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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MS. 

Powrotność do przestępstwa osób zwolnionych z jednostek penitencjarnych 



 Każdy z tych podmiotów działa niezależnie i w granicach swoich kompetencji, 

a udzielana przez nie pomoc pokrywa się na wielu płaszczyznach. 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

Bezpośredni realizatorzy pomocy postpenitencjarnej 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



 Czy ośrodki pomocy społecznej rozpoznają potrzeby osób 

opuszczających zakłady karne, we współpracy z tymi zakładami  

i organami wymiaru sprawiedliwości? 

 Czy ośrodki pomocy społecznej zapewniają osobom opuszczającym 

zakłady karne dostęp do adekwatnych form pomocy i czy działania 

podejmowane przez OPS są skuteczne? 

 Czy ośrodki pomocy społecznej analizują skuteczność działań 

oferowanych na rzecz osób opuszczających zakłady karne? 

 

Co kontrolowaliśmy?  03 

Czy gminy zapewniają skuteczną pomoc osobom opuszczającym  

zakłady karne? 



 21 ośrodków pomocy społecznej w dziewięciu województwach,  

z których pomocy korzystało najwięcej osób mających trudności  

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego:  

– kujawsko-pomorskie  

– lubuskie 

– łódzkie  

– mazowieckie 

– małopolskie 

– podlaskie  

– świętokrzyskie 

– wielkopolskie  

– zachodniopomorskie  

 

 

 

 

 

Kogo kontrolowaliśmy? 04 



05 Stwierdzony stan – liczba byłych osadzonych korzystających  
z pomocy OPS w latach 2015–2017 

 Ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej korzysta około 17% osób 

zwalnianych z jednostek penitencjarnych. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie  
danych Służby Więziennej i urzędów wojewódzkich. 



06 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stwierdzony stan – liczba byłych osadzonych korzystających  

z pomocy skontrolowanych OPS w latach 2015–2018 (I półrocze) 

 Zmniejsza się liczba byłych osadzonych korzystających z pomocy społecznej. 



 

 

 

 

Stwierdzony stan – liczba osób korzystających z pomocy 
skontrolowanych OPS, które po zwolnieniu z ZK/AŚ otrzymały 
pracę, w latach 2015–2018 (I półrocze) 

07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  

 Zwiększa się odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, znajdujących 

zatrudnienie.  



Stwierdzony stan – źródła informacji o możliwości uzyskania 

pomocy po wyjściu z zakładu karnego 
08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników ankiet skierowanych do byłych osadzonych. 

 Aż 25% osób zwalnianych z zakładów karnych/aresztów śledczych (ZK/AŚ)  

nie otrzymuje informacji o możliwości uzyskania pomocy. 



Stwierdzony stan – najczęściej stosowane formy pomocy 

przyznawane osobom mającym problemy po zwolnieniu z ZK/AŚ  
09 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  



Stwierdzony stan – najistotniejsze problemy osób  
po opuszczeniu zakładów karnych  10 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników ankiet.  



 
Stwierdzony stan – pomoc specjalistyczna udzielana byłym 

osadzonym przez skontrolowane OPS w latach 2015–2018 (I półrocze) 

 

11 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.  

 Zaledwie 6,4% byłych osadzonych skorzystało z pomocy specjalistycznej. 



 Współpraca z ZK/AŚ polegała wyłącznie na zasięganiu informacji 

dotyczących: 

– daty ponownego zatrzymania osoby korzystającej ze wsparcia  

po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej;  

– przewidywanego czasu pobytu w ZK/AŚ oraz daty opuszczenia 

jednostki; 

– wysokości środków finansowych uzyskanych z tytuły pracy 

wykonywanej podczas osadzenia. 

 Współpraca ze służbą kuratorską ograniczała się do ustalania 

uprawnień do świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej. 

Stwierdzony stan – współpraca OPS z zakładami karnymi  

i służbą kuratorską 
12 



 W żadnym ze skontrolowanych OPS nie obowiązywały procedury 

badania skuteczności wsparcia udzielonego osobom mającym 

problemy adaptacyjne po zwolnieniu z ZK/AŚ i w żadnym z nich  

w praktyce takie badanie nie było wykonywane.  

 Analiza i ocena skuteczności przyznanej pomocy dokonywana była 

podczas aktualizacji wywiadów środowiskowych przeprowadzanych  

po złożeniu kolejnego wniosku lub w przypadku osób korzystających  

ze stałych form wsparcia, nie rzadziej niż co pół roku. 

 Dwa ośrodki, w czasie kontroli NIK, dokonały oceny skuteczności 

pomocy skierowanej do byłych osadzonych. 

 

Stwierdzony stan – skuteczność pomocy udzielanej  
byłym osadzonym 

13 



Stwierdzony stan – roczne wydatki gmin na wsparcie osób 
mających trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego 

14 

 Szacunkowy roczny koszt pomocy jednej osobie zwolnionej z ZK/AŚ 

świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej wynosi około 2130 zł. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli  
oraz danych urzędów wojewódzkich.    



15 Stwierdzony stan – szacunkowe społeczne koszty przestępczości 

 Szacunkowe społeczne koszty przestępczości określane są na poziomie  

od 4% do 12% PKB. 

