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1 Ipis systppu pippppzppppip skpzppypp p zpkppsip pyksztpłpppip, kpplifikpppi 

zppppppypp i ppzpbippu ppppy zpppppppp, p tpkwp pptpzpb i ppwlippśpi 

ppzpppu zppppppppp stpsppppppp ppzpz Iłuwbę Więzipppą. 

1.1 Wprowadzenie 

Niniejsza inNormacja została opracowana jako jeden z elementów zziałania 2 projektu 

Partnerstwa na Rzecz Rozwoju „Wyjść na prostPa realizowanego w ramach Inicjatywy 

Wspólnotowej „EQUALa. Jej celem jest przedstawienie aktualnego modelu wsparcia osób 

pozbawionych wolności przez Służbę WięziennP (więziennictwo) na gruncie obowiPzujPcych 

przepisów penitencjarnych i ukształtowanej praktyki w zakresie zdobywania/uzupełniania 

wykształcenia i aktywizacji zawodowej. 

1.2 Cele i funkcje kary pozbawienia wolności w odniesieniu do aktywizacji 

zawodowej skazanych. 

Cele wykonywania kary pozbawienia wolności zostały zapisane w art. 67 § 1 oodeksu 

karnego wykonawczego. Zgodnie z jego brzmieniem wykonywanie kary pozbawienia wolności ma 

na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożPdanych 

postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzeganie porzPdku 

prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. 

Cele te sP zbieżne z celami wychowania i majP prowadzić do współpracy skazanego z 

administracjP więziennP, a zwłaszcza z wychowawcP, psychologiem, nauczycielem, terapeutP. 

Zmiana postawy skazanego ma ułatwić powrót do społeczeństwa i życie zgodne z porzPdkiem 

prawnym oraz normami społecznymi. 

Na każdym etapie procesu resocjalizacji realizowanym w warunkach izolacji penitencjarnej w 

zadaniach Nunkcjonariuszy Służby Więziennej pojawia się cały wachlarz działań polegajPcych na 

różnorodnym wspieraniu skazanego w dPżeniu do poprawy. NależP do nich w szczególności: 

pippppzppppip psppzppypp i opieka wychowawczo-psychologiczna, pppzipłypppip pppitpppppppp 

p pppppp systppóp ppbypppip kppy, a zwłaszcza systppu pppppppppppppp pppzipłypppip, 

zptpuppippip, ppupzppip, oddziaływania terapeutyczne, pomoc postpenitencjarna, a w jej ramach 

pktypizpppp zppppppp, a także pspółpzipłppip z kupptppską słuwbą sąpppą i zp sppłppzpństppp. 

1.3 Diagnozowanie osadzonych w warunkach zakładu karnego. 

ZasadniczP NormP diagnozowania skazanych w zakresie: karalności, sytuacji rodzinnej, 

pyksztpłpppip ppólpppp i zppppppppp, sytuacji zdrowotnej i ustalenia potrzeb readaptacji 

społecznej sP tzw. rozmowy wstępne przeprowadzane przez wychowawców z każdym nowo 

przybyłym osadzonym. W rozmowach tych ustalane sP zasadnicze problemy i potrzeby skazanego 

oraz niezbędne sposoby wsparcia. 

Rozmowę wstępnP wychowawca przeprowadza niezwłocznie po przybyciu skazanego do 

oddziału mieszkalnego, jednak nie później niż drugiego dnia od jego przyjęcia do zakładu. Po 

zapoznaniu się z dokumentacjP skazanego umieszczonP w aktach osobowych cz. A wychowawca 

dokonuje m.in. szeregu ustaleń dotyczPcych: pyksztpłpppip ppólpppp i zppppppppp. W tym celu 

ustala: 

1. stopień posiadanego wykształcenia 
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2. kierunek wykształcenia 

3. ukończone klasy/semestry (w przypadku wykształcenia niepełnego) 

W przypadku osadzonych młodocianych i nieletnich wychowawca dodatkowo ustala trudności w 

nauce, ze wskazaniem przedmiotów zaniedbanych, przypadków powtarzania klas i wagarowania. 

W następnej części wywiadu odnosi się do: 

4. pożPdanego kierunku uzupełnienia wykształcenia 

5. pożPdanego kierunku przekwaliNikowania zawodowego ze wskazaniem powodu. 

W celu ustalenia potrzeb readaptacji społecznej, podczas opisywanej rozmowy zbierane sP 

inNormacje o środkach utrzymania rodziny. Jedno z pytań dotyczy zatrudnienia przed osadzeniem. 

Nie jest jednak ustalany dokładny przebieg kariery zawodowej. W rozmowie wychowawca ma 

obowiPzek zadać pytania zmierzajPce do ustalenia uzdolnień i zainteresowań osadzonego, ale 

wywiad w tym zakresie nie nakazuje wprost określenia np. praktycznych umiejętności 

zawodowych. 

oolejnym zadaniem jest dokonanie weryNikacji potrzeb skazanego w zakresie przygotowania 

do readaptacji społecznej. W tym celu wychowawca w rozmowie wstępnej po dokonaniu szeregu 

ustaleń odnoszPcych się np. do posiadanych środków pieniężnych, sytuacji mieszkaniowej - ocenia 

zakres wskazanej pomocy w chwili zwolnienia. zotyczy on także określenia czy osadzony wymaga 

udziału w kursach zawodowych i czy wymaga pomocy w znalezieniu zatrudnienia po opuszczeniu 

zakładu. 

Po zweryNikowaniu potrzeb postpenitencjarnych wychowawca inNormuje skazanego m.in. o 

możliwościach: zatrudnienia, nauczania, uzyskania pomocy materialnej i postpenitencjarnej. 

Ipbppiązupp skpzppppp pp dostarczenia dowodu osobistego oraz uppkuppptppppip 

ppsippppppp pyksztpłpppip. Ustalenia z rozmowy wstępnej uzupełnia się, weryNikuje i analizuje w 

toku dalszej pracy ze skazanym. 

W przypadku przetransportowania skazanego wychowawca niezwłocznie po zapoznaniu się z 

jego teczkP osobopoznawcza i aktami osobowymi cz. A przeprowadza rozmowę, w której ustala 

zmiany w sytuacji prawnej, a także weryNikuje dane zawarte w rozmowie wstępnej. 

1.4 Diagnozowanie psychologiczno-penitencjarne. 

oodeks karny wykonawczy stanowi, że skazanego poddaje się w miarę potrzeby, za jego 

zgodP, badaniom psychologicznym, a także psychiatrycznym. W przypadku braku zgody skazanego 

o przeprowadzeniu badań decyduje sędzia penitencjarny. Badania przeprowadza się przede 

wszystkim w tzw. ośrodkach diagnostycznych. 

