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W  2019 r. przeprowadzono cztery 
badania, których tematy przedstawiamy 
w ramce obok. W tym wydaniu prezen-
tujemy wnioski, które wynikają z dwóch 
pierwszych badań. Tematyką pracy i pra-
codawców zajmiemy się w przyszłości. 

Grupę badawczą stanowiło 300 osa-
dzonych, 200 wychowawców i psycholo-
gów z zakładów karnych oraz 30 przed-
siębiorców. 

Dwa pierwsze badania przeprowa-
dziła dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent 
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. O opinie na temat szkoleń i za-
trudnienia poprosiła trzy grupy badanych. 
Na jej pytania odpowiadali wychowawcy, 
psychologowie i osadzeni z 14 wylosowa-
nych jednostek penitencjarnych. Były to 
zakłady karne w: Białymstoku, Potulicach, 
Gdańsku-Przeróbce, Zabrzu, Łodzi (nr 1), 
Iławie, Strzelcach Opolskich, Uhercach 
Mineralnych, Wronkach, Gorzowie Wlkp. 
i Wrocławiu (nr 1) oraz areszty śledcze 
w Lublinie, Koszalinie i Kielcach. 

Co wynika z badań? Większość osa-
dzonych (81 proc.) chce uczestniczyć 
w szkoleniach, żeby podnieść swoje kwa-
lifikacje zawodowe, a  więcej niż dwie 
trzecie badanych z  tej grupy (69 proc.) 
liczy na zwiększenie prawdopodobień-
stwa zatrudnienia po wyjściu na wolność. 
Blisko połowa wychowawców i psycho-
logów (46 proc.) uważa, że osadzeni są 
przygotowani do potrzeb rynku pracy 
i  bez problemu powinni znaleźć pracę 
po opuszczeniu zakładu karnego. Dwie 
trzecie pracodawców (64 proc.) zapro-
ponowałoby im pracę. Najbardziej doce-
nianą przez nich umiejętnością osadzo-
nych (71 proc. wskazań) jest współpraca 
w grupie. 

Wyniki badań w ramach „Nowego Dia-
logu” zostały przedstawione w paździer-
niku podczas wideokonferencji z udziałem 
organizatorów, naukowców i  więzienni-
ków. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że 
wyczerpujący materiał może być przydatny 
nie tylko Służbie Więziennej, ale i władzom 
centralnym, w tym oświatowym, w zakresie 
wiedzy o tym, czego i jak należy więźniów 
uczyć, by byli przydatni społeczeństwu 
po zakończeniu odbywania kary. Raporty 
z badań z pewnością będą użytecznym na-
rzędziem wtedy, gdy skończy się pandemia 
i osadzeni będą mogli wrócić do pracy. 

Projekt miał zakończyć się międzyna-
rodową konferencją, która nie odbyła się 
z powodu sytuacji epidemicznej. Przezna-
czone na nią środki lider projektu, Praco-
dawcy Ziemi Lubelskiej, postanowił wydać 
na walkę z pandemią w jednostkach peni-
tencjarnych. 17 listopada dr Mariusz Fili-
pek, prezes zarządu PZL, przekazał Służbie 
Więziennej środki ochrony osobistej warte 
ok. 100 tys. złotych. 
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Czy warto szkolić?
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Nowy Dialog* – badania 
1. Ocena stanu kształcenia zawo-

dowego i pracy osób osadzonych 
w  zakładach karnych w  kon-
tekście pozyskania przez pra-
codawców wykwalifikowanych 
zawodowo i kompetentnych pra-
cowników.

2. Ocena szkoleń i kursów zawodo-
wych organizowanych dla osa-
dzonych w  zakładach karnych 
w kontekście ich rozwoju zawo-
dowego i  osobowego w  ocenie 
wychowawców penitencjarnych, 
psychologów i pracodawców. 

3. Ocena szkoleń i kursów zawodo-
wych organizowanych dla osa-
dzonych w  zakładach karnych 
w kontekście ich rozwoju zawo-
dowego i  osobowego w  ocenie 
wychowawców penitencjarnych, 
psychologów i pracodawców.

4. Analiza postaw przedsiębiorców 
wobec zatrudniania osób osadzo-
nych w kontekście potrzeb i wy-
magań rynku pracy.

* Projekt „NOWY DIALOG – badania w za-
kresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia 
osób osadzonych” jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Osi Priorytetowej II. 
Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i  edukacji, Działania 
2.20. Wysokiej jakości dialog społeczny 
w  zakresie dostosowywania systemów 
edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pra-
cy Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020.

„Nowy Dialog” – to projekt badawczy poświęcony kształceniu, szkoleniu 

i zatrudnieniu osób pozbawionych wolności. Został zrealizowany 

w ramach współpracy Służby Więziennej z lubelskim stowarzyszeniem 

Postis i Pracodawcami Ziemi Lubelskiej – organizacją zrzeszającą 

pracodawców Lubelszczyzny.

Prezes Mariusz Filipek (w środku) 
przekazał Służbie Więziennej środki 
ochrony osobistej warte blisko 100 tys. zł


