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?????????????????????????????? 

Kto z Państwa nigdy nie doświadczył działania systemu 

monitoringu i kontroli? 

Kto nigdy nie dostał ofert i SMS-ów zachęcających do 

głosowania, konkursów, odsyłania  wiadomości, maili ? 

Kto nigdy nie podpisywał oświadczenia o ochronie 

danych osobowych??? 

Kto nigdy nie korzystał z portali społecznościowych, jak 

Facebook, Google, NK, Twiter?? 



 SKĄD TEN LĘK? 

„(…) żyjemy w nieustannym ruchu, 

często w poczuciu niepewności i braku 

trwałych więzi, nasze zachowania są 

monitorowane, obserwowane i 

śledzone…” 
Z. Bauman, D. Lyon, Płynna inwigilacja. Rozmowy, Kraków 2013 



INWIGILACJA 

To zespół czynności, które służą śledzeniu, 

monitorowaniu i ingerencji w życie prywatne 

obywateli, jest to tzw. „ dyskretny” nadzór nad 

osobą i grupą. ( szeroko rozwinięta jest 

szczególnie inwigilacja elektroniczna) 



Instytucje totalne 

Izolują jednostkę od reszty społeczeństwa , 

przy pomocy barier fizycznych jak mur, drut 

kolczasty, ale też barier psychicznych  ( 

zbiory zakazów, nakazów, regulaminów, 

zależności finansowej, kulturowej, 

symbolicznej- np. jednolity strój) 

 

 Instytucje jednoznacznie totalne, które 







 
 
 

Totalność instytucji to ograniczenie możliwości 
dokonywania wyborów i podejmowania 

samodzielnych decyzji, przejęcie kontroli nad czasem i 
przestrzenią, w której funkcjonują podopieczni, 

zaanektowanie, ubezwłasnowolnienie, realizowanie w 
warunkach izolacji. 



Wyróżniamy 5 grup instytucji totalnych 

wg. E. Goffmana 

Domy opieki, DPS 

Szpitale psychiatryczne, sanatoria dla osób z chorobami 

zakaźnymi 

Instytucje izolujące jednostki niebezpieczne – zakłady 

poprawcze, więzienia 

Instytucje do określonych zadań- jednostki wojskowe, obozy 

pracy 

- klasztory, zakony dla osób, które z pobudek duchowych 

religijnych dobrowolnie się izolują od reszty społeczeństwa 



●Do instytucji totalnych i izolujących 

zaliczamy także: 

1) Pozornie ubezwłasnowolniające , m.in. Osiedla PGR, 

domy chorych na AIDS, schronisko dla bezdomnych, 

hospicjum Internat,  otwarty dom dziecka , 

2) Połowicznie ubezwłasnowalniające: Obóz drwali, 

kopalnia, platforma wiertnicza, stacja polarna, Koszary, 

seminarium duchowne, szpital zwykły, obóz internowania, 

statek pasażerski, siedziba zakonu rycerskiego, akademia 

wojskowa, statek szpitalny Szpital psychiatryczny, ZK 

półotwarty, ZP półotwarty, klasztor niekontemplacyjny, 

sekta 



Do instytucji izolujących zaliczamy 

także: 

3) Całkowicie ubezwłasnawalniające - 
zamknięta wspólnota terapeutyczna (np. 

MONAR) ZK zamknięty, ZP zamknięty, obóz 

koncentracyjny, klasztor kontemplacyjny, 

pustelnia 



Charakterystyka instytucji totalnych 

Wszystkie sfery życia jednostki rozrywka, praca, odpoczynek odbywają się 

w jednym miejscu 

Istnienie władzy i podwładnych 

Jednostki wciąż przebywają w tym samym towarzystwie ( często 

monopłciowym) 

Obowiązuje ściśle zaplanowany rytm dnia, który jest narzucony z góry 

przez system 

Są osoby nadzorujące i nadzorowane 

Biurokratyczna organizacja zespołu ludzi 

Często występują wrogie stereotypy, donosicielstwo, jedni spiskują przeciw 

innym ((wykluczanie) 



Negatywne skutki instytucji totalnych 

Deprywacja osobowości- pozbawienie jej tożsamości, 

indywidualności, zubożenie sfery życia rodzinnego, emocjonalnego, 

deprywacja potrzeb biologicznych, seksualnych 

Wszystkie zabiegi poniżające godność ludzką są racjonalizowane i 

służą utrzymaniu kontroli nad jednostką 

W ten sposób tworzy się sieć przymusu, osądu, presji, kary ( bywa że 

niesprawiedliwych kar) 