Badania psychologiczne majP na celu wyjaśnienie psychologicznych i socjologicznych 

procesów zachowania skazanego, zdiagnozowanie ewentualnych zaburzeń psychicznych, 

określenie ewentualnego postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego. Wyniki badań 

psychologicznych, które zawiera się w orzeczeniu psychologiczno-penitencjarnym służP podjęciu 

właściwej decyzji klasyNikacyjnej i określeniu warunków indywidualnego oddziaływania na 

skazanego. Ustalenia z badań psychiatrycznych znajdujP natomiast odzwierciedlenie w opinii 

psychiatrycznej. 

Badaniom psychologiczno – penitencjarnym obligatoryjnie poddawani sP skazani młodociani 

(do 21 roku życia), którym pozostało co najmniej 6 miesięcy do nabycia prawa do ubiegania się o 

warunkowe zwolnienie lub sprawiajPcy trudności wychowawcze, a także skazani na karę 
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dożywotniego pozbawienia wolności i karę 25 lat pozbawienia wolności. Pozostali skazani 

diagnozowani sP w zależności od potrzeb. 

W orzeczeniu psychologiczno– penitencjarnym psycholog ma obowiPzek zamieszczenia m.in. 

pskpzpń i zplpppń p zpkppsip pptpzpby pbpępip skpzppppp ppupzppipp (rodzaj szkoły lub kursu 

zawodowego), a także pbpępip zptpuppippipp (odpłatne, nieodpłatne i w jakim charakterze). 

1.5 SysteSy odbywania kary – systeS prograSowanego oddziaływania 

oarę pozbawienia wolności wykonuje się w systemie programowanego oddziaływania, 

terapeutycznym i zwykłym. W systemie programowanego oddziaływania odbywajP karę skazani 

młodociani, a także skazani dorośli, którzy wyrażajP zgodę na współudział w opracowaniu i 

wykonywaniu indywidualnego programu oddziaływań. Oddziaływania penitencjarne prowadzone 

wobec skazanych w systemie programowanego oddziaływania sP zawarte w opracowanych dla 

nich indywidualnych programach oddziaływania. IPO poprzedza się opracowaniem diagnozy 

zawierajPcej: 

• opis i wyjaśnienie przyczyn nieprzestrzegania przez skazanego norm prawnych lub 

niedostosowania społecznego, 

• opis Nunkcjonowania skazanego w kontaktach społecznych, 

• opis podstawowych problemów skazanego. 

Natomiast w indywidualnym programie oddziaływania określa się: zakres prowadzonych 

oddziaływań, cele oddziaływań możliwe do realizacji w warunkach zakładu oraz wynikajPce z nich 

szczegółowe zadania nałożone na skazanego, wraz z terminami ich realizacji oraz kryteriami oceny 

wykonania. IPO poddaje się weryNikacji w zależności od potrzeb i ocenie wykonania zadań w nich 

zawartych nie rzadziej niż co sześć miesięcy. 

W programach oddziaływania ustala się zwłaszcza: pppzppp zptpuppippip i ppupzppip 

skpzppypp, ich kontakty z rodzinP i osobami bliskimi, wykorzystywanie czasu wolnego, możliwości 

wywiPzywania się z ciPżPcych na nich obowiPzków oraz inne przedsięwzięcia niezbędne dla 

przygotowania skazanych do powrotu do społeczeństwa. Z tymi ustaleniami korelujP zadania 

nakładane na skazanych. Najczęściej dotyczP one: podjęcia pzipłpń p pplu uzyskppip zptpuppippip 

pppz supippppp i pypppppp ppppy p ppzypppku ppp pykppypppip, pppppszppip ppzippu 

pyksztpłpppip i zppbypppip kpplifikpppi zppppppypp, udziału w klubach i kołach zainteresowań, 

pracy społecznej na rzecz zakładu i środowiska lokalnego, unormowania relacji z rodzinP, 

uczestniczenia w terapii uzależnień, ppbypppip upippętppśpi pktyppppp ppszukipppip ppppy, 

zabezpieczenia podstawowych warunków do egzystencji po wyjściu na wolność, wspierania 

najbliższych podczas odbywania kary, naprawienia szkody wyrzPdzonej przestępstwem. 

Pozytywna ocena zachowania skazanego oraz realizacji obowiPzków nakładach w 

indywidualnym programie oddziaływań ma wpływ na zmianę warunków odbywania kary, a także 

zwiększa szansę na jej skrócenie w drodze uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

1.6 Zatrudnienie skazanych. 

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego stanowiP, że skpzppppu zpppppip się p pippę 

ppwlippśpi śpipppzppip ppppy. Zatrudnienie następuję na podstawie skierowania do pracy, 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczP lub na innej 

podstawie prawnej. Zatrudnienie następuje za zgodP i na warunkach określonych przez dyrektora 

zakładu karnego, zapewniajPcych prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności. 
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Przy kierowaniu do pracy uwzględnia się w miarę możliwości zppóp, pyksztpłpppip, 

zpiptpppsppppip i pptpzpby pspbistp skpzppppp. Prace zapewnia się przede wszystkim skazanym 

zobowiPzanym do świadczeń alimentacyjnych, a także majPcym szczególnie trudnP sytuację 

materialnP, osobistP lub rodzinnP. 

Praca skazanego jest odpłatna, ale od tej reguły istniejP wyjPtki. Zasady wynagrodzenia za 

prace ustala się w porozumieniu zawieranym przez dyrektora zakładu lub w umowie zawieranej 

przez skazanego. Przy kierowaniu skazanego do prac administracyjno-porzPdkowych na terenie 

zakładu, wynagrodzenie za pracę ustala dyrektor tego zakładu. 

Skazanemu, za jego pisemnP zgodP lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na 

nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej lub 

przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy pracach porzPdkowych i 

pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek SW. Za wykonywane prace nieodpłatne mogP 

być skazanemu przyznawane nagrody. 

Zgodnie z § 3 art. 67 kkw praca więźniów, zwłaszcza sprzyjajPca zdobywaniu odpowiednich 

kwaliNikacji zawodowych, jest jednym z najważniejszych środków oddziaływania zmierzajPcych do 

ich społecznej readaptacji. W rzeczywistości społeczno-gospodarczej zatrudnienie osób 

pozbawionych wolności podczas pobytu w jednostkach penitencjarnych nie jest powszechne, ale 

zdecydowanie wybiórcze. 

oierowanie do zatrudnienia, wyniki badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, przebieg 

zatrudnienia, z dokładnym wskazaniem jego rodzaju, okresu zatrudnienia oraz warunków 

odpłatności za pracę jest ewidencjonowany w specjalnych pktppp pspbppypp pz. C (zptpuppippip). 

