształceniem negatywnych wzorców dziecka wobec alkoholu i zwiększoną skłonnością do wczesnej inicjacji alkoholowej,
nieprawidłowym oddziaływaniem wychowawczym, wykształceniem nieprawidłowych wzorców relacji społecznych, pogorszeniem rozwoju intelektualno-emocjonalnego dziecka czy też pogorszeniem sytuacji społeczno-ekonomicznej całej rodziny. Występowanie alkoholizmu w rodzinie
bardzo często wiążę się również z doświadczaniem przemocy, zarówno
werbalnej jak i fizycznej, ze strony rodzica (Kiliszek, 2013, za: Żabczyńska,
1983; Sękowska, 1998).
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Podobnie jak w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych, również dopuszczanie się przemocy przez młodzież niedostosowaną
społecznie może w dużej mierze być determinowane oddziaływaniem środowiska rodzinnego. Bezpośrednie doświadczanie agresji ze strony rodzica
bądź też bycie biernym obserwatorem przemocy w stosunku do najbliższych sprawia, że jednostka zaczyna przez mechanizm naśladownictwa
również dopuszczać się przemocy w odpowiedzi na pojawiające się problemy, frustracje czy też niepowodzenia. Bardzo często miejscem, w którym
ujawnia się agresja młodzieży jest szkoła, w której jednostka doświadcza
wielu rozmaitych sytuacji, z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić,
a wobec braku wsparcia ze strony jednego lub obojga rodziców oraz internalizacji agresji jako sposobu na rozwiązywanie problemu, zaczyna upatrywać w przemocy sposobu na radzenie sobie w życiu (Kiliszek, 2013).
Wymienione powyżej zachowania ryzykowne – uzależnienia czy przemoc, stanowią istotny element zwiększający tendencję do popełniania
czynów karalnych m.in. kradzieży, wymuszeń czy też uszkodzeń cudzego
mienia. Niemniej jednak nie należą one do jedynych czynników skłaniających młodzież do dopuszczania się czynności przestępczych, bowiem
niezwykle istotną rolę odgrywają również takie aspekty jak: osobowość
jednostki, środowisko rówieśnicze oraz grupa rówieśnicza, w której młodzież przebywa, z którą się identyfikuje i utożsamia oraz miejsce szczególne
w wychowywaniu młodzieży jakim jest szkoła, gdzie jednostka może doświadczać odrzucenia czy też stygmatyzacji, chociażby z powodu pochodzenia z rodziny dysfunkcyjnej. Dodatkowo istotnym elementem, nie tylko oddziałującym na wzrost przestępczości, ale wpływającym na większą
skłonność ku wszelkim zachowaniom dewiacyjnym przejawianym przez
młodych ludzi jest znaczny postęp technologiczny i wynikający z tego faktu nieograniczony dostęp do mass mediów. Treści prezentowane zarówno
w programach telewizyjnych, reklamach czy też Internecie bardzo często
nacechowane agresywnością, brutalnością, przemocą, wulgaryzmami czy
seksem sprawiają, iż młody człowiek internalizuje takie treści jako własne postawy i kolejno zaczyna wcielać je w życie (Kałdon, 2015). Z tego
też powodu bardzo często młodzież, dopuszczając się czynności przestępczych, ucieka się do rozbojów, w których kradzieży cudzego mienia niejednokrotnie towarzyszy przemoc połączona ze znęcaniem się nad ofiarą.
Według badań Anny Kossowskiej większą skłonność do zachowań przestępczych wykazują chłopcy niż dziewczęta, uczniowie szkół zasadniczych
w porównaniu do innych rodzajów szkół. Większą skłonność do zachowań kryminogennych upatruje się również u młodzieży zamieszkującej
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duże miasta (Kiliszek, 2013). Popełnianie czynów karalnych może być
związane z chęcią zaimponowania grupie rówieśniczej, wynikać z sytuacji
ekonomicznej, być związane z silnym uzależnieniem od alkoholu czy też
innej substancji lub też być spowodowane koniecznością rozładowania
nagromadzonych negatywnych emocji, z którymi jednostka nie potrafi
sobie poradzić.
Opisane powyżej zachowania ryzykowne zdają się być tymi, które
najczęściej występują u młodzieży niedostosowanej społecznie. Jednak
najbardziej istotne wydaje się być to, iż źródła zachowań problemowych
bardzo często mają podłoże w hermetycznym środowisku rodzinnym, które bardzo mocno ogranicza perspektywy jednostki, stąd też w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą niedostosowaną społecznie warto standardowe
metody wsparcia wzmocnić o te, które wchodzą w zakres resocjalizacji
twórczej. Dzięki temu młodzież przebywająca w młodzieżowym ośrodku
wychowawczym ma szanse przekonać się o całym spectrum możliwości
jakie oferuje świat, a o istnieniu których być może nie miała do tej pory
pojęcia.