Mocna hierarchizacja grup uprzywilejowanych i zbędnych ( „ 

rupieci”) 

( szuje, kapusie, gady, git ludzie, podludzie, nadczłowiek) 



Negatywne skutki – c.d. charakterystyki 

instytucji totalnych 

Charakterystyczną cechą podwładnych jest – pisze Goffman – Że 

wchodzą do instytucji już jako osoby w pełni ukształtowane przez 

środowisko macierzyste.(…) osobowość zostaje poddana 
systematycznemu, choć często niezamierzonemu procesowi 

degradacji (…) wynikiem są radykalne zmiany w przekonaniach i 

postawie moralnej prowadzące do liczenia się przede wszystkim z 

interesem własnym i postawą najważniejszych w nowej instytucji 
osób” 



Konformizm i brak podmiotowości 

Brak podmiotowości w stosunkach międzyludzkich 

Orientacja nie na człowieka a na wykonanie wyznaczonych 

zadań 

Silny autorytaryzm- ludzie są posłusznymi wykonawcami 

poleceń 

Duża presja czasu służy brak refleksyjności i konformizmowi 

Przemoc symboliczna i słowna podtrzymana szantażem 

emocjonalnym 

 

 



Techniki manipulacji stosowane w 

instytucjach totalnych 

Moralizatorstwo, 

Prowokacje, 

Ośmieszanie 

Przekazywanie fałszywych bądź zniekształconych 

informacji, 

Fragmentaryczność informacji ( wyolbrzymianie bądź 

zmniejszanie wagi problemu 

Upowszechnianie stereotypów 



Manipulacja 

Standaryzacja, 

Wymuszane okazywanie szacunku władzy, 

Upokarzanie podwładnych, ośmieszanie, naruszanie ich 

godności osobistej krzykiem, wyzwiskami, 

Bierność i pasywność podwładnych cechą bardzo 

pożądaną 



Michel Foucault 

Jego zdaniem wraz z przyrostem 

ludności  i komplikacją życia 

społecznego głównym 

problemem państwa staje się 

kontrowanie obywateli. 



Michel Foucault 

Ludzie pozostają przedmiotem 

aktów moralnych tak długo jak 

długo traktuje się ich jako istoty 

ludzkie ,…. 



? 

Co jeśli są “odczłowieczani”, 

pozbawiani praw? 

 

Prizonizacja jako  uboczny skutek   
 
kary pozbawienia wolności. 



PRIZONIZACJA jako adaptacja do 

warunków uwięzienia 
  

 

Proces prizonizacji rozpoczyna się od momentu 
poszukiwań sposobów dostosowania się do 
warunków życia w izolacji więziennej. 
Proces ten ma ułatwić sposób 
przeżywania kary, ma złagodzić 
uciążliwość i dotkliwość izolacji 



 

Skazani tworzą mikrospołeczność 

w instytucji totalnej, izolującej. 

Znajomość standardów ułatwia im 

funkcjonowanie 



Techniki adaptacyjne (pomagające w 

przystosowaniu się do życia w instytucji totalnej): 

Wycofanie. 

Prowadzi do nerwicy więziennej, infantylizmu więziennego, ostra depersonalizacja w 

obozach koncentracyjnych- również w szpitalach psychiatrycznych 

Bunt. Agresywna odmowa współpracy z personelem. Zdecydowanie i brak 

kompromisu. 

 Zadomowienie (colonization) 

Konwersja. Podwładny przejmuje wartości od personelu. Jest 

zdyscyplinowany. 

Zimna kalkulacja kombinacja o oportunistycznym charakterze różnych 
technik, w zależności od okoliczności i możliwości (więzień inaczej może 

zachowywać się wśród kolegów, inaczej zaś w obecności personelu 

więziennego).  



Charakterystyka wycofanych więżniów 

 



Więzień wycofany – 

charakteryzuje się 

zobojętnieniem, rozluźnieniem 

kontaktów z innymi, brakiem 

zainteresowania, ucieczką do 

psychologicznych 

mechanizmów obronnych; jest 

mocno skupiony na sobie 



1. więzień zadomowiony – optymalizuje warunki w 

jakich przychodzi mu odbyć wyrok 

2. więzień stosujący “zimną kalkulację “ czyli dla 

poleprzenia swoich kryminalnych warunków jednostka 

wykorzystuje słabości I administracji I współtowarzyszy  

3. więzień stosujący konwersję- czyli prowizorycznie 

przyjmuje poglądy, normy I zasady wyznaczone przez 

administrację więzienną ; charakteryzuje go uległość I 

zdyscyplinowanie ale motywowane wewnętrznymi 

interesami. 