Przy opuszczaniu zakładu karnego skazany otrzymuje zpśpipppzppip p zptpuppippiu go w czasie 

odbywania kary. 

1.7 Nauczanie skazanych. 

W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiPzkowe w zakresie szkoły podstawowej i 

gimnazjum, a także umożliwia się nauczanie w zakresie ponadpodstawowym (ponadgimnazjalnym) 

i na kursach zawodowych. Zawodowe szkolenie kursowe może być w całości lub częściowo 

odpłatne. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole ponadpodstawowej 

(ponadgimnazjalnej) i na kursach zawodowych majP skazani, którzy nie posiadajP wyuczonego 

zawodu albo po odbyciu kary nie będP mogli go wykonywać, a także ci, którzy nie ukończyli 21 

roku życia. 

Skazanym nie posiadajPcym wystarczajPcych środków pieniężnych udostępnia się 

nieodpłatnie niezbędne podręczniki i pomoce naukowe. W uzasadnionych wypadkach skazany 

może, na własny koszt, kształcić się w szkołach poza obrębem zakładu karnego za zgodP dyrektora 

zakładu. 

Z większości przypadków skazani uczęszczajP do szkół o proNilu zawodowym, gdzie 

szczególnie ważna jest praktyczna nauka zawodu. zo praktycznej nauki zawodu służP warsztaty 

szkolne, a także warsztaty przedsiębiorstw przywięziennych. W tych warunkach praktyczna nauka 

zawodu często jest połPczona z pracP produkcyjnP na rzecz tych przedsiębiorstw. 

oierowanie do nauczania zarówno w Normie szkolnej, jak i Normie kursowej leży w 

kompetencji komisji penitencjarnej, która w tym zakresie podejmuje odpowiedniP decyzję na 
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piśmie. zokumentowanie przebiegu procesu dydaktycznego odbywa się na zasadach ogólnie 

obowiPzujPcych w oświacie. Absolwenci szkół i szkoleń kursowych ptpzypupą stpspppp 

śpipppptpp ukpńpzppip ppuki (szkplppip) według wzorów obowiPzujPcych w szkolnictwie bez 

zaznaczania, że nauczanie/szkolenie miało miejsce w warunkach izolacji więziennej. 

W aktach osobowych cz. B skazanych pppptppypppp są pppistptpippszp ipfppppppp 

pptypząpp ppstępóp p ppupzppiu/szkplppiu wraz z określeniem rodzaju, czasu i miejsca 

ukończenia nauki oraz uzyskanych wyników końcowych. 

1.8 Aktywizacja zawodowa. 

Jako sposób przeciwdziałania pogłębianiu się skutków bezrobocia w zakładach karnych 

wprowadzono nowatorskie na gruncie penitencjarnym przedsięwzięcie pod nazwP „Program 

aktywizacji zawodowej skazanycha. To zamierzenie wychowawcze należy do aktywnych Normy 

pomocy postpenitencjarnej. Jego naczelnym celem jest promocja zatrudnienia. W ramach 

realizacji programu aktywizacji zawodowej, dla jego instytucjonalnego wsparcia, powoływane sP 

pięzipppp kluby ppppy, na wzór klubów pracy działajPcych przy powiatowych urzędach pracy. 

Więzienne kluby pracy stanowiP dla skazanych pole do pozytywnych doświadczeń, 

wzmacniajP ich poczucie wpływu na sytuację osobistP, a tym samym otaczajPcP rzeczywistość, 

utrwalajP przeświadczenie o możliwości samorealizacji w rolach społecznych, w których 

dotychczas nie spełniali się. Programy klubu realizowane sP nie tylko w oparciu o własnP kadrę 

wychowawczP i psychologicznP (liderzy klubów pracy), ale także z udziałem przedstawicieli 

urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, zakładów ubezpieczeń społecznych i kuratorów 

sPdowych. 

zotychczasowa współpraca opiera się z reguły na lokalnych porozumieniach jednostki 

penitencjarnej z powiatowym urzędem pracy lub niesNormalizowanych kontaktach. Absolwenci 

kursów aktywizacji zawodowej w ramach więziennych klubów pracy otrzymujP zpśpipppzppip p 

ipp ukpńpzppiu sygnowane przez urzPd pracy i jednostkę penitencjarnP, w której przebywajP. W 

aktach osobowych cz. B zamieszczane sP adnotacje o ukończeniu kursu wraz z inNormacjP o 

jednostkowych kosztach ich przeprowadzenia, które pokrywane sP z Funduszu Pomocy 

Postpenitencjarnej. 

1.9 Okres przygotowania do wolności 

Stosunkowo nowP instytucjP prawa karnego wykonawczego jest ustalanie tzw. okresu 

przygotowania do wolności i podejmowanie w zwiPzku z tym szeregu działań wspierajPcych i 

aktywizujPcych skazanego. Wydzielenie z całości kary odcinka czasowego bezpośrednio 

poprzedzajPcego zwolnienie, ale na tyle długiego, aby można było odpowiednio przygotować 

skazanego i jego środowisko do powrotu z więzienia, jest milowym krokiem w kierunku 

probacyjnego modelu wykonywania kary. 

W myśl art. 164. § 1 kkw, okres 6 miesięcy przed warunkowym przedterminowym 

zwolnieniem lub przed wykonaniem kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na 

przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu, zwłaszcza do nawiPzania kontaktu z kuratorem 

sPdowym lub podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 kkw. Okres ten ustala, za zgodP 

skazanego, działajPca w zakładzie karnym / areszcie śledczym komisja penitencjarna. Okres ten 

może również wyznaczyć sPd penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu lub odmowie 

warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna to za niezbędne. 
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W okresie tym wychowawca dokonuje rzetelnej identyNikacji potrzeb skazanego po 

zwolnieniu, a sam skazany powinien sam (pod kierunkiem wychowawcy) przeprowadzić niezbędne 

czynności i działania, aby ten czas wykorzystać optymalnie tj. w celu: pppiązppip kpptpktu z 

kupptpppp, zpplpzippip ppppy, ustabilizowania stosunków rodzinnych, podjęcia zadań służPcych 

kontynuacji leczenia uzależnień, polepszenia warunków socjalnych, uzyskania dowodu osobistego 

lub innych niezbędnych dokumentów itp. W dPżeniu do redukcji deNicytów socjalno-bytowych i 

osobowościowych skazany otrzymuje wsparcie kuratora sPdowego, organizacji 

współuczestniczPcych w wykonywaniu kary i osób godnych zauNania. 