Młodzież niedostosowana społecznie –
metody twórczej resocjalizacji
Niezwykle ważne w procesie resocjalizacji u młodzieży niedostosowanej
społecznie, u której wystąpiło zjawisko uzależnienia, ale nie tylko, jest
zapewnienie należytego wsparcia, obejmującego jak najbardziej kompleksową oraz wielowymiarową pomoc przez włączenie odpowiednich metod
postępowania terapeutycznego związanego z leczeniem uzależnienia oraz
zapewniającym odpowiedni postęp procesu resocjalizacji. Aby zrozumieć
na czym polega proces resocjalizacji, na wstępie należy zdefiniować owo
zagadnienie. Praktyka resocjalizacyjna stanowi kompleks działań opiekuńczych, wychowawczych oraz terapeutycznych, którymi są obejmowane
osoby niedostosowane społecznie (Kranc, 2014). W zakres procesu resocjalizacyjnego wchodzi opieka resocjalizacyjna, wychowanie oddziałujące na mechanizmy samokontroli, jak również terapia, której celem jest
leczenie poszczególnych dysfunkcji oraz zaburzeń. Wszystkie te aspekty
oddziaływania resocjalizacyjnego następują przy współudziale i oddziaływaniu wychowawców, których zadaniem jest kontrolowanie oraz nadzór
nad prawidłowym przebiegiem resocjalizacji młodzieży niedostosowanej
społecznie (Kranc, 2014, za: Pytka, 2008). Proces resocjalizacji, którego
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celem jest przywracanie prawidłowych mechanizmów socjalizacyjnych
przez niwelowanie poszczególnych zachowań destrukcyjnych odbywa się
w ośrodkach resocjalizacyjnych i wychowawczych z wykorzystaniem określonych rodzajów terapii i zabiegów resocjalizacyjnych. Do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych rodzajów terapii wykorzystywanych w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie należą: terapia behawioralna,
psychodynamiczna, poznawcza, humanistyczna czy też terapia grupowa.
Każda z nich różni się w zakresie oddziaływań terapeutycznych ze względu
na teoretyczne założenia, na których opiera się metodyka konkretnego
postępowania terapeutycznego (Kranc, 2014; Wilk, 2012). Dodatkowo
w ośrodkach resocjalizacyjnych realizowane są zajęcia socjoterapeutyczne,
trening interpersonalny, a w przypadku osób uzależnionych bądź wykazujących zaburzenia psychiczne stosowana jest psychoterapia. Oprócz wyżej
wymienionych wybranych interwencji resocjalizacyjnych podejmowanych
w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie coraz większą popularnością cieszą się wszelkie techniki terapeutyczne, które w swojej koncepcji
opierają się na twórczej resocjalizacji, przez wyzwalanie w uczestnikach ich
potencjału oraz korektę rozmaitych przejawów niedostosowania. Możemy
tutaj wyróżnić następujące rodzaje terapii:
−−terapia resocjalizacji przez sport,
−−arteterapia,
−−animaloterapia,
−−terapia przez otoczenie (milieu therapy),
−−terapia łączona, w której wykorzystywane są jednocześnie np. sport
i otoczenie – żagloterapia.
Ze względu na to, że u młodzieży niedostosowanej społecznie występują istotne niedobory w zakresie kompetencji społecznych, jak i cech
osobowościowych, zastosowanie terapii przez sport wydaje się być jedną
z kluczowych w celu redukcji przejawianych przez młodzież deficytów
(Kranc, 2014). Sport oddziałuje bowiem w sposób całościowy na jednostkę, wzmacniając zarówno rozwój fizyczny, jak i psychiczny organizmu.
Aktywność fizyczna wpływa na nasze zdrowie, procesy kognitywne oraz
relacje społeczne, kształtując właściwe nawyki i wzorce zachowania. Uprawianie sportu pozwala jednostce kształtować jej wytrzymałość, pewność
siebie, poczucie samokontroli oraz odpowiedzialności, a także poprawiać
i rozwijać umiejętności komunikacyjne i kompetencje społeczne (Zimna-Walendziak, Szatko, 2012; Konopczyński, 2007). Dodatkowo wpływa
korzystnie na procesy uczenia się, zapamiętywania, zdolności skupienia
oraz koncentracji uwagi, z którymi młodzież niedostosowana społecznie
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niejednokrotnie ma trudności. Sport pozwala jednostce rozładować nagromadzone napięcie emocjonalne, pomaga radzić sobie ze zmęczeniem
psychicznym oraz negatywnymi myślami, co jest szczególnie korzystne
u młodzieży niedostosowanej społecznie, która wykazuje istotne deficyty
w zakresie tych zachowań (Wilk, 2014, Konopczyński, 2007). Aktywność
fizyczna pozwala ponadto kształtować postawy wspólnotowe, ucząc współpracy, okazywania pomocy i empatii w stosunku do innych. W przypadku młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych, wykazującej
deficyty w zakresie rozwoju fizycznego, najważniejszą korzyścią płynącą
z resocjalizacji przez sport jest zwiększenie odporności na stres oraz rozwój właściwości psychomotorycznych, w tym koordynacyjnych, jednostki. Efekty jakie niesie ze sobą resocjalizacja przez sport można podzielić
na trzy grupy, które dotyczą:
−−rozwojowych wzmocnień natury psychologicznej, intelektualnej oraz
biologiczno-zdrowotnej,
−−parametrów Ja społecznego,
−−możliwości urealnienia projektowania przyszłości wychowanków.
Świadczy to o komplementarności oddziaływań jakie niesie zastosowanie, w przypadku młodzieży niedostosowanej społecznie, terapii przez
sport. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją uprawianie sportu przyczynia się
do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej organizmu, pomaga w nawiązywaniu relacji społecznych, rozwijając umiejętności komunikacyjne,
a także pozwala na rozwój zainteresowań, co w przyszłości może zaowocować rozwojem posiadanych potencjałów (Konopczyński, 2007). Bez wątpienia, niezwykle istotne przy stosowaniu terapii resocjalizacji przez sport
jest prawidłowe oddziaływanie wychowawców, którzy swoimi kompetencjami oraz umiejętnościami powinni dbać o prawidłowe aktywizowanie
i wyzwalanie u swoich wychowanków powyższych zachowań, sprawując
tym samym kontrolę nad właściwym przebiegiem procesu resocjalizacji.
Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza umiejętne oszacowanie indywidualnych deficytów, ale także możliwości drzemiących u wychowanków
i prawidłowe ich korygowanie (Konopczyński, 2007). Dodatkowo warto
również przy tym rodzaju terapii połączyć kompetencje wychowawców
ośrodków wychowawczych z psychologami sportu czy też trenerami sportowymi. Niemniej z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie
resocjalizacji przez sport stanowi jedną z bardziej popularnych i skutecznych form oddziaływania terapeutycznego. Wyniki sugerują bowiem,
że zastosowanie uprawiania sportu, może przyczynić się do zmniejszenia
zachowań ryzykownych wśród młodzieży niedostosowanej społecznie,
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co skłania ku rozpowszechnianiu i coraz większej popularyzacji tej formy
oddziaływania terapeutycznego (Kranc, 2014; Zimna-Walendziak, Szatko, 2012).
Kolejną formą oddziaływania terapeutycznego, najczęściej stosowaną
w postaci terapii zajęciowej, która jest wykorzystywana w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, jest arteterapia. Jest to stosunkowo młoda
forma terapii, która w Polsce zyskuje coraz większe znaczenie przez zjednywanie sobie kolejnych sympatyków, efektywnie wykorzystujących możliwości, jakie oferuje. Wywodzi się z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie była najczęściej stosowana w psychiatrii. Ma charakter
interdyscyplinarny łączący w sobie zagadnienia z zakresu sztuki, pedagogiki, psychologii oraz edukacji. Arteterapię, a więc „twórczą terapię”, „terapię przez twórczość” najprościej można opisać jako terapię, której wszelkie
oddziaływania są związane ze sztuką. Zdaniem Mariana Kulczyckiego arteterapia nie może być ograniczona jedynie do funkcji terapeutycznych,
ale należy ją traktować jako szereg czynności, których celem jest podnoszenie jakości życia jednostki przez obcowanie ze sztuką. To co wydaje się
najważniejsze w arteterapii to fakt, że podejmowane działania artystyczne
nie są celem terapii, a jedynie stanowią środek do inicjowania zmian w zachowaniu jednostki, pozwalając na uzyskanie wglądu w samego siebie,
eliminując zachowania autoagresywne, redukując stres czy też zwiększając
poziom samooceny (Pokutycki, 2016; Gładyszewska-Cylulko, 2011). Dodatkowo, arteterapia umożliwia odkrywanie własnych potencjałów i możliwości, mobilizuje do podejmowania szeregu aktywności oraz wyrażania
siebie w podejmowanych działaniach artystycznych. W resocjalizacji zastosowanie arteterapii najczęściej występuje w terapii agresji, znajduje również zastosowanie jako element wspomagający w procesie terapeutycznym
u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz w przypadku
osób wykazujących zaburzenia psychotyczne czy też zachowania internalizacyjne. Najczęściej stosowane formy oddziaływania w arteterapii to:
muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia, choreoterapia, dramatoterapia
oraz wiele innych form wykorzystujących m.in. grafikę, rzeźbę, sztukę
dekoratorską czy też zdobniczą (Bac, 2016; Pokutycki, 2016). Coraz większą popularnością cieszą się również mniej popularne formy arteterapii
takie jak: chromoterapia (terapia kolorami), estetoterapia (terapia przez
kontakt z pięknem), ergonoterapia (terapia przez warsztaty ceramiczne,
rzeźbiarskie itd.), czy ludoterapia (terapia przez zabawę) (Jaworska, 2012).
To co wydaje się kluczowe dla arteterapii to mnogość środków artystycznych z jakich mogą skorzystać arteterapeuci. Dzięki temu możliwa jest
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dowolna konfiguracja ze sobą kilku form oddziaływania terapeutycznego,
która wydaje się być ograniczona jedynie wyobraźnią terapeuty. Pozwala
to nieustannie stwarzać nowe działania twórcze, zapewniając jak najbardziej kompleksowy i holistyczny proces leczenia, poprawiający dobrostan
psychofizyczny jednostki (Pokutycki, 2016). Arteterapia ma pełnić cztery
podstawowe funkcje: relaksacyjną, edukacyjną, korekcyjną oraz dydaktyczną. W przypadku młodzieży niedostosowanej społecznie niezwykle
istotne jest, aby terapeuci zajęciowi zadbali również o inne funkcje jakie
niesie ze sobą arteterapia, a więc komunikacyjną, ekspresyjną, poznawczą
oraz diagnostyczną (Jaworska, 2012; Mazur, 2014). Rola jaką pełni arteterapia w resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie sprowadza
się przede wszystkim do eliminowania utartych schematów postępowania, w jakie wychowankowie, przebywający w konkretnym środowisku,
byli uwikłani. To z kolei przekłada się następnie na korektę zachowań
destrukcyjnych, jak i modelowanie prawidłowych wzorców postępowania.
W toku następującej korekty wyzwala się w jednostce potrzeba zmian,
poszukiwania i kształtowania własnych celów życiowych, podejmowania nowych działań czy też wyznaczania sobie priorytetów. Wyzwolenie
w jednostce postępowania zmierzającego ku aspiracjom, celom świadczy
o sukcesie terapeutycznym arteterapii (Pokutycki, 2016).
Ciekawym przykładem terapii wchodzącej w zakres twórczej resocjalizacji jest animaloterapia, a więc terapia, która w realizacji działań terapeutycznych wykorzystuje zwierzęta. Animaloterapia zwana również zooterapią, prawdziwą popularność zyskała w 1958 r. za sprawą amerykańskiego
psychiatry Borisa Levinsona, który podczas prowadzenia sesji terapeutycznej z autystycznym dzieckiem zostawił je na chwilę sam na sam w pokoju ze swoim psem Jinglesem. Po powrocie do pokoju Levinson odkrył,
że psu udało się nawiązać kontakt z dzieckiem. Skłoniło go to do wysnucia
wniosku co do pozytywnego oddziaływania psa w praktyce terapeutycznej.
Z tego też powodu Levinson kolejno powtarzał swoje badanie z wykorzystaniem Jinglesa na innych dzieciach, co zaowocowało pojawieniem się
określenia pet therapy, którego Levinson po raz pierwszy użył w 1964 r.,
wskazując tym samym na terapeutyczne właściwości zwierząt (Goleman,
Karpiński, 2012; Horoszewicz i in., 2017). Terapia z udziałem zwierząt,
pełni funkcję wspomagającą leczenie i proces rehabilitacji dzieci i dorosłych, którzy zmagają się różnymi przewlekłymi dysfunkcjami, jak i znajduje zastosowanie w procesie resocjalizacyjnym. Animaloterapia wspomagająca proces resocjalizacji u młodzieży niedostosowanej społecznie
przynosi niezwykle pozytywne efekty. Wykorzystanie zwierząt do pracy
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z młodzieżą niedostosowaną społecznie pozwala na korygowanie szeregu
trudności, którymi się charakteryzują (Wilk, 2014). W swoim założeniu
teoretycznym animaloterapia opiera się na relacji człowiek-zwierzę, która
przebiega bez zastosowania komunikacji opartej na swobodnej wymianie
słów. W przypadku tej relacji kontakt oparty jest głównie na sygnałach
niewerbalnych a więc: gestach, mimice twarzy czy też określonym natężeniu i tonie głosu. Dzięki temu zwierzę intuicyjnie potrafi wyczuć nastrój
czy też emocje, jakie w danym momencie przeżywa człowiek i umiejętnie na nie reagować. Nawiązanie relacji człowiek – zwierzę niesie ze sobą
szereg korzyści: pozwala rozwijać empatię, budować prawidłowe więzi,
a ponadto kształtuje rozwój społeczny, uczy akceptacji czy też socjalizacji.
Wydaje się to być niezwykle istotne, chociażby ze względu na przeszłe
doświadczenia młodzieży niedostosowanej społecznie w relacji z innymi
ludźmi. Często bowiem w ich przeszłości dominują przede wszystkim
wspomnienia doświadczania przemocy, zarówno fizycznej jak i psychicznej ze strony najbliższych oraz zaniedbywania, odrzucenia, wrogości czy
też przekazywania negatywnych, deprawujących wzorców społecznych
zarówno ze strony najbliższych, jak i rówieśników. Z tego też powodu
relacja człowiek-zwierzę może okazać się dla wychowanka, przebywającego
w ośrodku wychowawczym, pierwszą prawdziwą, ale przede wszystkim
pierwszą pozytywną relacją jakiej będzie miał możliwość doświadczyć,
wyzwalając w nim szereg pozytywnych zmian zarówno społecznych jak
i osobowościowych. Do najpopularniejszych rodzajów animaloterapii wykorzystywanych w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie zaliczamy: hipoterapię (z udziałem koni), felinoterapię (z udziałem kotów) oraz
dogoterapię (z udziałem psów), mniej popularna, ale również ciesząca się
uznaniem jest onoterapia, a więc terapia z wykorzystaniem osłów (Wilk,
2014). Jedną z najpopularniejszych form animaloterapii i jednocześnie
najczęściej stosowaną jest dogoterapia. Nie od dziś, i nie bez powodu,
znane jest bowiem powiedzenie, że „pies to najlepszy przyjaciel człowieka”.
W przypadku dogoterapii kluczową rolę odgrywa pies, którego przede
wszystkim powinny cechować: dobry stan zdrowia, cierpliwość, opanowanie i przyjazny stosunek do ludzi, a także posłuszeństwo wobec właściciela – terapeuty. Ponadto pies musi mieć zdany egzamin w związku
kynologicznym, potwierdzający posiadane umiejętności psa terapeuty,
jak i regularnie uczestniczyć w zajęciach grupowych, ćwicząc posiadane
umiejętności. Nie należy jednak pomijać roli terapeuty, prowadzącego
terapię za pomocą psa, który również powinien cechować się szeregiem
umiejętności. Przede wszystkim musi znać swojego psa, umieć wydawać
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polecenia, na które pies będzie szybko i adekwatnie reagował czy też potrafić utrzymać zwierzę w posłuszeństwie. Wszystkie wymienione kompetencje zarówno psa, jak i terapeuty, są konieczne do tego, aby proces
terapeutyczny przebiegał w sposób prawidłowy, skutkując wyzwoleniem
u wychowanka pozytywnych zmian. Zastosowanie dogoterapii umożliwia
pracę nad deficytami społecznymi, wycofaniem z kontaktów z innymi
ludźmi, skutkując lepszą komunikacją interpersonalną. Opieka nad psem
zapewnia także kształtowanie się bardzo pozytywnych kompetencji społecznych takich jak: odpowiedzialność, troska, opiekuńczość, których być
może młodzież z trudnościami nie miała możliwości wcześniej doświadczyć. Dodatkowo kontakt z psem, który akceptuje nastolatka takim jakim
jest, żywo i wesoło reagując na jego obecność, sprawia, że jednostka czuje
się potrzebna i akceptowana, co sprzyja walce z tak często występującą
u młodzieży niedostosowanej społecznie niską samooceną.
Aby pracować nad redukcją przejawianych przez młodzież zachowań
agresywnych oraz objawów nadpobudliwości trafnym rozwiązaniem jest
wykorzystanie w animaloterapii kota, który z uwagi na swoje uspokajające, wyciszające oddziaływanie pozwala redukować stres, zmniejszać lęk
oraz negatywne uczucia w stosunku do otoczenia. Dodatkowo zmniejsza
poczucie osamotnienia, łagodzi nerwy oraz pozwala budować poczucie
zaufania w stosunku do ludzi jak i świata, wyzwalając pozytywne uczucia
i poprawę komunikacji społecznej ( Horoszewicz i in., 2017). Aby praca z kotem była możliwa powinien on: być przyzwyczajony do różnych
sytuacji, tak aby nie reagował na nie agresją, być przyzwyczajony do brania na ręce, głaskania, wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy też
chodzenia na smyczy, konieczne jest również, aby posiadał aktualne szczepienia oraz książeczkę zdrowia (Wilk, 2014). Istotna w felinoterapii jest
również sama rasa kota terapeutycznego. Tutaj najczęściej wykorzystuje
się koty rasy Ragdoll, Maine Coon czy też rasy perskiej lub brytyjskiej
(Horoszkiewicz i in., 2017).
Z kolei zastosowanie w pracy z młodzieżą niedostosowaną hipoterapii
skutkuje u wychowanków pojawieniem się takich pozytywnych zachowań
jak: szacunek do pracy przez konieczność zajmowania się zwierzęciem,
kształtowaniem się odpowiedzialności za zwierzę czy też systematyczności
przez obowiązki jakie jednostka musi wykonywać. Dodatkowo wyzwala
w wychowanku poczucie sprawstwa i przeświadczenie, że potrafię, za sprawą nabywania kolejnych umiejętności w trakcie zajmowania się zwierzęciem, skutkując wzrostem samooceny i poczucia własnej wartości. Jazda
konna to dodatkowo wspaniała okazja do rozwoju psychoruchowego,
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nauki właściwej koordynacji ruchowej, orientacji w terenie oraz sposób
na redukcję stresu i napięcia emocjonalnego przez obcowanie z przyrodą
i zwierzętami (Wilk, 2014). Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich rodzajów animaloterapii, również w przypadku hipoterapii nie bez
znaczenia pozostaje posiadanie przez zwierzę odpowiednich umiejętności
jakie musi przejawiać, aby hipoterapia okazała się być skuteczna. Do najważniejszych cech konia terapeuty należy: odpowiedni, równomierny
chód, nieokazywanie oznak nerwowości, istotne jest także dobranie go
odpowiednio do potrzeb i zachowań konkretnych osób z którymi ma pracować. Ważne jest również, aby zwierzę miało czas na odpoczynek, w czym
bez wątpienia pomaga posiadanie w hipoterapii kilku koni, tak aby regeneracja jednego nie oznaczała przerwania terapii (Wilk, 2014).
Jeszcze jedną, niezwykle interesującą, metodą resocjalizacji jest milieu
therapy – terapia otoczeniem, która wchodzi w zakres terapii psychodynamicznej, jednak w swojej strukturze resocjalizacyjnej nie przypominająca
w pełni tradycyjnej terapii (Kranc, 2014). Najogólniej rzecz biorąc terapia otoczeniem polega na zastosowaniu rozmaitych form oddziaływania,
w której najważniejszą rolę odgrywa świat zewnętrzny. Za prekursora
milieu therapy uznaje się Augusta Aichorna, który w 1918 r. otworzył
w Oberhollabrunn, w Austrii dom dla chłopców wykazujących zachowania przestępcze. W trakcie jego funkcjonowania Aichorn stosował
na podopiecznych nowatorskie formy oddziaływania terapeutycznego,
opierające się na założeniach psychoanalizy, której sam był zwolennikiem
(Pospiszyl, 1998). Bardzo ciekawym przykładem milieu therapy są obozy archeologiczne czy też żeglarskie. Zarówno w jednym jak i drugim
przypadku terapia kładzie nacisk na kształtowanie pozytywnych postaw,
rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, zmianę negatywnych
schematów poznawczych, wpływa także na samoocenę, samokontrolę
oraz samodyscyplinę, redukując oddziaływanie negatywnych emocji.
Obozy żeglarskie z powodzeniem od lat wykorzystywane są w Danii czy
Stanach Zjednoczonych. Oprócz nauki żeglugi czy rybołówstwa, młodzież niedostosowana społecznie ma okazję nauczyć się pracy na statku,
który pełni funkcję tradycyjnego ośrodka wychowawczego. Do najważniejszych korzyści tego typu terapii należą: poprawa kondycji fizycznej
i psychicznej wychowanka, możliwość poznania ciekawych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu, nabywanie postaw proekologicznych przez obcowanie z przyrodą, jak również nauka obsługi statku.
Przebywanie w grupie z innymi uczestnikami obozu sprzyja ponadto
kształtowaniu się odpowiedzialności zarówno grupowej, jak i osobistej,
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tworząc tym samym poczucie wspólnoty (Jaworska, 2012). Dodatkowo
pozwala na rozwijanie tożsamości grupowej, uczy współpracy, zaradności,
empatii i szacunku w stosunku do innych uczestników obozu (Mazur,
2016). Wykonywanie na statku rozmaitych czynności, niekiedy wymagających trudu i wysiłku, wyzwala u młodzieży poczucie satysfakcji oraz
dumy, wzmacniając ich samoocenę oraz pewność siebie. Podobnie jak
w przypadku obozów żeglarskich, również obozy archeologiczne opierają
się na korygowaniu negatywnych zachowań jakie cechują wychowanków.
Trudy związane z pracą archeologiczną uczą dyscypliny, pokory, pracowitości oraz wytrwałości w stosunku do wykonywanych czynności. Dodatkowo pozwalają na nabywanie kompetencji związanych z planowaniem,
organizacją i umiejętnym koordynowaniem wykonywanych czynności,
przez właściwe posługiwanie się sprzętem archeologicznym, znajomością
odczytywania map oraz prawidłową orientacją w przestrzeni. Pozwala
to jednostce na sprawdzenie się w niecodziennej sytuacji, prowadząc tym
samym do wzrostu samoskuteczności oraz przeświadczenia o posiadanych
kompetencjach. Terapia otoczeniem ma za zadanie umożliwić młodzieży
zdobycie umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do wprowadzenia
zmian w sposobie myślenia, przez nabycie poczucia sprawstwa, stymulując tym samym do rozwoju posiadanego potencjału (Jaworska, 2016). Pozwala też zrozumieć, że pojawiające się problemy można rozwiązać wykorzystując do tego własną pracę oraz posiadane kompetencje. Ze względu
na to, że socjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie bardzo często
przebiega w środowiskach patologicznych, ukazanie im innego otoczenia
może spotkać się z ich strony z dużym zdziwieniem i zaciekawieniem,
poszerzyć ich wiedzę na temat świata, gdyż wychowywani w warunkach
odbiegających od ogólnych standardów mogą nie mieć wykształconych
w sobie innych schematów, aniżeli te, które zostały im wpojone w środowisku rodzinnym. Dzięki temu mogą zmienić perspektywę świata oraz
zakodowane schematy poznawcze, otworzyć się na otoczenie oraz innych
ludzi, w tym współuczestników obozów i wychowawców. Każda forma terapii otoczeniem pozwala młodzieży na zdobywanie nowych, ciekawych
kwalifikacji, przy wykorzystaniu własnych, indywidualnych zasobów.
Wzmacnia to w jednostce poczucie własnej samoskuteczności oraz poszerza zainteresowania. Wydaje się to mieć istotne znaczenie, ze względu
na tak często posiadaną przez młodzież niedostosowaną społecznie niską
samoocenę. Dzięki temu bowiem, że jednostka widzi, iż potrafi wykonywać rozmaite działania i radzi sobie w trudnych sytuacjach, nabiera wglądu w samego siebie oraz ma możliwość przekonania się o potencjale, jaki
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w sobie posiada. Uczestnictwo w tego typu obozach może ponadto skutkować ukształtowaniem się określonych aspiracji zawodowych, stanowiąc
pierwszy krok ku samodzielności i niezależności w życiu dorosłym.
Wszystkie powyższe techniki terapeutyczne wchodzące w zakres twórczej resocjalizacji mają na celu wspomaganie procesu terapeutycznego
młodzieży niedostosowanej społecznie przez zastosowanie charakteryzujących je metod resocjalizacyjnych. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy czy też terapeuci zajęciowi zalecają łączenie tradycyjnych metod terapeutycznych z tymi, które wchodzą
w zakres resocjalizacji twórczej. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej
korzystne z uwagi na cały szereg zachowań i deficytów, jakie mogą być
dzięki temu korygowane u osób niedostosowanych społecznie. W tym
punkcie pojawia się jednak pytanie: Czy ta kompleksowość jest już wystarczająca? Czy może istnieje jeszcze jakaś metoda, o której warto wspomnieć
w niniejszym artykule?

