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Przeprowadziła pani w więzieniach wiel-
kie badania. Czy coś w ich wynikach panią 
zaskoczyło?
–  Spodziewałam się, że osadzeni kry-
tycznie ocenią funkcjonariuszy Służby 
Więziennej, bo zazwyczaj tak robią. To 
przecież specyficzna grupa osób nieprzy-
stosowanych społecznie, która krytykuje 
Policję, sądy, funkcjonariuszy, kuratorów. 
Tymczasem ku mojemu zaskoczeniu oka-
zało się, że badani bardzo wysoko ocenili 
funkcjonariuszy Służby Więziennej. To 
bardzo optymistyczne. 

A jaki jest ich stosunek do szkoleń prowa-
dzonych w ramach programu POWER, bo 
o to w badaniach głównie chodziło?
– Zdecydowanie przeważają zalety tak
szkoleń, jak i podejmowania zatrudnienia 
podczas odbywania kary pozbawienia 
wolności. W jednostkowych przypadkach 
zdarzały się negatywne oceny, z pewno-
ścią uwarunkowane osobowością osa-
dzonych. 80 procent badanych dobrze 
ocenia szkolenia. 

18 procent zwraca uwagę na „instrumen-
talne walory szkolenia”. Jak to rozumieć? 
–  Walorem instrumentalnym jest na 
przykład to, że pracując, osadzeni zara-
biają pieniądze. Albo, że szkolenia zago-
spodarowują im czas. W wypowiedziach 
pojawiało się też oczekiwanie bycia lepiej 
traktowanym, że będzie to uwzględnione 
na przykład w opiniach. Spodziewałam 
się, że będzie więcej takich egoistycznych 
pobudek. 18 procent to niewiele. Prze-
ważają walory przez Służbę Więzienną 
oczekiwane, nawet –  powiedziałabym 
– resocjalizacyjne. 

Osadzeni mówili o resocjalizacji?
– Tak. To oczywiste, że funkcjonariusze 
zwracali uwagę na walory resocjaliza-
cyjne. Dostrzegali je także pracodawcy, 

którzy byli jedną z trzech badanych grup. 
Osadzeni mówili o  ważnej funkcji spo-
łecznej szkoleń i pracy. Można w skrócie 
określić tak: „człowiek człowieka potrze-
buje”. Nie tylko po to, żeby spędzać z nim 
czas, ale by zdobywać kompetencje spo-
łeczne. 

Pracodawcy wyżej ocenili kompetencje 
osadzonych niż ich kwalifikacje zawodo-
we. Czy to znaczy, że bardziej im się chce 
pracować, niż potrafią?
– Wynika z tego, że nawet jeśli osadzeni 
legitymują się certyfikatami i uprawnie-
niami, to pracodawcy bardziej zwracają 
uwagę na ich kompetencje społeczne. To, 
że są zaradni, pracowici, asertywni, po-
trafią współpracować, działać w warun-
kach stresu. A trzeba pamiętać, że wiele 
kompetencji społecznych pokrywa się 
z zawodowymi. 

W tym badaniu uczestniczyło ponad 500 
osób: osadzonych, więzienników i praco-
dawców. Ich oceny i oczekiwania wobec 
zatrudnienia i  kursów zawodowych są 
zbieżne, czy odległe od siebie?
– Bardzo ważna jest dla mnie korelacja
między tymi trzema grupami. Bardzo 
rzadko prowadzi się badania, w których 
zestawia się odpowiedzi różnych grup 
na te same pytania. Tu stało się tak, że 
najpierw na temat szkoleń i zatrudnienia 
wypowiadali się osadzeni, potem funkcjo-
nariusze, i jeszcze przedstawiciele praco-
dawców. Jak się porówna te odpowiedzi, 
różnice są statystycznie biorąc nieznacz-
ne w stosunku do tak wielkich badań. 

Zechce pani podać kilka?
–  Na przykład funkcjonariusze powie-
dzieli, że osadzeni mają problem z formu-
łowaniem dalekosiężnych planów i celów. 
Osadzeni inaczej to widzieli. Podobnie co 
do perspektyw zatrudnienia na wolności. 

Skazani bardziej wierzyli, że po odbyciu 
kary znajdą pracę. Więziennicy byli bar-
dziej sceptyczni i ostrożni w tych sądach. 
Pracodawcy też podchodzili do tego bar-
dziej krytycznie. Ale to naprawdę niewiel-
kie rozbieżności. 

Czym mogą być spowodowane?
– To najprawdopodobniej kwestia postaw 
społecznych wobec byłych skazanych. 
Pracodawcy wyrazili typowe obawy: o ja-
kość pracy, o rotację pracowników. Mniej 
obaw zgłaszali w stosunku np. do osobo-
wości osadzonych, ale mówili np. o prze-
strzeganiu norm prawnych i społecznych. 

Badania odbyły się – co dziś nie jest bez 
znaczenia – w 2019 roku. 
– Mówiliśmy o tym na konferencji podsu-
mowującej, która odbyła się, jak wszyst-
kie teraz, w trybie zdalnym. Od 2016 roku 
sytuacja więźniów, jeśli chodzi o zatrud-
nienie podczas odbywania kary, popra-
wiła się diametralnie. To było takie „hop 
do góry”. Teraz zmienia się na niekorzyść 
–  tak samo, jak w  trendzie społecznym. 
Nie wiem, na ile znormalizuje się po usta-
niu pandemii i kiedy to będzie. 

A jest szansa na przeprowadzenie wtedy 
takich badań lub podobnych?
– Oczywiście, że jest. Nie wiem, czy na 
taką skalę, ale jeśli więziennictwo wyjdzie 
z taką inicjatywą, chętnie przyjrzymy się,  
jak zmienił się stosunek badanych do pra-
cy i podnoszenia kwalifikacji. 

Przypuszczam, że byłby bliski entuzja-
zmu! 
–  Mogliby to jeszcze bardziej docenić. 
Pandemia przecież zmieniła hierarchię 
wartości. Ważniejsze stają się relacje, 
drugi człowiek, praca. Nie tylko dla nas,  
ludzi wolnych. Dla tych, którzy są w izo-
lacji, z pewnością także.  
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