Administracja więzienna ma obowiPzek ułatwienia skazanemu kontaktu z kuratorem 

sPdowym. W tym celu niezwłocznie powiadamia kuratorska służbę sPdowP o ustaleniu okresu 

przygotowania do wolności, wskazujPc jednocześnie miejsce aktualnego pobytu i przyszły adres 

zamieszkania oraz podstawowe problemy, które wymagajP rozwiPzania. W okresie przygotowania 

do zwolnienia skazany winien odbywać karę w zakładzie karnym położonym możliwie najbliżej od 

przyszłego miejsca zamieszkania. Służba Więzienna uppwlipip kupptppppi bpzppśppppi ppstęp pp 

skpzppppp pppz pp zppppppzpppp p pzpsip ppbypppip kppy ppkuppptpppi pspbpppzppppzpp. 

Skazanemu można także zezwolić na opuszczenie zakładu karnego, łPcznie na czas do 14 dni, 

zwłaszcza w celu podejmowania starań p uzyskppip pp zpplpippiu pppppipppipp ppwlippśpi 

zppipszkppip i ppppy oraz w celu nawiPzania bezpośredniego kontaktu z kuratorem. Zezwolenia 

udziela dyrektor zakładu karnego. 

1.10 Współpraca z kuratorską służbą sądową. 

Służba Więzienna i kuratorska służba sPdowa jako instytucje i organy karnego postępowania 

wykonawczego zobligowane sP do współdziałania. Płaszczyzny współdziałania określone sP w 

oodeksie karnym wykonawczym. zo najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

• zasięganie przez administrację więziennP inNormacji dotyczPcych osoby skazanego w 

drodze pypippu śpppppiskppppp przeprowadzonego przez kuratora sPdowego (art. 14 

kkw), 

• obejmowanie skazanego dozorem kuratora, uppstęppippip pppypp pp tpppt skpzppppp 

niezbędnych do wykonywania dozoru i uppwlipippip bpzppśppppipp z pip kpptpktóp (art. 

167 kkw), 

• pspółpzipłppip kuratora z administracjP zakładów karnych p zpkppsip pppppipppippp 

ppzypptppppip skpzppypp pp zpplpippip (art. 174 kkw)., ustanawianie okresu 

przygotowania do wolności i umożliwianie skazanym realizacji programu wolnościowego 

ustalonego ze skazanym przez kuratora (art. 164 kkw). 

W zakresie zasięgania inNormacji dotyczPcych osoby skazanego administracje więzień 

zwracajP się z prośbP o ustalenie sposobu wykorzystywania i zachowania się podczas czasowych 

zezwoleń na opuszczenie zakładu (widzenia i przepustki). Na żPdanie prezesów sPdów przesyła się 

do kuratorów opinie o skazanych i byłych skazanych niezbędne do realizowania instytucji dozoru. 

ouratorzy i kadra penitencjarna więzień wymieniajP miedzy sobP na piśmie i teleNonicznie 

inNormacje o skazanych, niezbędne w procesie wykonywania kary. ouratorzy powiadamiani sP o 

decyzjach komisji penitencjarnych w zakresie ustalenia okresu przygotowania do wolności. 
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1.11 Współpraca z urzędaSi pracy i ośrodkaSi poSocy społecznej. 

Zgodnie z art. 38 § 1 kkw w pracy penitencjarnej ze SłużbP WięziennP mogP współdziałać 

stowarzyszenia, Nundacje, organizacje oraz instytucje, jak również kościoły i zwiPzki wyznaniowe 

oraz osoby godne zauNania. OtrzymujP one także pieniPdze na swojP statutowP działalności z 

Nunduszu pomocy postpenitencjarnej. 

NawiPzana współpraca pozwala na wzmocnienie oddziaływań wychowawczych w czasie 

odbywania kary i kontynuację wsparcia byłych skazanych, przebywajPcych już na wolności. 

PodstawP wzajemnych relacji sP pispppp ppppzupippip i ppzppłpwppp pppppppy pzipłppip. W 

zakresie społecznej readaptacji skazanych więziennictwo od dawna prowadzi współpracę z 

wieloma organami i instytucjami państwowymi, niezwiPzanymi z resortem sprawiedliwości. Należy 

do nich zaliczyć przede wszystkim urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej. 

PodstawowP NormP współdziałania jest prowadzenie pięzipppypp klubóp ppppy, które 

otrzymujP materialne, metodologiczne i osobowe wsparcie ze strony urzędów. Wśród 

wykładowców prowadzPcych zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej i doradztwa zawodowego 

znajdujP się Nachowcy z urzędów pracy. Coraz częściej zakres i zasady współdziałania zapisywane 

sP w ppustppppypp ppppzupippippp. W rozwiniętych Normach wzajemnych relacji urzędy pracy 

ipfpppupą zakłady karne p pfpptppp ppppy, pppppizppppypp kupsppp i szkplppippp dla osób 

poszukujPcych pracy oraz ippypp pktyppypp pppzppppp psppppip psób bpzppbptpypp. 

Więziennictwo współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej na podstawie krajowego 

ppppzupippip zpppptppp p 2000 ppku pppiępzy Dyppktpppp Gppppplpyp IW p Iipistppstppp 

Ipppy i Ipppp Ippłppzpypp. Na jego mocy administracje więzienne powiadamiajP organa pomocy 

społecznej o pobycie osób skazanych w zakładach penitencjarnych, proszPc o przeprowadzenie 

wywiadów środowiskowych w ich rodzinach, ustalenie ewentualnych potrzeb i poinNormowanie o 

podjętych działaniach. Jednostki więzienne powiadamiajP także partnerów o przewidywanych i 

Naktycznych terminach zwolnień osadzonych oraz zakresach koniecznej pomocy. Na świadectwach 

zwolnienia, z którymi osadzeni mogP zgłaszać się do ośrodków pomocy, odnotowywane sP fpppy i 

piplkpśpi pppppy upziplpppp ppzpz pięzipppiptpp, p tpkwp pskpzppip pp pp pplszpp ppipki. 