Dieta Terapeutyczna w resocjalizacji –
codzienna interwencja terapeutyczna
Jak to zostało wyżej opisane, od wielu lat, wielu terapeutów, psychoterapeutów, psychologów czy socjoterapeutów stara się wprowadzać zmiany
w sposobie myślenia i w zachowaniu młodzieży niedostosowanej społecznie stosując różnorodne metody interwencji resocjalizacyjnej. Taka praca wymaga zarówno dużego zaangażowania i motywacji po stronie osób
poddanych interwencjom terapeutycznym, jak i tych, którzy je prowadzą.
Niekiedy obie strony tracą entuzjazm, ponieważ zmiany w sposobie myślenia, a co za tym idzie w zachowaniu, wymagają nieustającej praktyki, ekspozycji i sprzyjających warunków, aby nowy „funkcyjny” model
zachowania kontynuować. Chęć powrotu młodzieży do destrukcyjnych
sposobów radzenia sobie jest dla nich często prostsza i mniej kosztowna,
niż kontynuowanie terapeutycznych zaleceń.
Wydaje się, że istnieje interwencja terapeutyczna, która być może umyka naszej uwadze w natłoku codziennych obowiązków terapeutycznych,
a jest dostępna na wyciągnięcie ręki, sama w sobie będąc codziennym rytuałem, koniecznym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dość
prostym w użyciu i w zastosowaniu (nie generuje dodatkowych kosztów
dla placówek) i będzie chętnie, wprost automatycznie realizowana przez
młodzież.
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„Dieta terapeutyczna” to termin, który powszechnie odnosi się do żywienia, w którym z przyczyn zdrowotnych zmodyfikowano podaż składników energetycznych i substancji odżywczych. Na potrzeby tego artykułu
termin „dieta terapeutyczna” będzie funkcjonował jako nazwa dla metody
terapeutycznej w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, która będzie opisywać przyjęte w świadomy sposób: rodzaj odżywiania się i rytuały żywienia się, mające na celu na poziomie społecznym
budowanie m.in. poczucia własnej wartości przez spożywanie posiłków
w atmosferze troski, bezpieczeństwa i akceptacji, a na poziomie biologicznym regulację poziomu wydzielania dokrewnego oraz leczniczy wpływ
na mikrobiotę jelitową.
Dieta terapeutyczna zakłada przywrócenie najbardziej optymalnego
dla danej osoby stanu równowagi psychicznej i/lub biologicznej przez
odpowiednio zbilansowane posiłki, „atmosferę” miejsca ich spożywania
oraz możliwość dokonywania wyborów co do realizacji własnych potrzeb
we współpracy z rówieśnikami i opiekunami.
Z uwagi na ogromny zakres informacji dotyczących wydzielania
dokrewnego i regulacji tego procesu przez odpowiednią dietę, na potrzeby
tego artykułu opisany zostanie tylko aspekt społeczny interwencji przez
metodę diety terapeutycznej, a aspekt biologiczny i pomysły na interwencje terapeutyczne zostanie szerzej opisany w kolejnych publikacjach. W olbrzymim skrócie pozwolimy sobie nadmienić, że najnowsze doniesienia
z zakresu mikrobiologii sugerują, iż z powodu nierównowagi lub konkretnego rodzaju flory bakteryjnej można być predysponowanym do mniej
lub bardziej agresywnych zachowań lub depresji i/lub stanów lękowych
(Rudzki, Szulc, 2013). Takie doniesienia sugerują, że istnieje możliwość
regulowania naszego zachowania przez zmianę mikroflory jelitowej za pomocą określonej diety. Jest to oczywiście obszar, nad którym cały czas
prowadzone są badania, ale wydaje się być spójny z teoriami leczniczych
diet stosowanych przy chorobach dietozależnych oraz tendencjami do dobrostanu psychicznego w zależności od nawyków żywieniowych.
Od momentu narodzin do 3. roku życia kształtuje się nasza flora bakteryjna. Po tym czasie mamy już określony jej rodzaj i choć ulega ona
modyfikacjom to już nie tak znaczącym (Yong, 2018). Wpływ na naszą
podstawę mikrobiomu ma w pierwszej kolejności – matka, bo to od niej
otrzymujemy pierwsze bakterie, które zasiedlają nasz organizm i jelita,
a w drugiej kolejności wszystko to co zjemy, czego dotkniemy, kogo przytulimy w naszych kolejnych godzinach życia i tak aż przez następne około 26 280 godzin. W kolejnych latach nasz mikrobiom może wpływać

72

Marta Koch-Kozioł, Małgorzata Reiter, Patrycja Uram

na to jak się zachowujemy, jakich zaburzeń doświadczamy, a środowisko,
w którym się wychowujemy może nam podpowiadać mniej lub bardziej
funkcyjne rozwiązania i nawyki żywieniowe. Niestety nie wszystkie dzieci
w Polsce znalazły się w tej idealnej sytuacji, że pierwsze tysiąc posiłków
funkcyjnie wpływało na budowanie mikroflory jelitowej oraz że spożywane były one w atmosferze spokoju, dbałości o ich potrzeby i szacunku.
Wydaje się, że do tej grupy mogą należeć podopieczni w ośrodkach i placówkach zajmujących się młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Nawyki żywieniowe, rytuały związane z jedzeniem oraz atmosfera podczas wspólnego spożywania posiłków jest bardzo istotnym czynnikiem
wpływającym na nasze wydzielanie dokrewne, prawidłowe funkcjonowanie, zaangażowanie w bliskie relacje oraz budowanie poczucia wspólnotowości, własnej ważności, ciepła i troski. Zwyczajne codzienne posiłki
mogą stać się „niezwyczajną terapią”, dostępną dla wszystkich, niezwiązaną z dodatkowymi kosztami (co wydaje się być bardzo istotne dla instytucji sprawujących opiekę na młodzieżą niedostosowaną społecznie).
Duński pedagog Juul (2011) w swojej książce Uśmiechnij się! Siadamy
do stołu w cudowny i dokładny sposób opisuje jak rodzinne (społeczne)
rytuały związane z odżywianiem się, naszą najbardziej podstawową potrzebą, wpływają na kształtujące się u młodych ludzi poczucie własnej
wartości, poczucie mocy i sprawczości oraz dostrzegania i zaspokajania
swoich potrzeb oraz potrzeb bliskich im osób.
Wykorzystanie diety terapeutycznej (w aspekcie społecznym) jako metody w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie polegałoby na stworzeniu przyjaznej przestrzeni i atmosfery wokół spożywanych każdego
dnia posiłków. W zależności od możliwości placówki i obowiązujących
obecnie przepisów prawa, młodzież zachęcana byłaby do przygotowywania części posiłków razem lub obserwowała proces ich przygotowywania
przez kucharzy. W Polsce istnieją już placówki, są to zazwyczaj kameralne
domy dziecka, ale również i młodzieżowe ośrodki wychowawcze, gdzie
centralnym punktem salonu jest wspólny stół, a kucharz przygotowuje
posiłki, tak jak w domu. Metoda ta w kontekście odżywiania (codziennej diety), umożliwia (przynajmniej 3 razy dziennie) aktywną pracę nad
m.in. poczuciem wspólnotowości, redukcją stresu. Pozwala na uczenie się
i budowanie funkcyjnego stosunku do samego siebie i swojego ciała, rozumienia własnych potrzeb oraz dbania o nie. Rozwija poczucie estetyki, radości dla zmysłów, utrwala pozytywne schematy odżywiania się, szacunku
dla pracy innych, możliwości rozwijania swoich talentów kulinarnych czy
po prostu uczenia się przyjemności płynącej z opiekowaniem się innymi
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przez przygotowywanie posiłków i wspólne ich spożywanie. W trakcie
wspólnych posiłków można nauczyć się omawiania codziennych doświadczeń, rozwiązywania problemów, wyrażania swoich opinii i myśli w sposób
wspierający innych. Dieta terapeutyczna to budowanie otwartej, empatycznej, rozumiejącej, wspierającej, radosnej postawy do siebie i do innych
w kontekście podstawowej potrzeby – odżywiania się, którą każdy z nas
powtarza przynajmniej raz dziennie do końca naszego życia. Na tą metodę
„stać” każdego wychowanka placówek wychowawczych czy resocjalizacyjnych, bo jest łatwo dostępna i nie wymaga dodatkowych nakładów czasu
i energii. Taka codzienna terapia poszerza wiedzę na temat samego siebie,
ukazuje funkcyjne schematy oraz uczy dbania o siebie i o innych.