Pierwszą pracą o charakterze socjologicznym, analizującą całościowo 

działalność zakładu karnego, była książka Donalda Clemmera. Szeroko opisał 

on i zbadał proces prizonizacji – przejęcia w większym lub mniejszym stopniu 

zwyczajów, moralności, obyczajów i kultury więzienia. 

Według Clemmera proces prizonizacji  zaczyna się po kilku tygodniach 

pobytu w zakładzie karnym i postępuje w miarę upływu czas. Clemmer w 

długich karach widział czynnik uniemożliwiający, a przynajmniej w znacznym 

stopniu utrudniający, powrót skazanego do normalnego życia na wolności. 

 

Obraz polskiego więziennictwa 



M. Sykes po zbadaniu społecznego systemu zakładu karnego o 

maksymalnym zabezpieczeniu w Trenton, dowiódł że cały porządek 

więzienny, jego struktura, atmosfera i wszystkie urządzenia, nie tylko nie 

sprzyjają resocjalizacji skazanych, ale odwrotnie, pogłębiają wszelkiego 

rodzaju psychozy, neurozy itp., uniemożliwiając terapię. 

 



 

Wg większości autorów negatywny proces socjalizacji, a faktycznie 

desocjalizacji, któremu poddawany jest skazany pozbawiony wolności polega 

na dekulturyzacji tj. nieprzystosowaniu do warunków życia na wolności. 

 



SENS CZY BEZSENS RESOCJALIZACJI? 

 



 Dla zapewnienia skutecznego przebiegu resocjalizacji niezbędne jest 

wypracowanie systemu organizacyjnego instytucji i zakładów 

prowadzących działalność resocjalizacyjną. Stosowane są w nich 

określone techniki oddziaływania wychowawczego, 

socjotechnicznego i psychokorekcyjnego. Owe czynności 

organizacyjne, wychowawcze, psychokorekcyjne wymagają oparcia 

na właściwych założeniach teoretycznych. Umożliwiają one określenie 

etiologii dewiacji występujących we współżyciu społecznym oraz 

wypracowanie zintegrowanych z nimi technik postępowania 

resocjalizacyjnego. 
 

●Teoretyczne podstawy procesu 

resocjalizacji 



 Resocjalizacja jest procesem zmian w obszarze 

osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub 

znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u 

osób, do których jest adresowana. Resocjalizację jako 

proces korekcyjny, korygujący nieprawidłowo 

przebiegającą socjalizacje nazywamy także 

psychokorekcją. 

 Ze względu na jej korekcyjny charakter jest ona 

uważana za najtrudniejszy proces wychowawczy. 

 



● Resocjalizacja dorosłego człowieka polega na 

korekcie struktury osobowościowej już względnie 

gotowej i względnie trwałej. Resocjalizacja młodzieży 

jest łatwiejsza i szybsza niż dorosłych. Dorośli o wiele 

łatwiej i częściej mogą demonstrować pozorne 

symptomy poprawy niż młodzież. Te pozorne symptomy 

poprawy są w istocie rzeczy symptomami 

przystosowania się do więzienia. 

 

 



 Resocjalizacja w więzieniu nazywa się penitencjarną. 

 Chodzi w niej nie o przekazanie i zalecenie nowych stylów 

zachowań, ale o zmianę nawyków charakterologicznych, a 

zwłaszcza o wyeliminowanie niekorzystnych aspołecznych i 

antyspołecznych postaw. Resocjalizacja penitencjarna jest 

procesem niezwykle trudnym. Po pierwsze dlatego, że dotyczy 

przestępców, a zatem osób bardzo zdemoralizowanych i 

najczęściej wykolejonych przestępczo, a więc zorientowanych na 

świat społeczny antagonistycznie. Po drugie odbywa się w 

więzieniu, a więc w warunkach izolacji społecznej, które z natury 

rzeczy nie sprzyjają temu procesowi. 

●Resocjalizacja penitencjarna 



● Przed resocjalizacją penitencjarną stawia się dwa cele: cel minimum i 

cel maksimum. 