1.12 PoSoc postpenitencjarna 

Celem pomocy postpenitencjarnej jest readaptacja społeczna skazanych przebywajPcych w 

jednostkach penitencjarnych lub je opuszczajPcych. Udzielenie wszelkiej możliwej pomocy ma 

ułatwić skazanemu włPczenie się do życia w społeczeństwie. Ma ona także wprowadzić 

zwalnianego w aktywne Nunkcjonowanie w warunkach wolnościowych na zasadzie ogólnie 

przyjętych norm społecznych. Jest to także utrwalanie wychowawczych celów wykonania kary, a w 

szczególności przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa. 

Ustalanie potrzeb skazanego w zakresie pomocy postpenitencjarnej następuję już w 

rozmowie wstępnej w ciPgu 48 godzin od chwili przyjęcie do więzienia. W rozmowie wstępnej 

wychowawca pozyskuje podstawowe inNormacje dotyczPce przyszłej pracy z osadzonym, w tym 

dotyczPce pomocy postpenitencjarnej: stan konta depozytowego, posiadanP odzież i obuwie, 

rodzaj wsparcia i pomocy jakP deklaruje rodzina, posiadanie dokumentu tożsamości, ppsippppip 

kpplifikpppi zppppppypp, ppzippu i pppzppu pyksztpłpppip, p tpkwp stpwu zppppppppp. 

InNormacje te sP weryNikowane przez cały okres pobytu skazanego w izolacji, a obligatoryjnie na 

sześć miesięcy przed przewidywanym terminem zwolnienia. 
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Pomoc ze środków Nunduszu pomocy postpenitencjarnej będPcego w dyspozycji Służby 

Więziennej kierowana jest przede wszystkim do osób pozbawionych wolności oraz osób 

zwalnianym z zakładów karnych lub aresztów śledczych. Część środków Nunduszu pomocy 

postpenitencjarnej przeznacza się na: 

• pppppizppppip i fipppsppppip ppppppiptpp pppppppp, pppppppi zptpuppippip i pktypizpppi 

zpppppppp, 

• pppppizppppip i fipppsppppip kupsóp ppzypptppppip zppppppppp lub ppkpypppip 

kpsztóp zpiązppypp z upzipłpp p tpkipp kupsppp pppz skłppppipp ppzppipóp 

kpplifikppyppypp, 

• ppppp pzppzppą p fpppip ppppępzpikóp i ippypp pppppy ppukppypp lub pppzępzi i 

pyppspwppip pptpzpbpppp pp pykppypppip pyupzppppp zppppu plbp ppppppzppip pp 

płpspy ppppuppk pzipłplppśpi ppsppppppzpp. 

Skazanemu zwalnianemu z zakładu karnego, który nie dysponuje wystarczajPcymi środkami 

własnymi i nie ma zapewnionych na wolności dostatecznych środków utrzymania, dyrektor 

zakładu karnego może udzielić pomocy pieniężnej w chwili zwolnienia w wysokości do 1/3 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników lub jej odpowiedni ekwiwalent (art.166 § 

3 kkw). zyrektor zakładu zwalniajPc skazanego udziela mu także stosownych ipfppppppi p 

możliwościach uzyskania niezbędnej pomocy, zwłaszcza p zpkppsip zpkpptppppppip, zptpuppippip 

i ppppźpppp utpzypppip. 

Przy zwolnieniu z zakładu karnego skazany otrzymuje znajdujPce się w depozycie 

dokumenty, pieniPdze, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, jeżeli nie zostały zajęte w 

drodze zabezpieczenia lub egzekucji. Skazany otrzymuje ponadto śpipppptpp zpplpippip z 

zakładu karnego oraz zpśpipppzppip p zptpuppippiu. 

W świadectwie zwolnienia odnotowuje się m.in. podstawowe dane o osobie zwalnianej, 

podstawę zwolnienia oraz inNormacje o obowiPzku nawiPzania kontaktu z kuratorem sPdowym, a 

także ipfppppppp p zpkppsip upziplpppp pppppy ppstpppitppppppppp i ewentualnych potrzebach 

udzielenia dalszej pomocy np. w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, zpplpzippip 

zptpuppippip, ppppępip lub kpptypuppppip ppuki lub leczenia, przyznania zapomogi Ninansowej 

lub rzeczowej. 

1.13 PodsuSowanie. 

ReasumujPc należy stwierdzić, że działalność więziennictwa w wielu aspektach swojego 

Nunkcjonowania nakierowana jest na pippppzppppip skpzppypp p zpkppsip pyksztpłpppip, 

kpplifikpppi zppppppypp i ppzpbippu ppppy zpppppppp, p tpkwp zpppppippip ip ppwlippśpi 

ppzpppu zppppppppp. zziałania te majP doprowadzić do pełnej readaptacji społecznej, a tym 

samym do powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Jednakże istniejPcy system poza 

niewPtpliwymi zaletami ma jednak szereg słabych stron, które wymagajP wyeliminowania. zotyczP 

one następujPcych zagadnień: 

• niekorzystny stosunek liczby kadry penitencjarnej do liczby skazanych, 

• przeludnienie jednostek penitencjarnych, 

• słabe wykształcenie skazanych i utrwalony syndrom wyuczonej bezradności, 

• bppk fppppppp pippppzy ppzpppu zppppppppp skpzppypp, 

• brak oNert pracy dla zdecydowanej większości osób przebywajPcych w izolacji, 
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• brak możliwości zachowania ciPgłości zatrudnienia pracujPcych więźniów po ich wyjściu na 

wolność, 

• słabe powiPzanie kierunków kształcenia w warunkach izolacji z potrzebami rynku, 

• brak systemu zapewniajPcego miejsca pracy dla absolwentów szkół przywięziennych i 

szkoleń kursowych w więzieniu i po wyjściu na wolność, 

• bppk pppitppippu pplszypp lpsóp pbsplppptóp szkół i kupsóp pp pypku ppppy, 

• brak jednolitej procedury postępowania w zakresie realizacji art. 164 kkw, 

• niewystarczajPca ilość środków w systemie pomocy postpenitencjarnej, 

• pppppppzpppść i ppppźppść pppppy ppstpppitppppppppp śpipppzpppp byłyp skpzppyp, 

• bppk ppppplitppp pppplu pspółppppy pppiępzy słuwbppi: pppitpppppppą, kupptppską i z 

zpkppsu zptpuppippip, luki i spppy kpppptpppyppp, 

• słpby systpp pypippy ipfppppppi p skpzppypp pppiępzy ipstytuppppi śpipppząpypi 

ppppp, 

• pppiplppip typp sppypp pzypppśpi ppbpp skpzppypp, bppk kppppyppppi pzipłpń. 