Podsumowanie
Niedostosowanie społeczne występujące u młodzieży od lat stanowi
przedmiot rozważań organów państwowych oraz specjalistów zajmujących
się powyższym zagadnieniem. To co wydaje się wciąż aktualne i kluczowe,
z punktu widzenia systemu resocjalizacji, to stosowane metody postępowania terapeutycznego w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
Na podstawie wieloletniej praktyki, jak i przeprowadzanych badań nad
interwencjami terapeutycznymi używanymi w pracy z młodzieżą wynika,
że stosowanie zróżnicowanych terapii w ośrodkach wychowawczych jest
praktyką jaką należy kontynuować i kierunkiem w jakim należy podążać.
Dostęp do tego rodzaju interwencji jest jednak ściśle związany z ilością
wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych, psychologów i pedagogów
współpracujących z jednostkami. Zależność taka może powodować, że interwencje terapeutyczne nie są realizowane w takim zakresie, który byłby
w stanie zaspokoić potrzeby przebywających tam wychowanków (Kranc,
2014). Mając na uwadze korzyści jakie płyną dla młodych ludzi z udziału w procesach terapeutycznych, należy poszukiwać takich form terapii,
które nie generują dodatkowych kosztów finansowych i/lub zasobów
ludzkich, a stanowią równorzędną formę oddziaływania terapeutycznego,
którą można stosować w tak zwanym międzyczasie i która jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Taki sposób interwencji współgra
z koniecznością zmian oraz reform w zakresie postępowania resocjalizacyjnego, tak aby zakres i dostęp do procedur terapeutycznych stał się jak
najbardziej kompleksowy, wielowymiarowy i upowszechniony w realizujących je ośrodkach.
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Wnioski
W ostatnich latach w Polsce prowadzonych jest wiele kampanii społecznych dotyczących zdrowego startu, 1000 pierwszych posiłków itp.
Dały one początek i podstawy do rozpowszechniania wiedzy na temat
zdrowego stylu odżywiania się oraz wspierania dzieci ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w codziennej diecie. Kampanie społeczne koncentrują się jednak tylko na aspekcie biologicznym,
nie wspominając o aspekcie psychologicznym związanym z codzienną
dietą i rytuałami związanymi z odżywianiem się. Psychologiczny aspekt
diety terapeutycznej i jej rola jest niedoceniana, a dotyczy przecież jednego z najważniejszych obszarów naszego życia – podstawowej potrzeby,
wokół której od początku budujemy podstawy ufności, zaangażowania,
ciepła, bezpieczeństwa oraz dbałości o siebie i innych, niezależnie od tego
z jakich środowisk się wywodzimy. Dieta terapeutyczna dotyczy każdego
z nas i może w prosty i automatyczny sposób pomagać w budowaniu
funkcyjnych schematów dotyczących siebie, innych i świata.

Dyskusja
Obecny w mass mediach trend „na gotowanie”, to funkcyjny wpływ
społeczny masowego przekazu, który można wykorzystać jako zachętę
i podstawę do wprowadzania nowych „codziennych” programów terapeutycznych, takich jak dieta terapeutyczna u młodzieży niedostosowanej
społecznie. Dzięki popularnym programom telewizyjnym propagowana
jest radość z gotowania, doświadczania nowych smaków, dbania o jakość
przygotowywanych posiłków, poznawania nowych kultur i zwyczajów
kulinarnych, możliwość rywalizacji oraz osiągania światowego sukcesu.
„Pożywianie się” i przygotowywanie posiłków ukazywane jest jako sposób na budowanie relacji, własny rozwój osobisty i zawodowy, możliwość
podróżowania po całym świecie oraz porozumiewania się bez granic niezależnie od kultury i języka.
Być może należałoby przeprowadzić sondę, czy osoby pracujące
w ośrodkach dla młodzieży – opiekunowie i sami wychowankowie wiedzą,
jak kluczowa jest atmosfera przy jedzeniu w budowaniu m.in. poczucia
własnej wartości, poczucia mocy i sprawczości, rozwijania interakcji społecznych? Czy oprócz prawidłowo skomponowanego jadłospisu (w co nie
wątpimy) w prawidłowy – terapeutyczny sposób zorganizowane jest
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miejsce spożywania posiłków w ośrodkach dla młodzieży niedostosowanej
społecznie? To m.in. tematy do dalszej dyskusji, rozważań i przemyśleń
na temat wagi terapeutycznej małych codziennych rytuałów w budowaniu
funkcyjnych schematów, zmian w sposobie myślenia o sobie i o innych
oraz kształtowaniu wrażliwości na świat, który nas otacza.
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NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE – PRZEGLĄD WYBRANYCH INTERWENCJI RESOCJALIZACYJNYCH
Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących młodzieży niedostosowanej społecznie. Prezentowane treści dotyczą
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charakterystyki profilu młodzieży, która trafia do ośrodków wychowawczych,
przyczyn, z powodu których pojawia się u nich niedostosowanie, jak również
stosowanych form terapii, z naciskiem na rzadziej wykorzystywane przez wychowawców oraz terapeutów w pracy z młodzieżą. Dodatkowo w artykule
poruszona została kwestia „diety terapeutycznej”, „niecodziennego”, ale jednak
codziennego oddziaływania terapeutycznego, które, zdaniem autorów, może
być kolejnym przykładem skutecznej metody interwencyjnej w procesie resocjalizacyjnym młodzieży niedostosowanej społecznie.
Słowa kluczowe: resocjalizacja, dieta terapeutyczna, niedostosowanie społeczne, uzależnienia, ośrodki resocjalizacji, metody terapii

SOCIALLY MALADJUSTED – THE REVIEW OF SELECTED RESOCIALIZATION INTERVENTIONS
Abstract
The article is a review of the most important informations concerning socially maladjusted youth staying at the Youth Educational Centres (MOW).
The presented content focus on the youth profile placing in the Youth Educational Centres. The article is an attempt to answer the question about the
reasons for the occurrence of social maladjustment and used forms of therapy
less frequently used by educators and therapists in youth work. More over this
article mentions a topic of the Therapeutic Diet, which can be an example of
everyday effective therapeutic intervention used in socially maladjusted youth
resocialization process.
Key words: resocialization, therapeutic diet, social maladjusted, addiction, resocialization center, therapy methods

Beata Skrzyniecka1
POLITYKA PAŃSTWA NIEMIECKIEGO
WOBEC OSÓB UZALEŻNIONYCH
OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1. Narkomania jako problem społeczny w Niemczech
Na problem związany z nadużywaniem alkoholu i narkotyków w Niemczech zaczęto zwracać szczególną uwagę w okresie międzywojennym oraz
powojennym. Czas ten był wyjątkowo owocny w produkowaniu nowych
substancji psychoaktywnych, szczególnie na potrzeby militarne. Niemcy
można uznać za bardzo twórcze państwo w tej dziedzinie. Jednak wytwarzanie nowych, coraz silniejszych środków odurzających odbywało się
również w wielu innych krajach, między innymi w ówczesnym Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich czy też w Wielkiej Brytanii. Celem wytwarzania owych substancji było zwiększenie wydajności żołnierzy na polu walki. Nie jest fenomenem, że całe armie w poszczególnych
krajach nadużywały narkotyków oraz alkoholu. Bywało, że byli do tego
zmuszani przez osoby wyższej rangi. Oficerowie oraz przywódca Trzeciej
Rzeszy również sięgali, ale po wypróbowane już środki odurzające. Ci, którzy przyjmowali substancje dobrowolnie, najczęściej czynili to w związku
ze strachem o własne życie, z poczucia głodu oraz wycieńczenia. Dzięki
kombinacjom narkotyków, stworzonych przez lekarzy niemieckich, żołnierze zapominali czym jest strach, głód oraz zmęczenie. Sukces w walce
był wynikiem odwagi, nierzadko wywołanej działaniem środków. Testowanie substancji odbywało się przede wszystkim na terenach obozów koncentracyjnych, szczególnie w Dachau oraz Sachsenhausen. Więźniowie
byli najbardziej ekonomicznymi jednostkami tychże eksperymentów.
Mgr Beata Skrzyniecka, Wydział Filologii i Pedagogiki, Wszechnica Polska. Szkoła Wyższa
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, e-mail: Beata.skrzyniecka@onet.pl
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Substancje łączono ze sobą w celu wzmocnienia ich działania, następnie
jakość narkotyku testowano na więźniach, aż do momentu, gdy dany narkotyk uznano za sukcesywny środek w walce z wrogiem.
Nie w każdym jednak przypadku podawanie środków odurzających
kończyło się sukcesem dla państwa. Zdarzały się przypadki odwrotnego
efektu od pożądanego.
Koniec wojny nie oznaczał zaprzestania nadużywania substancji psychoaktywnych. Państwo potrzebowało sprawnych obywateli do odbudowy
zniszczonych przez wojnę miast. Odurzanie społeczeństwa odbywało się
za całkowitym przyzwoleniem rządu. Dopiero w latach sześćdziesiątych
zaczęto zwracać z niepokojem uwagę na stale rosnącą liczbę osób uzależnionych. Pojawiła się wówczas fala konsumentów, przede wszystkim wśród
młodych obywateli niemieckich. Zjawisko to było wyrazem sprzeciwu wobec istniejącej polityki państwa. Do narkotyków najczęściej używanych
przez uczniów oraz studentów należały: marihuana, meskalina oraz LSD.
Spożywano również znaczne ilości alkoholu, nie tylko przez młodych.
Z czasem zaczęły pojawiać się na czarnym rynku narkotyki twarde, zwłaszcza heroina. Młodzież z różnych środowisk eksperymentowała, zażywając
je w celu ucieczki od rzeczywistości, jak też z ciekawości. Lata siedemdziesiąte oraz osiemdziesiąte były przełomem zarówno w produkowaniu, przetwarzaniu, jak i zażywaniu substancji psychoaktywnych oraz w pierwszych
doniesieniach na temat zarażeń HIV/AIDS wśród konsumentów. W 1983 r.
zarejestrowano w Niemczech pierwsze przypadki chorych na AIDS. Szybko okazało się, że nieznana choroba nie dotyczy jedynie mężczyzn homoseksualnych lecz także przyjmujących dożylnie narkotyki. W tym również
czasie wzrosła znacznie liczba nowych konsumentów. W większych miastach niemieckich ukształtowały się pierwsze ruchy narkomanów. Uzależnienie od heroiny kazało płacić wysoką cenę, która przejawiała się nie tylko
wyniszczeniem ich użytkowników, ale również rozwojem strategii przestępczości narkotykowej (Jungblut, 2004, s. 225). Wobec tego zjawiska,
polityka do spraw narkomanii odpowiadała środkami represyjnymi oraz
pociąganiem do odpowiedzialności karnej konsumentów, czego dowodem
była znaczna liczba osób trafiających do zakładów karnych oraz zgonów
wśród narkomanów. Narastająca korupcja w policji, straży granicznej oraz
wojny narkotykowe były w tym czasie rezultatem wadliwie opracowanych
procedur. Zachowawczy system pomocowy osobom uzależnionym popadł
w bezradność, a niezdolność do pragmatycznego podejścia wyznaczała nadal jako cel, kontynuację nacisków na absolutną abstynencję, między innymi przez przymusowe leczenie czy też wprowadzanie prohibicji.
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Dopiero HIV i AIDS występujące wśród konsumentów narkotyków
na początku lat osiemdziesiątych zwróciły uwagę na dużą liczbę szkód
zdrowotnych i społecznych, ponoszonych przez osoby uzależnione, które nie były w stanie poddać się terapeutycznemu leczeniu. To oczywiste,
że ciężko dostępny system nie uwzględniał możliwości i zasobów wielu
osób uzależnionych. Sam kontakt bazujący na zasadzie dobrowolności,
bez ustalonego celu, nie wydawał się możliwy (Schäffer, Stöver, 2011,
s. 16). Dostrzeżenie faktu nieskuteczności stosowania przymusowych terapii i innych środków represyjnych oraz braku akceptacji samostanowienia
i możliwości pacjentów było przełomem w podejściu do leczenia, tudzież
pracy zorientowanej na akceptację uzależnionych. Z inicjatywy zrzeszonych pracowników socjalnych, w połowie lat osiemdziesiątych powstają
pierwsze innowacyjne działania, ukierunkowane na poszanowanie prawa
do wyboru przez osoby uzależnione. Przez stworzenie w 1991 r. związku
federalnego ds. pracy z osobami uzależnionymi – akzepte.V., bazującego na akceptacji oraz humanitarnej polityce ds. narkomanii, została zawiązana współpraca wielu nowo powstałych inicjatyw. Praca z osobami
uzależnionymi mająca za podstawę akceptację, zostaje zoptymalizowana
(Schäffer, 2006, s. 6).
W związku z nowym podejściem do osób uzależnionych, ustawa
o środkach odurzających była kilkakrotnie nowelizowana. Modyfikacje
ustawy prowadziły do depenalizacji posiadaczy substancji psychoaktywnych na własny użytek, z pewnymi jednak zastrzeżeniami oraz o odstępstwach od karania w przypadku osób korzystających z oferty pomocowej,
mającej na celu redukcję szkód (Harm Reduction Strategy). Najbardziej
istotnymi zmianami ustawowymi było dodanie nowych przepisów:
– § 10a. Pozwolenie na prowadzenie pomieszczeń przeznaczonych
do konsumpcji narkotyków twardych (ustawa o obrocie środkami odurzającymi 1994, s.7),
– § 30a. Wydawanie strzykawek oraz igieł do iniekcji, w ramach zapobiegania zakażeniom (Schäffer, 2006, s. 21). Do 1992 r. wydawanie sterylnych igieł odbywało się w szarej strefie. Wiązało się to z ryzykiem wszczęcia
postępowania karnego wobec osób je wydających. Obecnie ustawa o środkach odurzających nie zawiera tego przepisu, jednak przepis obowiązuje.
– § 31a. Odstąpienie od ścigania karnego (kodeks karny, 2017,
s. 261). Jeżeli sprawca posiada nieznaczne ilości substancji psychoaktywnych na własny użytek i używa narkotyku wyłącznie w pomieszczeniach
przeznaczonych do konsumpcji (w tym przypadku narkotyków twardych: heroina, kokaina) bądź jeśli posiada pisemną zgodę na posiadanie,
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to następuje sądowne odstąpienie od ścigania. W każdym jednak przypadku posiadania substancji psychoaktywnych, zasada legalności obliguje
policję do ustalenia czy posiadana substancja jest na własny użytek oraz
do wylegitymowania posiadacza.
Nowe podejście w leczeniu osób uzależnionych oparte zostało o trzy założenia, które były podstawową dewizą w pracy z ludźmi nadużywającymi
substancji psychoaktywnych. Model ten miał znaczący wpływ na wzrost
świadomości społecznej na temat istoty uzależnienia. Akceptacja, łatwy
i niewiążący dostęp do różnego rodzaju oferty pomocowej oraz towarzyszenie w uzależnieniu przez specjalistów, zmieniły również stosunek oraz
role odgrywane w interakcji klient/pacjent– terapeuta. Pojęcie Akzeptanz
(akceptacja) wyraża całkowitą akceptację decyzji, jak również postawy
klientów. W pracy socjalnej opisuje się metodyczno-praktyczne podejście,
kładące największy nacisk na dialog oraz zburzenie muru hierarchicznego. Dzięki temu relacje między doradcą a klientem stają się partnerskie,
a poszanowanie decyzji ma znaczący wpływ na budowanie zaufania. Akceptacja, jako metoda pracy oznacza, że osoby pomagające, zorientowane
najczęściej na osoby ze średnich klas społecznych, w relacji pomocowej
traktują poważnie odmienne wizje życia i hierarchie wartości (Schäffer,
Stöver, 2011, s. 33). W poradnictwie ważną rolę odgrywa praca zorientowana na cel klienta. Niedrigschwelligkeit to słowo oznaczające łatwy,
a więc nie biurokratyczny i niezobowiązujący dostęp do oferty pomocowej dla wszystkich osób uzależnionych, potrzebujących wsparcia. Ponadto
podejście to zapewnia całkowitą anonimowość. Skorzystanie z pomocy
poszczególnych instytucji nie jest obligujące do kontynuowania poradnictwa, podjęcia terapii, czy też całkowitej abstynencji. Natomiast koncepcja
Suchtbegleitung (współtowarzyszenie osobom uzależnionym) nie kładzie
nacisku na całkowitą abstynencję. Ważnym aspektem jest praca z klientem, który sam wyznacza cele. Pojęcie to ściśle jest związane z dwoma, wymienionymi wyżej. Dalece odbiega od klasycznego stylu pracy z osobami
uzależnionymi, ponieważ nie wiąże się z oczekiwaniami oraz przymusem
do zmian u klienta.