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie J. Czabański,  
Koszty przestępczości, Bezpieczeństwo państwa.  
Nowe trendy w polityce karnej, Kraków 2006 r. 



Ocena ogólna 16 

 

Osoby mające trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego nie otrzymują długofalowej, wszechstronnej pomocy 

umożliwiającej adaptację w społeczeństwie, otrzymują natomiast 

skuteczną pomoc doraźną, umożliwiającą zaspokojenie podstawowych 

potrzeb bytowych:  

– pomoc kompleksowa, wielokierunkowa nie jest zazwyczaj 

planowana; 

– znikomy odsetek osób korzysta z poradnictwa specjalistycznego; 

– niewielki odsetek osób objętych jest kontraktami socjalnymi;  

– przeważająca liczba byłych osadzonych objętych jest wyłącznie 

pomocą finansową i rzeczową;   



Ocena ogólna  17 

 

Skontrolowane ośrodki pomocy społecznej: 

– nie rozpoznają potrzeb osób zwolnionych z ZK/AŚ; 

– nie współpracują z zakładami karnymi oraz służbą 

kuratorską; 

– nie analizują skuteczności udzielonej pomocy; 

– nie szkolą pracowników zajmujących się wspieraniem byłych 

więźniów. 

 

 



 Rozważenie wprowadzenia, finansowanego z Funduszu Pracy, 

specjalnego programu, adresowanego do byłych więźniów 

poszukujących pracy, uzupełniającego pomoc świadczoną osobom 

mającym trudności adaptacyjne po zwolnieniu z zakładów karnych, 

którego celem byłoby wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia. 

 Opracowanie np. w formie podręcznika dobrych praktyk, podstaw 

programowych szkoleń dla pracowników socjalnych, w zakresie pracy  

z byłymi osadzonymi mającymi trudności w przystosowaniu do życia  

po zwolnieniu z jednostek penitencjarnych.  

18 Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 



 Określenie np. w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości wzoru 

świadectwa zwolnienia z jednostek penitencjarnych wraz z określeniem 

jakie dane obligatoryjnie powinny być tam ujmowane, tj. pełne  

i rzetelne informacje o sytuacji osób opuszczających te jednostki  

oraz działaniach (kursach, szkoleniach, terapiach), jakie dana osoba 

zrealizowała w czasie uwięzienia, a także o ewentualnych potrzebach 

zgłoszonych przez te osoby. 

 Rozważenie wprowadzenia, finansowanego z Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości, specjalnego programu, adresowanego do byłych 

więźniów poszukujących pracy, uzupełniającego pomoc świadczoną 

osobom mającym trudności adaptacyjne po zwolnieniu z zakładów 

karnych, którego celem byłoby wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia. 

19 Wnioski – Minister Sprawiedliwości 



 Opracowanie standardów współpracy jednostek penitencjarnych  

i jednostek pomocy społecznej oraz innych podmiotów działających  

na rzecz byłych osadzonych w celu zapewnienia kompleksowości  

i ciągłości działań wspierających osoby mające problemy adaptacyjne 

po opuszczeniu zakładów karnych. 

20 
Wnioski – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

oraz Minister Sprawiedliwości  



 Opracowywanie dla osób korzystających ze wsparcia po opuszczeniu 

jednostki penitencjarnej zindywidualizowanych planów pomocy, zgodnie  

z § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia MRPiPS z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, w których uwzględniano by działania 

zrealizowane na rzecz byłego więźnia podczas osadzenia. 

 Dokonywanie ewaluacji pomocy udzielanej byłym osadzonym i w przypadku 

nieosiągnięcia zakładanego celu zmiana sposobu i form pomocy na bardziej 

wyspecjalizowane (np. mieszkania treningowe, spółdzielnie socjalne, 

kontrakty socjalne). Wypełnianie ustawowego obowiązku organizowania  

i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

 Zorganizowanie dla odpowiednich pracowników ośrodków pomocy 

społecznej szkoleń w zakresie pomocy byłym osadzonym. 

 Wprowadzenie wolontariuszy do procedury pracy socjalnej realizowanej  

w ośrodkach pomocy społecznej z osobami mającymi trudności  

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładów karnych – częstsze 

zawieranie przez samorządy porozumień z wolontariuszami.  

Wnioski – samorządy gminne 21 



 Wystąpienia pokontrolne zostały skierowane do kierowników wszystkich 

kontrolowanych jednostek, wnioski dotyczyły głównie: 

– formułowania wniosków wynikających z oceny sytuacji osoby, 

stanowiących podstawę do planowania pomocy; 

– ujmowania w planach pomocy działań proponowanych w zakresie pracy 

socjalnej; 

– zapewnienia rzetelności danych w zakresie przyczyn udzielenia pomocy; 

– wypłacania świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy  

o pomocy społecznej poprzez uwzględnienie w przyznanych 

świadczeniach okresu, w którym osoba odbywała karę pozbawienia 

wolności, zgodnie z datami wskazanymi na świadectwie zwolnienia. 

 Kierownicy jednostek kontrolowanych nie zgłosili zastrzeżeń do wystąpień 

pokontrolnych. 

22 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Pracy,  

Spraw Społecznych i Rodziny 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło: materiały kontrolne NIK. 