Z analizy jakościowej słabych stron obecnego systemu wsparcia wynika, że przynajmniej 

część z nich (podkreślone tłustym drukiem) można redukować poprzez opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnej procedury wymiany inNormacji o osobie skazanego w ramach Ipkuszp IIIII - Planu 

Rozwoju Zawodowego osoby skazanej/ osadzonej/ zwolnionej z zakładu karnego. Arkusz ten z 

założenia wspólny dla trzech instytucji wpierajPcych: Służby Więziennej, ouratorskiej Służby 

SPdowej i Powiatowych Urzędów Pracy stanowiłby standardowe narzędzie pracy z osobami 

skazanymi, opierajPce się na jednakowej dla wszystkich metodologii indywidualnego planu 

działania. 

2 Ipppppupp ppppppzppip i pykppzystypppip pppypp pptypząpypp sytupppi 

zpppppppp psób ppzpstppąpypp ppp ppzpppp kupptppp sąpppppp 

2.1 Kurator zawodowy dla dorosłych, rola i zadania. 

ourator sPdowy jako organ postępowania wykonawczego (art. 2 p. 6 kkw) realizuje określone 

przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, 

proNilaktycznym i kontrolnym, zwiPzane z wykonywaniem orzeczeń sPdu (art. 1 ustawy o 

kuratorach sPdowych z dnia 27.07.2001r., zz. U. Nr 98, poz. 1071). zo podstawowych zadań 

kuratorów sPdowych dla dorosłych należy wiec organizowanie i prowadzenie działań majPcych na 

celu pomoc skazanemu w jego społecznej readaptacji (art. 173 § 1 kkw) poza oczywistym 

zadaniem jakim jest kontrola ścisłego wykonywania przez skazanego nałożonych na niego 

obowiPzków i poleceń, co wiPże się z wychowawczym oddziaływaniem i zapobieganiem 

powrotowi osoby skazanej do przestępstwa (art. 171 § 2 kkw). zobór metod i sposobu 

oddziaływań kuratora jest zależny od niego samego, choć obowiPzujPce przepisy w dość 

precyzyjnie określajP zakres jego działań. Przede wszystkim kurator sPdowy ma istotny wpływ na 

przebieg/modyNikację okresu próby/dozoru. Z jego wniosku wszczynane sP postępowania 

incydentalne np. w przedmiocie zarzPdzenia wykonania kary pozbawienia wolności, odwołania 

warunkowego przedterminowego zwolnienia bPdź też w przedmiocie zwolnienia skazanego od 

dozoru kuratora sPdowego (katalog sporzPdzanych przez kuratora wniosków ujęty jest w art. 173 § 

2 kkw). Inne podejmowane przez kuratora działania wynikajP z zapisów ustawy o kuratorach 
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sPdowych a sP to m.in. odwiedzanie osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania i 

pobytu a także w zakładach zamkniętych, żPdanie niezbędnych wyjaśnień od osób objętych 

dozorem lub innP Norma kontroli zleconej przez sPd (art. 9), współpraca z właściwym samorzPdem i 

organizacjami statutowo zajmujPcymi się wychowaniem, resocjalizacjP i świadczeniem pomocy 

społecznej (art. 11). ourator sPdowy wykonuje swoje obowiPzki w terenie oraz pełni dyżury 

w sPdzie a czas jego pracy określony jest wymiarem jego zadań (art. 13 ustawy). Ponadto kurator 

sPdowy sporzPdza wywiady środowiskowe zarówno w sPdowym postępowaniu wykonawczym 

(art. 14 kkw) oraz przygotowawczym (art. 214 kpk). 

2.2 Rodzaje i sposób prowadzenia spraw pozostających w wykonaniu kuratorów 

sądowych. 

ouratorzy sPdowi przede wszystkim wykonujP dozory nad osobami wobec których sPd 

postanowił warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności (art. 69 i 70 kk) oraz 

udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności 

(art. 77 i 78 kk). zozory w innych przypadkach mianowicie przy warunkowym umorzeniu 

postępowania karnego (art. 66 i 67 kk) oraz przy karze ograniczeniu wolności polegajPcej 

na obowiPzku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne (art. 35 kk, art. 

53 i 61 kkw) orzekane sP rzadko. Okres próby dozoru wynosi najczęściej od 2 do 5 lat. Po oddaniu 

skazanego pod dozór kuratora sPdowego do kuratorskiej służby sPdowej przekazywany jest 

wyrok/postanowienie oraz dodatkowe dokumenty dotyczPce skazanego. WykonujPc dozór kurator 

sPdowy nawiPzuje kontakt ze skazanym w terminie 7 dni od otrzymania prawomocnego 

orzeczenia. Następnie w ciPgu 14 dni sporzPdza sprawozdanie z objęcia dozoru, zawierajPce m.in. 

diagnozę środowiskowP, warunki bytowe i osobiste skazanego, zamierzenia readaptacyjne, 

metody prowadzenia dozoru i przewidywane trudności w procesie resocjalizacyjnym. Przebieg 

dozoru i podejmowane na bieżPco czynności kurator sPdowy dokumentuje w karcie czynności 

dozoru, prowadzonej osobno dla każdego dozorowanego. Wraz z zakończeniem okresu próby 

kurator sporzPdza sprawozdanie z zakończenia dozoru, gdzie opisuje przebieg dozoru, realizację 

planu pracy z dozorowanym oraz dokonuje oceny postawy dozorowanego w okresie próby. 

(RozporzPdzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.06.2002r. w sprawie zakresu praw i 

obowiPzków podmiotów sprawujPcych dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru... zz. U. Nr 91, 

poz.812). Z osobami objętymi dozorem kurator spotyka się w miejscu ich zamieszkania oraz w 

sPdzie, przeciętnie raz w miesiPcu. 