2. Organy kontrolujące zjawisko uzależnień
Organami odpowiedzialnymi za wszelkie kwestie związane z występowaniem zjawiska uzależnienia, monitorowaniem oraz wdrażaniem nowych
rozwiązań w Niemczech, są przede wszystkim: federalne ministerstwo
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ds. zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit), pełnomocnik ds. uzależnień rządu federalnego (Drogenbeauftragte der Bundesregirung), jednostka specjalna policji (Bereitschaftspolizei), federalny urząd kryminalny
(Bundeskriminalamt) oraz federalne ministerstwo sądownictwa ochrony
praw konsumenta (Bundesministerium der Justizund für Verbraucherschutz). Ministerstwo to zajmuje się regulacjami prawnymi co do posiadania, handlu i produkcji środków odurzających, zawartymi w ustawie
o obrocie środkami odurzającymi (Gesetzüber den Verkehr mit Betäubungsmitteln). Polityka wobec uzależnień w Niemczech ma na celu redukcję
konsumpcji legalnych oraz nielegalnych środków odurzających, a także
uniknięcie wszelkich problemów związanych z nadużywaniem ich w społeczeństwie. Obejmuje ona:
−−działania profilaktyczne, polegające na uświadamianiu szkodliwości
środków uzależniających w taki sposób, by osoba miała w pełni świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą konsumowanie tychże substancji,
−−poradnictwo, leczenie, pomoc w wyjściu z uzależnienia. Oferty te kierowane są do wszystkich osób przebywających na terenie Niemiec.
Dostęp do świadczeń mają też osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
−−wszelkie środki w celu redukcji szkód, polegające na wymianie strzykawek, rozdawaniu prezerwatyw, stabilizacji w aspekcie socjalnym oraz
zdrowotnym jednostki,prawne regulacje odnośnie do ograniczenia dostępności środków odurzających, jako ważny element walki z uzależnieniami,
−−kontrole i monitorowanie konsumentów oraz osób zajmujących się
produkcją, przemytem i handlem środkami odurzającymi.
Głównym założeniem polityki (anty)narkotykowej jest kontrola substancji psychoaktywnych, która ma na celu zapobieganie występowaniu
nieodwracalnych szkód wśród konsumentów oraz w społeczeństwie.
W tym przypadku można użyć pojęcia polityka prohibicyjna (Jungblut,
2004, s. 54). Państwo niemieckie kładzie duży nacisk na kontrolę w obrocie środków odurzających. W ramach polityki wobec uzależnień, obrót
określonych substancji psychoaktywnych podlega narodowym ustawom,
dotyczącym kontroli środków uzależniających. Wychodzi się z założenia,
że konsumpcja tych substancji, szczególnie heroiny, kokainy, marihuany
oraz amfetaminy związana jest z zagrożeniem zdrowia (Michels, 2009,
s. 12). Wszystko co jest karalne, uregulowane jest w zasadzie w kodeksie
karnym. Wiele ustaw, które wszystko w możliwie pełny sposób regulują, zawiera także ustalenie kary za naruszenie ustawy – jest to tak zwane
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dodatkowe prawo karne (Böllinger, Stöver, 1992, s. 112). Niektóre prawnoadministracyjne uregulowania zawarte są również w ustawie o środkach
odurzających. Ustawa ta mówi o obrocie oraz dopuszczeniu substancji
do użytku na potrzeby medyczne. Regulacje prawne na temat tych substancji zawarte są w załącznikach 1-3 do ustawy o środkach odurzających.
Według prawa niemieckiego popełnia przestępstwo ten, kto bez odpowiedniego pozwolenia posiada środki odurzające. § 29 akapit ust. 3 pkt 4
ustawy o środkach odurzających, a także § 30 i 31 zawierają dyrektywy
oraz kryteria odnośnie następstw prawnych, a więc zarówno wysokości
kary, jak i umorzenia kary w zależności od okoliczności czynu karalnego. § 32 tej ustawy formułuje kary za mniej poważne naruszenia ustawy
o środkach odurzających jako wykroczenia, które będą wiązały się z karą
grzywny. § 35 i dalsze regulują w końcu modalność ukarania (Böllinger,
Stöver, 1992, s. 112).

3. Dostępność środków odurzających oraz aktualne dane
konsumentów substancji psychoaktywnych w Niemczech
Problem uzależnień dotyka wszystkie warstwy społeczne. Niektóre
z nich narażone są jednak na większe ryzyko. W grupach tych nie znajdują
się jedynie osoby z niższych warstw społecznych, a często są to jednostki
odnoszące sukces, gwiazdy muzyki pop oraz osoby z wyższych sfer. Uzależnienie nie jest zatem kwestią inteligencji – w tym przypadku wszyscy
są zagrożeni (Röhr, 2008, s. 11). Używanie substancji psychoaktywnych
oraz konsekwencji z tego wynikających, zajmuje od lat szerokie grono naukowców zarówno teoretyków, jak i praktyków na całym świecie. Dialog
prowadzony w tej sprawie, choć często sporny, zajmuje niemalże każdą
instytucję danego kraju. Nie pozostają na niego bierni politycy, duchowni
oraz przeważająca część funkcjonariuszy służb mundurowych.
Rozważając temat uzależnień, nasuwają się pytania: dlaczego ludzie sięgają po substancje odurzające? Kto w rzeczywistości czerpie z tego zysk
oraz jak zatrzymać tę maszynę śmierci? Istotne również w tej kwestii jest
pytanie, czy osoby uzależnione chcą, jak również czy są w stanie ostatecznie
zaprzestać przyjmowania narkotyków? Utopijne byłoby myślenie o świecie bez przedstawianego wyżej problemu, bo borykają się z nim przecież
wszystkie społeczeństwa. Dotąd nie udało się żadnemu z państw opracować
konstrukcyjnie niewadliwego ciągu działań, które wyeliminowałyby substancje psychoaktywne z użytku. Prowadzone są natomiast debaty, badania
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oraz monitoring dotyczące redukcji szkód powstałych w wyniku nadużywania tychże substancji. Wdrażanie nowych rozwiązań ma na celu nie tyle
wyeliminowanie substancji psychoaktywnych z obrotu oraz karanie osób
nadużywających, ile zapobieganie następstwom nadużywania narkotyków,
czego ostateczną konsekwencją jest najczęściej śmierć. Działania te mają,
co więcej, na względzie ochronę całego społeczeństwa przed niebezpieczeństwem związanym z ryzykiem zakażenia się wirusami HIV oraz HCV,
a przede wszystkim przeciwdziałaniu zjawiskom kryminogennym.
Wiele badań opisuje mechanizm powstawania uzależnień, opierając
się o teorie biomedyczne, socjologiczne czy też psychologiczne. Pomija się jednak kwestię dostępności tychże substancji, skupiając się jedynie na aspekcie zapotrzebowania jednostki na dany środek. „Tymczasem
wnioski, jakie nasuwają się po analizie skuteczności oddziaływań profilaktycznych, wskazują wyraźnie na to, że w pewnym, ostatecznym punkcie
fakt przyjmowania substancji jest dziś uwarunkowany głównie ich prostotą dostępności” (Jędrzejko, 2009, s. 34). Stałe zwiększanie dostępności substancji psychoaktywnych, zarówno legalnych, jak i nielegalnych
przynosi ogromne zyski producentom czy też samemu państwu. Najlepszym przykładem na to jest produkcja alkoholu, wyrobów tytoniowych
czy też leków. Zyski z tego tytułu dla państw, a ponadto poszczególnych
korporacji, niekiedy ściśle kooperujących z władzami państw, są tak wysokie, że argument na temat szkodliwości używania tychże środków nie
przemawia za zaprzestaniem ich produkcji, tudzież ich sprzedaży. Korzyściami wynikającymi z produkcji środków szkodliwych cieszą się również
agencje reklamowe, które otrzymują okazałe wynagrodzenia w zamian
za reklamę produktu. Należy zwrócić uwagę również na to, że w agencjach
reklamowych zatrudniani są nie tylko specjaliści zajmujący się marketingiem, ale i osoby zajmujące się psychologią biznesu, wykorzystujące sztukę manipulacji w celu pozyskania jak największej liczby klientów. Firmy
farmaceutyczne zawierają umowy z poszczególnymi pracownikami aptek,
którzy otrzymują wynagrodzenia za ilościowo sukcesywną sprzedaż medykamentów. Podobnie jest ze sprzedażą alkoholu oraz wyrobów tytoniowych. Korzyści z tego tytułu czerpią nie tylko właściciele sklepów. Wpływy
finansowe, płynące z nałożenia podatku akcyzowego, zasilają łatwo oraz
obficie budżet państwa, pomimo że akcyza ma teoretycznie inne przeznaczenie. Cel wprowadzenia podatku akcyzowego miał być w założeniu
zabiegiem czysto prewencyjnym.
W obecnych czasach nikogo już nie dziwi, jak łatwo jest pozyskać
substancje psychoaktywne, niezależnie od tego w jakim miejscu się
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znajdujemy. Nieszczelność granic państw wskazuje na wadliwy system
kontroli. Wspólnym problemem wszystkich państw jest również nieustająca korupcja straży granicznych. Profitowanie korzyści majątkowych nie
przemawia za wzmocnieniem szczelności granic. Formy przemytu są ciągle
doskonalone, dlatego też wykrycie substancji jest utrudnione. Przemyt
na otwartych przestrzeniach znajduje zawsze logiczne uzasadnienie. Jednak docierające informacje o konsumentach narkotyków, znajdujących
się w zakładach karnych zmuszają do pewnych refleksji. Z informacji podawanych w mediach wynika, że w samym tylko Berlinie, w zakładach
karnych Moabit, Tegel, Plötzensee, Heidering oraz zakładzie karnym dla
młodocianych Plötzensee skonfiskowano w 2017 r. o dziesięć procent więcej heroiny, kokainy oraz konopi indyjskich w porównaniu z rokiem 2016.
Z badań przedstawionych przez doktor Katję Thane z Uniwersytetu
Bremen, na Forum Uzależnienie i więzienie z 10 października 2017 r.
wynika, że w Niemczech 81% konsumentów narkotyków ma doświadczenie związane z pobytem w zakładzie karnym oraz wykazuje podwyższone
ryzyko powrotu. Osoby uzależnione opuszczające instytucję totalną częściej umierają z powodu przedawkowania, a odbywanie przez nich kary
ma znaczący wpływ na powrót do kontynuowania nadużywania substancji
psychoaktywnych oraz przerywania podjętej terapii zarówno na wolności,
jak i w ramach odroczenia wykonania kary2. Liczba osób uzależnionych
oraz konsumentów nielegalnych narkotyków w niemieckich zakładach
karnych jest obecnie trudna do zdefiniowania. Szacunkowe liczby podawane są na podstawie czynu karalnego, w tym przypadku w oparciu
o ustawę o środkach odurzających. Z powodu naruszenia przepisów ustawy o środkach odurzających, na 31 marca 2016 r., odnotowano łącznie
6415 osób, a więc 12,6% wszystkich aresztowanych w zakładach karnych.
12,2% (381) aresztowanych kobiet oraz 3,8% ( 154) nieletnich odsiaduje
wyrok z powodu czynu karalnego określonego w ustawie o środkach odurzających (Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, 2017,
s. 7). Liczba zarówno dorosłych, jak i młodocianych karanych w oparciu
o ustawę o środkach odurzających od 2007 r. do 2016 r. spadła o 21,4%.
Niemieckie sprawozdanie z 2017 r., w sprawie monitorowania narkotyków i narkomanii na terenie więzień, w celu podania danych do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, nie podaje
żadnych informacji na temat zażywania narkotyków w zakładach karnych
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Veranstaltungen/Fachkonferenz_2017
/Beitrag_Thane.pdf.