● Cel minimum można określić jako taki stan osobowości 

więźnia, który umożliwi jemu funkcjonowanie  w 

społeczeństwie (po zwolnieniu z więzienia) w sposób nie 

naruszający norm prawnych. Osiągnięcie celu minimum 

zabezpiecza byłego przestępcę przed recydywą. 

●Cele resocjalizacji penitencjarnej 



●CELE RESOCJALIZACJI 

PENITENCJARNEJ 

● Cel maksimum można określić jako taki stan osobowości więźnia, który 

umożliwi jemu funkcjonowanie w społeczeństwie nie tylko w sposób nie 

naruszający norm prawnych, ale także w sposób respektujący wiele 

istotnych i ważnych dla życia społecznego norm moralnych. Osiągnięcie 

drugiego celu chroni byłego przestępcę po opuszczeniu więzienia zarówno 

przed konfliktem z prawem (przed recydywą), jak i przed konfliktem z 

ogólnie obowiązującymi, czy też ogólnie uznanymi normami moralnymi. 

Osiągnięcie celu maksimum pozwala człowiekowi, który odbył (w części 

lub całości) karę pozbawienia wolności, na ułożenie życia w zgodzie z 

podstawowymi standardami społecznymi 



 Kodeks Karny Wykonawczy z 1997 roku rezygnuje z przymusu 

resocjalizacji. Z uzasadnienia rządowego projektu K.K.W. wynika, 

że oddziaływanie resocjalizacyjne stosowane wobec skazanego 

stało się obecnie jego uprawnieniem lub ofertą ze strony organu 

wykonującego, z której nie musi on skorzystać. O odrzuceniu 

koncepcji przymusowej resocjalizacji zadecydowały przede 

wszystkim dwa względy; potrzeba poszanowania prawa 

skazanego do decydowania o sobie oraz „ realistyczne uznanie 

faktu, że efektywne jest takie zwłaszcza oddziaływanie na 

dorosłego człowieka, które on sam zaakceptuje i jako jego 

podmiot nawiąże współdziałanie z wychowawcami, 

nauczycielami, terapeutami. 

●Resocjalizacyjny model zakładu karnego 

 



● Artykuł 73 $ 1 K.K.W stanowi, iż w 

zakładach karnych utrzymuje się 

dyscyplinę i porządek w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji 

zadań kary pozbawienia wolności, w tym 

ochrony społeczeństwa przed 

przestępczością. 

●Cele kary pozbawienia wolności 



 U podstaw wykonania kary pozbawienia wolności leży idea resocjalizacji tj. takiego 
oddziaływania, które korzystnie wpływa na człowieka, powstrzymując go przed 
powrotem do przestępstwa. Zgodnie z art. 37 $ 2 K.K.W cel ten realizuje się przez 
poddanie skazanego porządkowi i dyscyplinie oraz oddziaływaniu przez pracę, 
naukę, zajęcia kulturalno – oświatowe. Naczelną zasadą wykonania kary jest 
indywidualizacja, którą osiąga się przez zróżnicowanie zakładów karnych. Zakłady 
karne dzielą się na następujące rodzaje: 

 zakłady karne dla młodocianych 
 zakłady karne dla odbywających karę po raz pierwszy 
 zakłady karne dla recydywistów penitencjarnych 
 zakłady karne dla wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo – 

wychowawczych 
 zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego 

 

●Idea resocjalizacji penitencjarnej 



● pozbawieniu swobody poruszania się 

● pozbawieniu różnego rodzaju dóbr materialnych i usług 

● pozbawieniu możliwości utrzymywania stosunków 

heteroseksualnych 

● pozbawieniu autonomii osobistej, polegającej na braku 

możliwości wyboru 

● pozbawieniu poczucia bezpieczeństwa wskutek przymusu 

obcowania z innymi więźniami 

 

●Dolegliwości kary pozbawienia 

wolności 



● Według L. Lernella wyróżniamy następujące funkcje 

kary pozbawienia wolności: 

● eliminacyjną funkcję kary pozbawienia wolności 

● odstraszającą funkcję kary pozbawienia wolności 

● poprawczą funkcję kary pozbawienia wolności 

●Funkcje kary pozbawienia wolności 



● zerwanie więzi społecznych, 

● deprywacja potrzeb (społecznych, psychicznych, 

seksualnych), 

● rozwój podkultur więziennych 

● społeczna stygmatyzacja (napiętnowanie skazanych), 

która utrudnia ich readaptację po odbyciu kary 

pozbawienia wolności. 