2.3 Czynności kuratora w zakresie poSocy skazanyS w podjęciu zatrudnienia. 

Współpraca z jednostkaSi penitencjarnySi. WPłaszczyzna dla wprowadzenia 

procedury/arkusza PROZA) 

Podjęcie pracy przez osobę skazanP jest bardzo ważnym elementem w procesie 

resocjalizacyjnym, zarówno w warunkach izolacyjnych jak i wolnościowych. W tym kierunku 

najczęściej zmierzajP działania kuratorów sPdowych, tj. pomocy skazanym w znalezieniu pracy. Z 

racji prawnych unormowań kurator sPdowy współpracuje w tym zakresie z wieloma instytucjami i 

organizacjami statutowo zajmujPcymi się resocjalizacjP, wychowaniem, leczeniem i świadczeniem 

pomocy społecznej w środowisku otwartym jak również na terenie zakładów karnych (art. 3, p. 1 i 

art. 11, p. 3 ustawy o kuratorach sPdowych). Często SPd Penitencjarny nakłada na osobę 

dozorowanP, której udzielono warunkowego przedterminowego zwolnienia, obowiPzek 
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wykonywania pracy zarobkowej lub przygotowania się do zawodu (art. 159 kkw, art. 72 § 1, p. 4 

kk). W takiej sytuacji pomyślny przebieg okres próby uzależniony jest od wykonania przez 

skazanego nałożonego na niego obowiPzku. 

zo zakresu działania kuratorów sPdowych należy również udzielanie skazanym pomocy z 

Nunduszu pomocy postpenitencjarnej oraz podejmowanie czynności majPcych na celu 

przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego (art. 173 § 2, p. 8 i 10 kkw). Udzielanie 

osobom zwalnianym zakładów karnych pomocy postpenitencjarnej szczegółowo reguluje 

RozporzPdzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.04.2005r. w sprawie Funduszu pomocy 

Postpenitencjarnej (zz.U. Nr 69, poz. 618). Środki tegoż Funduszu mogP być bowiem przeznaczane 

m.in. na organizowanie i Ninansowanie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, kursów 

przygotowania zawodowego lub pokrywania kosztów zwiPzanych z udziałem w takich kursach oraz 

składaniem egzaminów kwaliNikacyjnych, pomoc rzeczowP w Normie narzędzi i wyposażenia 

potrzebnego do wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek 

działalności gospodarczej. Osoby zwolnione z zakładów karnych składajP wniosek o udzielenie 

pomocy do kuratora zawodowego. Pomoc może być udzielona w terminie do 3 miesięcy od dnia 

zwolnienia (w szczególnych wypadkach do 6 miesięcy). Choć zapisy cytowanego rozporzPdzenia 

dość szeroko określajP możliwy zakres udzielanej pomocy to w praktyce środki Funduszu sP 

ograniczone i nie pozwalajP na jej pełna realizację. 

Nowy obszar współpracy zakładów karnych z kuratorami otworzyły przepisy art. 164 – 167 

kkw regulujPce tryb udzielania skazanym pomocy w okresie do 6 miesięcy przed planowanym 

zwolnieniem. zziałania zarówno pracowników służby więziennej i kuratorów zmierzajP w tym 

przypadku do opracowania tzw. programu wolnościowego, polegajPcego na opracowaniu strategii 

„łagodnegoa przejścia skazanego z zakładu karnego do wolności. W wyznaczonym czasie skazany 

może nawiPzać kontakt z kuratorem i skorzystać z oNerowanej mu pomocy w zakresie znalezienia 

zakwaterowania i pracy. W tym miejscu opracowanie planu rozwoju zawodowego osadzonego 

byłoby cennym źródłem inNormacji o jego sytuacji zawodowej. Umożliwiłoby udzielenie skazanemu 

lepszej i szybszej pomocy w zakresie znalezienia zatrudnienia. Arkusz PROZA mógłby być dołPczany 

do opinii i wniosków dyrektorów zakładów karnych o udzielenie skazanemu warunkowego 

przedterminowego zwolnienia. zla sPdu byłaby to kolejna przesłanka przemawiajPca za 

udzieleniem danemu skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia. zana osoba 

jawiłaby się bowiem jako przygotowana do zaistnienia na rynku pracy - dzięki odbytym 

szkoleniom, kursom i dokonanej analizie w zakresie jej potrzeb zawodowych (a co za tym idzie 

ryzyko powrotu do przestępstwa byłoby mniejsze). zalszy rozwój zawodowy/rozwinięcie 

procedury PROZA, mógłby postępować już w warunkach wolnościowych – pod dozorem kuratora 

sPdowego. 

InNormacje zgromadzone przez służbę więziennP, w Normie arkuszu PROZA, stanowiłyby 

cenne uzupełnienie sporzPdzanej przez kuratorów sPdowych diagnozy środowiskowej dotyczPcej 

skazanego i ujęte byłyby w sprawozdaniu z objęcia dozoru. W przedstawianym w tym 

sprawozdaniu planie pracy ze skazanym ujęte zostałoby dalsze wdrażanie procedury rozwoju 

zawodowego (współpraca z punktami aktywizacji zawodowej, doradcami zawodowymi w urzędach 

pracy). ouratorzy sPdowi dokonywaliby diagnozy rozwoju zawodowego skazanego w warunkach 

wolnościowych, wypełniajPc właściwP część arkusza (niejako dopełniajPc diagnozę poczynionP w 

zk) 
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3 Ipkusz Ilppu Ipzpppu Ippppppppp (IIIII) 

3.1 Projekt instrukcji zastosowania 

Arkusz Planu Rozwoju Zawodowego (PROZA) jest narzędziem służPcym do gromadzenia i 

przekazywania inNormacji dotyczPcych sytuacji zawodowej osoby pozbawionej wolności lub 

korzystajPcej z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Podstawowym 

celem oddziaływań resocjalizacyjnych, podejmowanych zarówno w warunkach izolacyjnych jak i 

wolnościowych, jest redukowanie ryzyka powrotu do przestępstwa przez osobę skazanP. 

Podejmowane w tym zakresie działania sP różnorodne. Bardzo istotnym czynnikiem warunkujPcym 

skutecznP readaptacje społecznP osób skazanych jest powrót lub wejście osoby skazanej na rynek 

pracy. W tym celu dokonywana jest diagnoza sytuacji zawodowej osoby skazanej i jej potrzeb w 

tym zakresie. zane zebrane w ramach arkuszu PROZA umożliwiajP pełniejszP realizację oczekiwań 

zawodowych osób skazanych. SP wynikiem współpracy i skoordynowanych działań między SłużbP 

WięziennP, ouratorskP SłużbP SPdowP oraz Powiatowymi Urzędami Pracy. 

InNormacje zebrane w ramach arkusza PROZA gromadzone sP przez: 

1. Służbę WięziennP (dla osób osadzonych). Pracownicy służby więziennej, wychowawcy, 

na podstawie obserwacji i spotkań z osobami osadzonymi wypełniajP część A i B 

kwestionariusza. 