2

Polityka państwa niemieckiego wobec osób uzależnionych od substancji...

89

oraz sposobu zaopatrywania się w narkotyki przez więźniów. Dostępność
nielegalnych narkotyków w niemieckich zakładach karnych nie jest jedynym problemem. Konsekwencje z tego wynikające, a przede wszystkim
wysoki odsetek zakażeń wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby
oraz choroba AIDS zmuszają ministerstwo sprawiedliwości do podejmowania odpowiednich działań zapobiegających owemu zjawisku.
W 2016 r. zarejestrowano w Niemczech 3491 przypadków osób zakażonych wirusem HIV. Z czego 2738 osób zostało zakażonych przez bezpośredni kontakt z zainfekowaną krwią lub płynami ustrojowymi, z czego
z kolei 127 przypadków (5%) to osoby przyjmujące dożylnie substancje
psychoaktywne. Pierwszą diagnozę zakażenia wirusowego wątroby postawiono u 4368 osób. Porównując dane z poprzednimi latami, dożylne
przyjmowanie narkotyków przyczynia się w przypadku 80% (834 osoby)
do zakażenia. Dlatego działania prewencyjne, diagnoza oraz terapia wśród
osób przyjmujących substancje tą drogą są priorytetem. Nie podaje się
konkretnych liczb na temat zakażeń na terenach zakładów karnych.
W Niemczech umiera rocznie 120 tysięcy osób z powodu następstw
palenia wyrobów tytoniowych, 40 tysięcy wskutek szkodliwego zażywania
wyrobów alkoholowych oraz ok. 1300 osób konsumujących nielegalne
narkotyki. Badania epidemiologiczne pokazują, że 10,8% mężczyzn oraz
8,2% kobiet w Niemczech według kryteriów FTND (Fagerström-Test für
Nikotinabhängigkeit3 – test na wykazanie uzależnienia od wyrobów tytoniowych) jest uzależnionych od palenia wyrobów tytoniowych, co daje
4,84 miliona obywateli niemieckich w wieku od 18 do 64 roku życia.
W badaniu przeprowadzonym w 2015 r. wykazano, że 72,5% respondentów w wieku od 18 do 64 roku życia przynajmniej raz w ciągu ostatnich
trzydziestu dni miało kontakt z alkoholem. Warte uwagi jest to, że tendencje rosnące sięgających po alkohol w tej grupie wiekowej, zauważa się
częściej u osób w wieku ok. 64 lat. 21,4% respondentów wykazało spożycie dużych ilości alkoholu w ciągu dnia – u kobiet więcej niż 12 gram
czystego alkoholu, u mężczyzn więcej niż 24 gramy w ciągu dnia. Udział
w ryzykownym spożyciu czystego alkoholu w ciągu dnia jest tak samo
wysoki w przypadku obu płci. Szacunkowo, wśród ludności w wieku
od 18 do 64 roku życia, odpowiada to 7,8 miliona społeczeństwa4. Obok
nadużywania alkoholu w efekcie uzależnienia, występuje duże zjawisko
https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/sonstVeroeffentlichungen/Tabakatlas-2015-final-web-dp-small.pdf.
4
https://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/2018/20183quartal/drogen-und-suchtbericht-2018-erschienen.html.
3
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osób spożywających alkohol nieregularnie, ale w dawkach powodujących
utratę świadomości. Ponadto wstępne szacunki pokazują, że ok. 10 tysięcy noworodków rodzi się rocznie z FAS (Fental Alcohol Syndrom) z czego
2 tysiące z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.
Od 2000 r. zauważa się tendencję zwyżkową w nadużywaniu preparatów farmaceutycznych wśród grupy w przedziale wiekowym
od 18 do 59 roku życia. U mężczyzn ilość zażywanych medykamentów
wzrosła z 2,6% do 3,6%, a u kobiet natomiast z 4,1% do 5,5%. Zażywanie leków przedstawia się podobnie w przypadku obu płci. W badaniach epidemiologicznych z 2015 r. stwierdzono, że 47,1% respondentów
w wieku od 18 do 64 lat przynajmniej raz, w przeciągu ostatnich 30 dni,
przyjmowało środki przeciwbólowe, rzadziej przyjmowane były leki przeciwdepresyjne (przez 4,9% badanych), środki nasenne oraz uspokajające
zażyło 5,2%, leki neuroleptyczne 1,3%, środki pobudzające 0,7%, a środki
zmniejszające łaknienie 0,3%. Porównanie zażywanie preparatów z innymi substancjami psychoaktywnymi pokazuje, że po preparaty farmaceutyczne częściej sięgają kobiety. Środki nasenne oraz uspokajające częściej
zażywają osoby starsze. Częstotliwość spożycia środków przeciwbólowych
stwierdza się u osób w średnim okresie dorosłości. W przypadku zażywania dziennych dawek, w przeciągu 30 dni, tabletki przeciwbólowe przyjmowane były przez 8,6% respondentów, leki neuroleptyczne dziennie
zażyło 91,3%, przyjęcie środków antydepresyjnych zadeklarowało 87,5%
przepytywanych. Klinicznie istotne, inaczej problemowe, stosowanie medykamentów, na podstawie krótkiej ankiety (KFM – Kurzfragebogenzum
Medikamentengebrauch) wskazuje, że 6% społeczeństwa niemieckiego
w wieku od 18 do 64 roku życia zażywa, w sposób szkodliwy dla zdrowia,
preparaty farmaceutyczne jest to 2,65 milionów obywateli niemieckich.
Podobnie jak w przypadku spożycia alkoholu, wśród osób po 64 roku
życia zjawisko to rozprzestrzenia się5.
Częstotliwość zażywania nielegalnych narkotyków jest mierzona
przez reprezentatywne badanie ludności. Badanie z 2015 r. wskazuje,
że 14,4 milionów dorosłych, w wieku od 18 do 64 lat, a także 479 tysięcy
młodocianych, w wieku od 12 do 17 lat, przynajmniej raz w życiu sięgało
po nielegalne substancje psychoaktywne. Badanie konsumpcji narkotyków w przeciągu ostatnich 30 dni wskazuje na 1,7 miliona dorosłych oraz
117 tysięcy młodocianych. Najczęściej spożywaną substancją jest
https://www.drogenbeauftragte.de/presse/pressekontakt-und-mitteilungen/2018/20183quartal/drogen-und-suchtbericht-2018-erschienen.html.
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marihuana, zarówno wśród dorosłych, jak i młodocianych. Ponadto
badanie używania marihuany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy wskazuje na 6,1%, co daje 3,11 miliona całego społeczeństwa. Mężczyźni
częściej sięgają po tę substancję – 7,4%, kobiety zaś – 4,9%. Konsumentów heroiny szacuje się na 153 tysięcy całego społeczeństwa. W 2015 r.
1,7% mężczyzn oraz 1% kobiet przynajmniej raz w życiu zażyło heroinę
bądź inne opiaty. Badanie ostatnich 12. miesięcy w danym roku wskazuje
na 0,3% konsumentów, co odpowiada 153 tysiącom dorosłych konsumentów w Niemczech. Narkotyk stosowany najczęściej był w przedziałach
wiekowych od 18 do 20 oraz od 40 do 49 lat. Wśród młodocianych nie
zauważono szczególnej konsumpcji narkotyków opiatowych.
Na podstawie § 13 ust. 3 ustawy o środkach odurzających w połączeniu z § 5a rozporządzenia o wydawaniu na receptę środków odurzających
jako lekarstwo i produkt medyczny, Instytut Federalny prowadzi rejestr
środków substytucyjnych (Drogenund Suchtbericht. Die Drogenbeauftragte
der Bundesregierung, 2017, s. 58). Statystyki osób zarejestrowanych na leczeniu substytucyjnym pokazują w Niemczech, że od 2003 r. do 2016 r.
liczba ta stale wzrasta. W 2003 r. wynosiła ona 57,700 osób, w 2016 r.
wzrosła już do 78,5 tysiąca. Należy zwrócić uwagę na to, że środki te stały
się bardzo popularne na czarnym ryku, dlatego nie podaje się oficjalnie,
dokładnej liczby osób zażywających środki substytucyjne. Konsumpcja
narkotyków z grupy psychostymulujących, w porównaniu z używaniem
konopi indyjskich, wydaje się wyraźnie niższa, ponadto w porównaniu
z poprzednimi latami, stabilna.
W roku 2016 odnotowano w rejestrach policyjnych 1333 zgony
z powodu przedawkowania. W porównaniu z poprzednimi latami liczba
ta wzrosła o 9%. Podobnie, jak w poprzednich latach przyczyną zgonów
było głównie zażywanie opioidów i opiatów w połączeniu z innymi substancjami. Liczba zgonów z powodu zażywania innych substancji psychoaktywnych, w porównaniu z poprzednimi latami, również jest wyższa6.
Należy w tym przypadku zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie dane osób,
które straciły życie w wyniku przedawkowania, trafiają do baz federalnego
urzędu kryminalnego.