●Cechy izolacji penitencjarnej 



Michel Foucault,  Nadzorować i karać. 

Narodziny więzienia 

Szkoła  - cytat str. 17 Egzamin łączy w sobie techniki hierarchii 

, która nadzoruje i sankcji która 

normalizuje. Jest nadzorem który pozwoli 

oceniać klasyfikować i karać. 

 

Egzamin włącza indywidualność w 

obręb dokumentacji 



Resocjalizacja w więzieniu nazywa się penitencjarną. 

Chodzi w niej nie o przekazanie i zalecenie nowych stylów zachowań, ale o 

zmianę nawyków charakterologicznych, a zwłaszcza o wyeliminowanie 

niekorzystnych aspołecznych i antyspołecznych postaw. Resocjalizacja 

penitencjarna jest procesem niezwykle trudnym. Po pierwsze dlatego, że 

dotyczy przestępców, a zatem osób bardzo zdemoralizowanych i najczęściej 

wykolejonych przestępczo, a więc zorientowanych na świat społeczny 

antagonistycznie. Po drugie odbywa się w więzieniu, a więc w warunkach 

izolacji społecznej, które z natury rzeczy nie sprzyjają temu procesowi. 

Resocjalizacja penitencjarna 



Kliknij ikonę, aby dodać obraz 

 

 

 

 

Paulo Coelho 

„Skoro nie można się cofnąć, trzeba 

znaleźć najlepszy sposób, by pójść 

naprzód” 
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Biografie jednostek skazanych zaliczane są do: 

 

 

Biografii (s) traconych, zmarginalizowanych, 

gdzie pola wartości życia zostały zepchnięte na 

margines układu społecznego, uznane w nim 

jako patologie, antywartości zagrażające 

stabilności tego układu. 

Zaliczają się do nich jednostki które tracą lub 

utraciły szanse życiowe, niejednokrotnie sens 

życia 



Co na taki schemat biografii miało wpływ? 

Społeczeństwo i jego 

organizacja 

Kultura i jej 

instytucjonalizacja 
Gospodarka 

państwa i jej funkcje 

Ale przede wszystkim indywidualne losy 

rodzinne i wybory jednostki uwikłanej 



RESOCJALIZACJA PENITENCJARNA 

To ogół oddziaływań zamierzonych i 

zaprogramowanych na sprawcę przestępcy 

odbywającego karę pozbawienia wolności, 

których celem jest uzyskanie u niego co najmniej 

poprawy jurydycznej, a zatem zabezpieczenie 

przed powrotem do przestępstwa 



Triada poprawcza stosowana wobec 

skazanych: 

•1) wychowanie korekcyjne 

•2) terapia 

•3) wspomaganie społeczne 



W polskim systemie penitencjarnym jest: 

87 oraz 34 oddziały 

zewnętrzne i ok.83 tysięcy 

miejsc więziennych 



Dyskusja na forum grupy 

Czy resocjalizacja w zakładach 

karnych jest skuteczna? 



Czynniki które przekreślają resocjalizację 

penitencjarną w Polsce 
Więzienie które wpływa negatywnie na osobowość skazanego ( regulamin, personel, atmosfera 

instytucji zamkniętej, wzajemny wpływ więźniów), 

Długotrwałe więzienie prizonizuje a nie resocjalizuje, karę odczuwa ( materialnie i moralnie) 

rodzina więźnia, 

Znaczna powrotność do przestępstwa dowodzi niemocy poprawczej więzienia 

Przestarzały system penitencjarny 

Więzienie stygmatyzuje byłego przestępcę co uniemożliwia mu proces readaptacji społecznej 

Brak indywidualizacji w pracy resocjalizacyjnej czyni ją mało skuteczną 

Środowisko więzienne i izolacja więzienna są przyczyną deprywacji naturalnych potrzeb, co 

uniemożliwia resocjalizację 

 



IZOLACJA WIĘZIENNA 

CAŁKOWITE ZERWANIE LUB 

ROZLUŹNIENIE 

WIĘZI ZE SWOIM NATURALNYM 

ŚRODOWISKIEM 

SPOŁECZNYM NA SKUTEK 

WYROKU 

SKAZUJĄCEGO SĄDU O 

PRZYMUSOWYM 

POZBAWIENIU WOLNOŚCI 





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 

DO ZOBACZENIA NA 

EGZAMINIE!!! 