2. ouratorów sPdowych wykonujPcych dozory nad osobami warunkowo zwolnionymi i 

korzystajPcymi z warunkowego zawieszenia wykonania kary. ouratorzy sPdowi 

wypełniajP część C (oraz A - w przypadku osób korzystajPcych z warunkowego 

zawieszenia wykonania kary) 

Zgromadzone w ten sposób dane, za zgodP osoby objętej postępowaniem wykonawczym, 

przekazywane sP w końcowym etapie oddziaływań naprawczych właściwym instytucjom 

zajmujPcym się świadczeniem pomocy w pośrednictwie pracy. 
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3.2 A R K U S Z  Planu Rozwoju Zawodowego osoby skazanej, osadzonej/zwolnionej 

z ZK WPROZA) 

 

3.2.1 Dppp pspbppp. 

 

Imię i Nazwisko: 
 

Wiek: 

Adres: 
 
 

tel. 
tel. kom. 
e-mail: 

Pesel              

 
 
1. Iytupppp pppzippp. 

 
a. źródła utrzymania rodziny (żony oraz dzieci): 

 
 
 
 
 
 
 
b. warunki mieszkaniowe: 
 
 
 
 
 
 
c. opis relacji rodzinnych:  
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2. Wyksztpłpppip, kpplifikpppp zppppppp. 

 
a. wykształcenie: 

Rodzaj szkoły/uczelni Okres nauki Zdobyte kwaliNikacje, zawód(y) 

 

 

 

 

 

  

b. ukończone kursy (kiedy i jakiego rodzaju): 

 

 

c.  deklarowane potrzeby w zakresie uzupełnienia wykształcenia: 

 
 
 
 
3. Itpp zppppip (zdolność do pracy, ograniczenia co do wykonywania pracy/orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności): 
 

 
4. Dptypppzpsppy ppzpbipp ppppy zpppppppp/zpppbkpppp: 

 

Rodzaj wykonywanej pracy 
(stanowisko) 

Okres świadczenia pracy Zakres obowiPzków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.2.2 Dippppzp ppzpppu zppppppppp psppzppppp i pppp pptpzpb p typ zpkppsip 

ppkppppp p pppupkppp izplpppi pięzippppp. 

 
1. Iktypppść psppzppppp p zpkppsip ppppppppppip ppppy p IK i pppp stpsuppk pp ppppy, pppzpp i pzps 

pykppyppppp ppppy (jeżeli pracował): 
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2. Ifppppppp p IK szkplppip, kupsy p zpkppsip zppbypip lub ppppywszppip kpplifikpppi zppppppypp 
(jakie szkolenia/kursy zostały ukończone): 

 
 
 
 
 
 
3. Ipppp stpppip zpppppwppppip/zpiptpppsppppip psppzppppp pp upzpstpiptpp p pfppppppypp p IK 

kupsppp i szkplppippp, klubip ppppy: 
 
 
 
 
 
 
4. Ippstppppp ppipski z ppzpppppppzppypp p IK bpppń psyppplppipzpypp (cechy osobowości, poziom 

inteligencji): 
 
 
 
 
 
5. Kippuppk p ppkip pipipp ppzpbipppć pplszy ppzpóp zppppppy skpzppppp p pppupkppp 

pplppśpippypp. Ippstpzpwppip i suppstip fupkppppppiuszy Iłuwby Więzippppp (pypppppppy, 

psyppplppp). Ispbp pp kpptpktu/pp tplpfppu: 
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3.2.3 Dippppzp ppzpppu zppppppppp skpzppppp i pppp pptpzpb p typ zpkppsip 

ppkppppp p pppupkppp pplppśpippypp. 

 
1. Dptp ppuszpzppip IK (dotyczy osób warunkowo zwolnionych): 

2. Ipppstppppp p upzępzip ppppy (kiedy i siedziba urzędu – dotyczy osób bezrobotnych): 

 
 
 
3. Wykppypppp ppppp pp ppuszpzppiu pięzippip/zppipszppiu pykppppip kppy (rodzaj, stanowisko, 

wynagrodzenie – jeżeli pracuje): 
 
 
 
 
 
 
4. Ipsippppp upippętppśpi i upppppippip: 

znajomość języków obcych; 
język ……………………….. stopień znajomości …………………………….. 
język ……………………….. stopień znajomości …………………………….. 
obsługa komputera ……………………………………………………………… 
prawo jazdy kat. ………… samochód osobowy TAo/NIE 
uprawnienia: budowlane/elektryczne/mechaniczne/inne………………………………… 
inne umiejętności  ………………………… 
 

5. Iptpzpby skpzppppp p zpkppsip ppppywszppip/zppbypip kpplifikpppi zppppppypp (deklarowana chęć 
uczestnictwa w stosownych szkoleniach): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ipiptpppsppppip skpzppppp ppppępipp zptpuppippip pspippppppp ppzpz Upząp Ipppy : 

staż/przygotowanie zawodowe/prace interwencyjne  
 

7. Ipzpkipppip pptypząpp pppupkóp zptpuppippip: 
a) okres zatrudnienia: 
� praca sezonowa � do 1 roku � powyżej 1 roku 
 
b) odległość (mobilność)-ile km był/a/by Pan/i skłonny dojeżdżać do pracy? 
� do 20 km � do 30 km � do 50 km � powyżej 50 km 
 
 
c) Norma zatrudnienia: 
� umowa o pracę � umowa zlecenie/o dzieło � dowolna Norma zatrudnienia 
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d) wynagrodzenie miesięczne brutto: 
� najniższe krajowe wynagrodzenie � 1100-1500 zł � 1600-2000 zł  
� powyżej 2100  � bez znaczenia 
 
8. Ippfppppppp bpppwp: 

� administracja 
� rolnictwo 
� budownictwo 
� sprzedaż 
� gastronomia 
� produkcja 
� ochrona zdrowia/opieka socjalna 

� ubezpieczenia 
� telekomunikacja 
� obsługa klienta 
� praca Nizyczna 
� księgowość 
� marketing/reklama 
� serwis i naprawa 

 � inne 
 
9. Iktypppść skpzppppp p zpkppsip ppppępip ppppy (motywacja do utrzymywania kontaktów z 

instytucjami i osobami wspierajPcymi i nadzorujPcymi proces rozwoju zawodowego): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Dippppzp kpppptppppi zppppppypp skpzppppp (użyte metody i wnioski z ich opracowania, np. metody 

IPz): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Kippuppk p ppkip pipipp ppzpbipppć pplszy ppzpóp zppppppy skpzppppp. Ippstpzpwppip i suppstip 

ppppppy zppppppppp, kupptppp sąpppppp: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ipstytuppp pspippppąpp ppppps zppbypppip kpppptppppi zppppppypp i zptpuppippip skpzppppp (adres, 

teleNon, osoby do kontaktu) 
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� UrzPd pracy: 

� Punkt Aktywizacji Zawodowej: 

� Służby Socjalne (GOPS, MOPR): 

� ourator sPdowy: 

� ..................................................................... 

13.  Dppptkppp ipfppppppp  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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