https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2017/Presse2017/170508
_Rauschgiftkriminalitaet.html.
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4. Redukcja szkód związana z nadużywaniem
substancji psychoaktywnych
Używanie substancji psychoaktywnych powoduje nieodwracalne szkody, a w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci. Problem umieralności z powodu przedawkowania bądź chorób będących następstwem nadużywania substancji psychoaktywnych dotyczy wszystkich krajów świata.
Liczba zgonów z tego powodu jest bardzo niepokojąca. Faktem jest jednak, że media nie podają do wiadomości publicznej rzeczywistej liczby
zgonów z powodu alkoholizmu bądź narkomanii. Niekiedy pojawia się
wzmianka o przedawkowaniu narkotyku przez osobę zmarłą. Niemniej
jednak problem umieralności z tego powodu jest w pewnym sensie pomijany. Gdyby media dostarczały codziennie porcję wiadomości na ten
temat, może wiedza ta zmieniłaby stosunek do nich głównie młodych,
zaczynających eksperymentowanie z narkotykami ludzi. Sensacje wywołane przez media zmuszają jednak poszczególne środowiska, do zajęcia
stanowiska oraz podjęcia działań w danym obszarze.
Jak już wyżej wspomniano, lata osiemdziesiąte były przełomem w podejściu do opieki, tudzież leczenia osób uzależnionych. W 1987 r. powstają w Niemczech pierwsze programy leczenia substytucyjnego osób
uzależnionych od opiatów. W 1990 r. metoda ta zostaje oficjalnie uznana
w prawie i zawarta w ustawie o obrocie substancjami psychoaktywnymi. Początkowo dostęp do substytucji miały osoby z zakażeniami HIV,
wirusowym zapaleniem wątroby, chorobą AIDS, a także kobiety w ciąży. 1 lipca 2001 r. ustawa ta została znowelizowana przez dodanie, wykluczonych wcześniej, osób uzależnionych. W 2002 r. jest kolejna zmiana i następuje przejęcie kosztów leczenia przez kasę chorych. Leczenie
substytucyjne możliwe jest obecnie również dla osób nieposiadających
ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty leczenia przejmuje wówczas pacjent.
W ramach leczenia substytucyjnego osoby, które nie mają ustabilizowanej sytuacji życiowej, a więc mieszkania, pracy, wykazują pewne deficyty
w sferze społeczno-psychologicznej, zobligowane zostały do regularnego
uczestniczenia w psychosocjalnym poradnictwie lub opiece (PSB – psychosoziale Beratung/ Betreuung). Psychosocjalne poradnictwo lub opieka oznaczają kolektiwum szerokiej palety psychologiczno oraz socjopedagogicznych działań, które dostosowywane są do indywidualnych potrzeb pacjentów, jak również zorientowane na ich zasoby (Hönekopp, H. Stöver,
2011, s. 114). Medyczne warunki ramowe leczenia substytucyjnego uzależnionych od opiatów uregulowane są przez wytyczne badań lekarskich
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oraz metod leczenia zgodnie z § 135 ust. 1 SGB V (Das gesamte Sozialgesetzbuch SGB I bis SGB XII, 2014, 548). Warunkiem wstępnym leczenia
substytucyjnego jest wspólne opracowanie kompleksowej koncepcji terapii przez lekarzy oraz pracowników poradni psychosocjalnych. Ustalenie
koncepcji terapii powinno opierać się na:
−−postawieniu diagnozy poprzedzone zebraniem informacji na temat
wcześniejszego bezskutecznego leczenia abstynencyjnego bądź substytucyjnego,
−−badaniu, w celu ustalenia uzależnienia od opiatów,
−−wyjaśnieniu istniejących następstw uzależnienia,
−−podjęciu decyzji czy dla danego pacjenta leczenie substytucyjne jest
wskazane,
−−ustaleniu potrzeby pomocy w ramach psychospołecznej opieki przez
poradnie dla osób uzależnionych od narkotyków,
−−przygotowaniu indywidualnego planu terapii, który powinien zawierać
czasowe oraz jakościowe ustalenia celu terapii,
−−wybór środka substytucyjnego oraz sposób redukcji, jak i okresu trwania substytucji.
Leczenie substytucyjne nie zawsze kończy się sukcesem. Wielu narkomanów po krótkim czasie powraca do zażywania heroiny, jednak są i tacy,
którzy utrzymują się w programie przez lata, jak i całe życie. Korzystanie z leczenia substytucyjnego ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie,
a ponadto zmniejsza zjawiska kryminogenne.
Kolejnym, dla niektórych państw nowatorskim, rozwiązaniem związanym z usuwaniem szkód spowodowanych nadużywaniem narkotyków, były punkty kontaktowe przeznaczone do konsumpcji narkotyków
twardych, tzw. Konsumräume. Po konferencji w 1999 r. w Hanowerze,
z udziałem państw, które dysponowały już uprzednio takimi miejscami,
jak Szwajcaria, Francja, Holandia, Australia czy Austria, państwo niemieckie postanowiło stworzyć miejsca do konsumpcji narkotyków twardych
celem redukcji zakażeń oraz przedawkowań.
Obecnie na terenie Niemiec istnieje dwadzieścia sześć punktów,
w szesnastu miastach oraz sześciu krajach związkowych (Berlin, Hamburg – w tym jeden punkt z ramienia stowarzyszenia Ragazza, przeznaczony jest wyłącznie dla kobiet, Hesja, Dolna Saksonia, Nadrenia Północnej Westfalii i Saara). Ustawa o obrocie środkami odurzającymi reguluje
prawne aspekty zakładania owych punktów przez instytucje. Zezwolenia
odpowiedniego urzędu lokalnego potrzebuje ten, kto chce prowadzić taką
działalność, i w którego pomieszczeniach osobom uzależnionym zapewnia
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się możliwość używania substancji psychoaktywnych. Uregulowania muszą ustalać w szczególności określone standardy zabezpieczania i kontroli,
przy używaniu środków psychoaktywnych, w pomieszczeniach konsumpcji narkotyków:
−−przydatne, rzeczowe wyposażenie, które ma służyć do konsumpcji narkotyków,
−−zapewnienie gotowego do natychmiastowego użycia w nagłych wypadkach sprzętu medycznego,
−−poradnictwo medyczne i pomoc w zmniejszeniu ryzyka przy używaniu
posiadanych przez uzależnione osoby środków odurzających,
−−rozpowszechnianie poradnictwa oraz terapii dla osób nastawionych
na rezygnację z używania środków psychoaktywnych,
−−zastosowanie wszelkich środków w celu unikania czynów karalnych.
Według tych przepisów prawnych w pomieszczeniach konsumpcji
narkotyków, niezależnie od posiadania środków odurzających, zgodnie
z § 29 ust. 1 zdanie 1 nr 3 do własnego użytku w ograniczonej ilości,
−−pożądane formy współpracy z powołanym dla bezpieczeństwa i porządku publicznego urzędami, aby uniknąć czynów karalnych w bezpośrednim otoczeniu pomieszczeń konsumpcji środków psychoaktywnych
tak dalece, jak to możliwe,
−−dokładne ustalenie zakresu uprawnień użytkowników konsumpcji narkotyków, szczególnie w odniesieniu do ich wieku, rodzaju posiadanych
narkotyków oraz wzorca konsumpcji. Konsumenci zażywający narkotyki po raz pierwszy lub używający je okolicznościowo są wykluczeni
z używania pomieszczeń do konsumpcji,
−−dokumentacja i ewaluacja pracy w pomieszczeniach konsumpcji narkotyków,
−−stała obecność niezawodnego personelu w wystarczającej liczbie, który
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do realizacji wymienionych powyżej wskazówek,
−−powołanie kompetentnej osoby, która będzie odpowiadała za zachowanie wytycznych zarówno zamieszczonych powyżej, jak i wytycznych
urzędu udzielającego zezwolenie i urzędu nadzorującego oraz będzie
mogła spełniać powierzone jej obowiązki.
Z końcem 2013 r. powstał w Berlinie, jako jeden z nielicznych w Europie punkt, w którym uzależnieni od heroiny otrzymują diacetylomorfinę, czyli heroinę syntetyczną. W Niemczech istnieje pięć placówek tego
typu. Pierwsza powstała w Hanowerze, utworzona przez doktora Peschel’a. Następnie zostały utworzone w Kolonii, Stuttgarcie, Hamburgu
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i Frankfurcie. Punkt tego typu spotyka się często ze społeczną dezaprobatą,
ponieważ według większości osób państwo daje przyzwolenie na zażywanie
narkotyku poprzez jego bezpośrednie wydawanie. Ideą tego miejsca jest
ochrona narkomanów przed przyjmowaniem zanieczyszczonej heroiny,
która jest częstym powodem śmiertelnych przedawkowań. Warunkiem
przyjęcia do programu jest niepowodzenie przynajmniej dwóch wcześniejszych terapii, abstynencyjnej bądź też substytucyjnej, jak i udowodnienie
chronicznego uzależnienia od narkotyków twardych, nie krócej niż pięć
lat. Osoby zgłaszające się do programu muszą mieć ukończone dwadzieścia trzy lata oraz w czasie trwania terapii są zobligowane do poddawania
się badaniom na wykrycie obecności innych narkotyków oraz alkoholu.
W ramach terapii wszystkie osoby zobowiązane są do wyżej opisanego
uczestnictwa w psychospołecznym poradnictwie/opiece. Przyjmowanie
diamorfiny odbywa się wyłącznie na terenie punktu. Dawkowanie zależne jest od potrzeb pacjenta, a więc otrzymują oni taką ilość syntetycznej
heroiny, jaką brali przed rozpoczęciem terapii. Wszystkie osoby muszą
przyjmować substancję dożylnie, dlatego wielu narkomanów rezygnuje
z tej terapii, ponieważ forma przyjmowania diamorfiny im nie odpowiada.
W miejscu tym pracują specjaliści do spraw uzależnień, lekarze, pracownicy socjalni oraz psycholodzy. Istnienie tego miejsca ma również na celu niwelowanie handlu zanieczyszczonymi narkotykami. Obecnie prowadzone
są rozmowy na temat utworzenia kolejnego punktu w Berlinie, z powodu
zbyt dużej liczby osób oczekujących. Miasto nie wyraża jednak zgody,
decyzję uzasadniając brakiem możliwości dofinansowania.
W 2005 r. powstał program „KISS” (Kompetenz im selbstbestimmtenSubstanzkonsum – Kompetencje w samostanowieniu o konsumowaniu
narkotyków). Inicjatorem projektu jest profesor doktor Joachim Körkel,
niemiecki psycholog oraz badacz zjawiska uzależnień. Obecnie pracuje
on w ewangelickiej szkole wyższej w Norymbergii. Metoda ta wyrosła
na gruncie programu kontrolowanego spożywania alkoholu i ma na celu
przede wszystkim zmianę w sposobie zażywania substancji psychoaktywnych. KISS jest to program przewidziany dla osób, które same decydują się na zmianę w zażywaniu substancji nielegalnych. Ważnym warunkiem uczestnictwa w programie jest: ukończenie osiemnastego roku
życia, znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikacyjnym, jak
i umiejętność pisania w tym języku, gotowość do uczestnictwa, miejsce
zamieszkania możliwie blisko odbywającego się programu oraz obecność
we wszystkich spotkaniach. Osoby, które przed przystąpieniem do programu kontrolowanego zażywania narkotyków, deklarują życie w abstynencji,
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nie mogą uczestniczyć w programie. Ponadto wykluczone zostają z niego osoby, które z powodu choroby psychicznej lub zaburzeń zachowania
nie są w stanie pracować w grupie. Ponieważ program prowadzony jest
na teranie różnych organizacji pomocowych w Niemczech, beneficjentami
nie mogą być ponadto osoby, które złamały regulamin danej placówki.
Programem nie mogą być objęte osoby niewidome oraz niesłyszące. Niestety uczestnictwo w zajęciach nie jest pokrywane przez kasę chorych, jak
w przypadku kontrolowanego picia. Na stronie „KISS – Program” znajdują się adresy organizacji oraz nazwiska trenerów w Niemczech, oferujących
tę metodę jako formę terapii.
W Niemczech istnieje wiele instytucji pomocy osobom uzależnionym,
w których prowadzone są regularnie i bezpłatnie testy na wykrycie obecności wirusa HIV. W ramach poradnictwa klient zostaje poinformowany
o ryzyku zakażenia oraz działaniach zapobiegających. Osoby, u których
doszło do zakażenia, otrzymują niezbędne wskazówki dotyczące leczenia.
W dużych miastach z ramienia poszczególnych organizacji powstały automaty, w których można nabyć prezerwatywy, igły, strzykawki oraz wszystkie niezbędne materiały do dezynfekcji. Automaty umieszczane są w miejscach często odwiedzanych przez grupy osób, narażonych na zakażenie
wirusem HIV. Z powodu zjawiska zakażeń na terenach zakładów karnych,
niektóre z nich również zaopatrzone są w owe automaty. Poradnictwo
przez osoby specjalnie wykwalifikowane w zakresie pracy z uzależnionymi
odbywa się na ulicach jako mobilna forma pracy z uzależnionymi. Streetworking umożliwia lepsze dotarcie do osób, które z wielu przyczyn nie
odwiedzają miejsc, w których otrzymaliby gruntowną pomoc.
Problem narkomanii i alkoholizmu zmusza do wielotorowego działania
i współpracy nie tylko osób związanych oraz dotkniętych bezpośrednio
tym problemem, ale również całego społeczeństwa. Ważnym aspektem
jest wiedza na temat mechanizmu uzależnienia, sposób reagowania oraz
co najmniej tolerancja osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Zmiana sposobu myślenia przez edukację w tym obszarze wpływa niewątpliwie na poczucie własnego bezpieczeństwa, jak również pozwala uniknąć
przykrych dolegliwości spowodowanych dyskryminacją oraz marginalizacją tej grupy osób. Do istotnych aspektów należy wdrażanie takich metod,
by mogły one przede wszystkim poprawić sytuację życiową osób uzależnionych. Wielokrotnie dowiedziono nieskuteczność stosowania środków
represyjnych. Wiele badań wskazuje natomiast na skuteczność stosowania
działań profilaktycznych. W przypadku zjawiska uzależnienia należałoby
sięgnąć dna problemu, a mianowicie powodów, przez które ludzie sięgają
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po substancje psychoaktywne. Koncentracja jedynie na problemie uzależnienia pacjenta, przynosi tymczasowe rezultaty.
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für Drogen und Drogensucht. Raport z badań niemieckiego punktu obserwacyjnego narkotyków i uzależnień od narkotyków). Pobrane z: https://www.
bing.com/search?q=deutsche+beobachtungsstelle+fur+Drogen+und+Sucht&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid=&Spc=EUPP, Dnia (2018, 09, 30).
Institut für Public Health und Pflegeforschung, dr K. Thane ( 2017).
Drogen im Gefängnis:
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http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Veranstaltungen/Fachkonferenz_2017/Beitrag_Thane.pdf, Dnia ( 2018, 09, 29).

POLITYKA PAŃSTWA NIEMIECKIEGO WOBEC OSÓB
UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
Streszczenie
Powyższy artykuł traktuje o polityce państwa niemieckiego wobec osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Ewaluacja innowacyjnych działań,
które początkiem sięgają lat osiemdziesiątych, przedstawia pozytywne prognozy, jak również przyczynia się do optymalizowania nowych, skuteczniejszych
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rozwiązań. Zmiana w sposobie podejścia do osób uzależnionych oraz zaakceptowanie faktu, że uzależnienie jest chorobą była przełomem oraz otworzyła drogi do wdrażania metod, które polegały na odstąpieniu od zaostrzenia
środków represyjnych.
Słowa kluczowe: narkomania, alkoholizm, program KISS, profilaktyka
zakażeń, prawne aspekty postępowania z uzależnionymi, rozwijanie strategii w pracy z uzależnionymi, niemieckie prawo socjalne i polityka wobec
uzależnień

POLICIES OF THE GERMAN STATE TOWARDS THE
PEOPLE ADDICTED TO THE PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
Abstract
Above article refers to the policies of the German state towards the people
addicted to the psychoactive substances. The evaluation of the innovative actions, which are dating back to the 1980s, brings forward positive prognosis,
as well as contributes to the optimalisation of the new, effective solutions. The
change in the approach towards addicted people and the acceptance of the fact
that addiction is an illness, formed a breakthrough and allowed to implement
methods which withdrew from repressive means.
Keywords: drug addiction, alcoholism, KISS programme, infection prophylaxis, legal aspects of proceedings with addicts, developing strategies
in work with addicts, German social law and policy towards addiction
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Odsyłacze do prac jednego autora:
Nazwisko (2015) tekst tekst tekst tekst.
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Nazwisko, 2015).
W 2012 Nazwisko opublikował tekst tekst tekst tekst tekst.
• jeśli w jednym akapicie kilkakrotnie odwołujemy się do pracy tego samego
autora poprzez przywołanie jego nazwiska w tekście poza nawiasem, to rok
publikacji umieszczamy w nawiasie tylko po pierwszym wystąpieniu nazwiska. Jeśli jednak nazwisko pojawia sie w nawiasie, zawsze występuje z rokiem
publikacji:
Tekst tekst tekst tekst Nazwisko (2000) tekst tekst tekst.
Tekst tekst Nazwisko tekst tekst tekst tekst tekst tekst.
• jeśli w danym akapicie zarówno nazwisko, jak i rok są umieszczone w odsyłaczu w nawiasie, należy wpisać rok w nawiasie przy następnym pojawieniu
się nazwiska autora tej samej publikacji w tekście poza nawiasem:
Tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Nazwisko, 2012).
Tekst tekst Nazwisko (2012) tekst tekst tekst tekst tekst tekst.
Odsyłacze do prac wielu autorów:
• jeśli praca ma dwóch autorów, za każdym razem należy podawać oba nazwiska
w odsyłaczu bibliograficznym w tekście
Zapis odsyłaczy do cytowanych prac:
Liczba i typ Pierwszy
autorów
odsyłacz
pracy
w tekście

Kolejne
odsyłacze
w tekście

Pierwszy odsyłacz Kolejne odsyłacze
w tekście
w tekście
w nawiasie
w nawiasie

Praca
jednego
autora

Nowak (2010)

Nowak (2010)

(Nowak, 2010)

Praca
dwóch
autorów

Nowak, Kowalski
(2002)

Nowak, Kowalski
(2002)

(Nowak, Kowalski, (Nowak, Kowalski,
2002)
2002)

Praca
trzech
autorów

Nowak, Kowalski, Nowak i in. (1998) (Nowak, Kowalski,
Iksińska (1998)
Iksińska, 1998)

(Nowak, 2010)

(Nowak i in., 1998)

• dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco wg
roku publikacji
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• jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych
w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c po roku publikacji (bez spacji
między rokiem a literą):
Tekst tekst tekst (Nowak, Kowalski, 2005a, 2005b, w druku; Wiśniewski,
2003a, 2003b) tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.
W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu:
• należy w odsyłaczu w tekście podać nazwisko autora, rok publikacji źródła oraz
numery stron:
Tekst tekst tekst (Nazwisko, 2012, s. 33–34) tekst tekst tekst tekst.

3. Bibliografia
W przypadku książki:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka, tytuł
książki, kropka, miejsce wydania, dwukropek, wydawnictwo, kropka.
Rembowski, J. (1989). Empatia. Warszawa: PWN.
W przypadku prac zbiorowych:
• nazwisko redaktora, przecinek, pierwsza litera imienia redaktora (imion), (red.),
kropka, (rok), kropka, tytuł książki, kropka, miejsce wydania, dwukropek,
wydawnictwo, kropka.
Tokarski, J. (red.). (1980). Słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.
W przypadku rozdziału w pracy zbiorowej:
• nazwisko, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka, tytuł rozdziału, kropka, W:, pierwsza litera imienia, nazwisko, (red.), przecinek, tytuł
książki, (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania, dwukropek, wydawnictwo, kropka.
Lewicka, A. (2010). Pomiar poziomu empatii emocjonalno-poznawczej Indeksem
Reaktywności Interpersonalnej M.H. Davisa. W: A. Wojnarska (red.), Diagnostyka
resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia (s. 91–105). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

104
142

Informacja dla
dla autorów
Informacja

W przypadku tekstów z Internetu:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), rok, kropka, tytuł
tekstu, kropka, pobrane z:, dokładny adres internetowy, przecinek, Dnia (rok,
przecinek, miesiąc, przecinek, dzień), kropka.
Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych.
Pobrane z: https://books.google.pl/books?id=dl6kYKgrjNIC&pg=PA15&dq=psy
chologiczne+uwarunkowania+kompetencji+spo%C5%82ecznych&hl=pl&sa=X
&ved=0ahUKEwiHuMDzleDPAhXK2SwKHQmCDkwQ6AEIIDAB#v=onepage&q&f=false, Dnia (2010, 12, 07).
W przypadku artykułu w czasopiśmie, w którym każdy kolejny numer/
zeszyt (issue) w ramach jednego rocznika ma osobną numerację stron:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka,
tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma, przecinek, nr rocznika, (nr zeszytu),
przecinek, strona początku–strona końca, kropka.
Boćwińska-Kiluk, B. (2013). Zachowania autodestrukcyjne w świetle psychoanalizy – analiza przypadku. Psychoterapia, 1 (164), s. 67–78.
W przypadku artykułu w czasopiśmie, w którym kolejne numery/zeszyty
(issues) w ramach jednego rocznika nie mają osobnej numeracji stron:
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka,
tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma, przecinek, nr rocznika, przecinek,
strona początku–strona końca, kropka.
Szlendak, T. (1997). Techno-dzieci końca ery industrialnej. Studia Socjologiczne, 1, s. 111–136.
W przypadku artykułu w czasopiśmie, który posiada numer DOI (Digital
Object Identifier):
• nazwisko autora, przecinek, pierwsza litera imienia (imion), (rok), kropka,
tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma, przecinek, nr rocznika, (nr zeszytu), przecinek, strona początku–strona końca, kropka, DOI: xxxxx, kropka.
Krämer, B. (2014). Media Populism: A Conceptual Clarification and Some Theses
on its Effects. Communication Theory, 24 (1), s. 42–60. DOI: 10.1111/comt.12029.
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4. Zapisy aktów prawnych
Ustawa:
• gdy istnieje tekst jednolity:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. 2016, poz. 1654 t.j.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
2016, poz. 1822 t.j.).
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2017, poz. 1769 t.j.).
• gdy nie ma tekstu jednolitego:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78,
poz. 483).
Rozporządzenie:
• gdy istnieje tekst jednolity:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych
i aresztach śledczych, (Dz.U. 2013, poz. 1067 t.j.).
• gdy nie ma tekstu jednolitego:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U.
2017, poz. 1760).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001 Nr 120, poz. 1294).
Orzeczenie Sądu:
Wyrok SN z dnia 5 stycznia 1973 r., III KR 192/72, OSNKW 1973, nr 4,
poz. 49.
Wyrok SN z dnia 6 marca 2002 r., WA 6/02, OSNKW 2002, nr 7-8, poz. 57.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1979 r., nr VI KZP 6/79,
OSNKW 1979, nr 9, poz. 89, Lex/el nr 19552.
Nieporuszone kwestie reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. 2016, poz. 283 t.j.).
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PROCES RECENZJI
Autor przekazuje artykuł Redakcji Kwartalnika drogą elektroniczną i jest
informowany o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji.
Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej z uwzględnieniem takich elementów, jak: tytuł artykułu w j. polskim oraz angielskim, streszczenie
w języku polskim, streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w j. polskim,
słowa kluczowe w j. angielskim.
Następnie artykuł kierowany jest do recenzji.
Skład Zespołu Recenzentów zamieszczany jest w każdym drukowanym numerze kwartalnika oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Probacja. Zespół Recenzentów zrzesza pracowników nauki posiadających co najmniej
stopień naukowy doktora oraz praktyków – sędziów sądów rejonowych i okręgowych. Respektowana jest zasada, że recenzent nie może pochodzić z ośrodka
naukowego, reprezentowanego przez autora artykułu i nie jest członkiem Rady
Naukowej Czasopisma.
Redakcja przydziela dwóch recenzentów dla każdego artykułu. Respektowana
jest zasada, że Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review
proces).
Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na „druku recenzji”, zawierającym
ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia, warunkowego dopuszczenia lub niedopuszczenia artykułu do druku w Kwartalniku.
W procesie recenzji brane są pod uwagę takie kryteria, jak:
– tematyka artykułu w kontekście profilu Kwartalnika,
– poziom naukowy artykułu.
Praca musi być oryginalna, odkrywcza, napisana językiem komunikatywnym
i precyzyjnym, wywody i wnioski winny być udokumentowane i osadzone w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.
Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, Redakcja może zrezygnować
z jego publikacji.
Autor otrzymuje drogą mailową informację o wynikach recenzji oraz „wypis”
z recenzji, tj. fragmenty, które są istotne z punktu widzenia wprowadzenia niezbędnych korekt do tekstu oraz dalszego rozwoju naukowego Autora.
W przypadku uzyskania jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej, Redakcja kieruje artykuł do trzeciego recenzenta.
Autor zobowiązany jest do pisemnego sformułowania „Odpowiedzi na recenzję”, w której określa czy i w jakim zakresie dostosował się do uwag recenzenta
lub przedstawia argumenty ich nieuwzględnienia.
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW
Redakcja uprzejmie zawiadamia, że kwartalnik „Probacja” nie jest dostępny
w prenumeracie. Równocześnie – pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/probacja/ –
jest udostępniona wersja elektroniczna czasopisma, którą można odczytywać
programem Acrobat Reader od 6.0.
W związku z równoległym publikowaniem czasopisma zarówno w wersji
papierowej, jak i elektronicznej informujemy, iż wersją pierwotną czasopisma
jest wersja papierowa.
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting Redakcja czasopisma
wprowadziła odpowiednie procedury w zakresie wdrożenia
zapory ghostwriting.
Czasopismo jest afiliowane przez zagranicznych autorów.
Redakcja kwartalnika PROBACJA uprzejmie informuje, że na podstawie
§ 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 1126)
w ogłoszonym przez MNiSW wykazie czasopism naukowych,
za publikację w czasopiśmie PROBACJA
przyznawanych będzie 6 punktów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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