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Wstęp 
 
W poniższym artykule przybliżono teoretyczne aspekty bezpieczeń-

stwa wewnętrznego, tj. jego pojęcie, komponenty składające się na bez-
pieczeństwo wewnętrzne, czyli bezpieczeństwo publiczne, powszechne 
i ustrojowe. Bardzo krótkiej charakterystyce poddano system bezpieczeń-
stwa wewnętrznego, w którym ukazano miejsce Służby Więziennej. Na-
stępnie opisano system więziennictwa w Polsce oraz pokrótce scharakte-
ryzowano poszczególne elementy tworzące strukturę systemu, a także 
wymieniono zadania Służby Więziennej. W artykule wspomniano również 
o reformie polskiego systemu więziennictwa, którą zapoczątkowano 
w 2017 roku Następnie ze względu na aktualność przedstawiono wyniki 
badań otrzymanych w ramach obronionej pracy magisterskiej pt. Wpływ 
systemu więziennictwa na bezpieczeństwo wewnętrzne w czerwcu 2016 r.  

Przedmiotem bada ń jest system więziennictwa w Polsce. 
Celem bada ń jest analiza wpływu systemu więziennictwa na bezpie-

czeństwo wewnętrzne państwa.  
Główny problem badawczy został sprecyzowany w pytaniu: Czy sys-

tem więziennictwa ma wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa?  
W celu dogłębnego rozważenia głównego problemu badawczego po-

stawiono następujące pytania szczegółowe : 
1. Czy pozbawienie wolności osoby, która dokonała przestępstwa 

wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo? 
2. Jaka jest rola kary pozbawienia wolności? 
3. Czy więzienie pełni rolę odstraszającą przed dokonaniem przestęp-

stwa? 
4. Czy pytanie o karalność zadawane podczas rozmowy o pracę dys-

kredytuję osobę po wyroku starającą się o pracę? 
Autorka przypuszcza że system więziennictwa ma wpływ na bezpie-

czeństwo wewnętrzne państwa.  
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W celu osiągnięcia założonego celu badań, jak również rozwiązania 
problemu badawczego, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego 
i technikę ankiety. W badaniu udział wzięło 100 respondentów. Zastoso-
wano także metodę analizy literatury. 

 
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
 

Zgodnie z teorią Abrahama Maslowa potrzeba bezpieczeństwa stano-
wi jedną z ludzkich potrzeb (rys. 1.). W związku z tym władze państwa po-
dejmują działania mające na celu zaspokojenie potrzeb ludności, która 
czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy w kraju panuje ład i porządek. Rozwa-
żania będą dotyczyły bezpieczeństwa wewnętrznego ze względu na temat 
niniejszego materiału.  

 

 
Źródło: A. Ludwiczyński, H. Król, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006, 
s. 320-321. 

Rys. 1. Piramida potrzeb 

 
Powyżej nawiązano do teorii Abrahama Maslowa, używając przy tym 

pojęcia bezpieczeństwo. W związku z tym należy przybliżyć definicję tego 
pojęcia oraz przedstawić jego typologię w celu nawiązania do jednego 
z rodzajów bezpieczeństwa, jakie stanowi bezpieczeństwo wewnętrzne.  

Bezpieczeństwo jest określane jako stan pewności i spokoju wynikają-
cy z niskiego poziomu zagrożeń, posiadania pozytywnych perspektyw 
rozwojowych oraz skutecznych środków ochrony przed negatywnie warto-
ściowymi zjawiskami i procesami1. Bezpieczeństwo rozumiane jest dwoja-
ko. Wyróżnia się ujęcie wąskie i szerokie. Ujęcie wąskie, bardzo często 
określane jest pojęciem „negatywne”. W tym przypadku bezpieczeństwo 
interpretowane jest jako brak zagrożeń, w związku z tym bardzo duże zna-

                                                           
1 W. Fehler, Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne 

i praktyczne, Arte, Warszawa, 2012, s. 9. 
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czenie mają działania mające na celu ochronę przed tymi zagrożeniami. 
Natomiast w ujęciu szerszym określanym jako „pozytywne” bezpieczeń-
stwo postrzega się z innej perspektywy. Zwraca się szczególną uwagę, iż 
następuje aktywne kształtowanie pewności przetrwania, posiadania fun-
damentalnych wartości i swobód rozwojowych danego podmiotu2.  

W tabeli 1 przedstawiono typologie bezpieczeństwa wraz z kryteriami. 
Jednakże należy podkreślić, iż bezpieczeństwo w rzeczywistości nie sta-
nowi podzielnej kategorii. Natomiast z przyczyn naukowych, politycznych 
itp. dokonuje się klasyfikowania i typologizacji bezpieczeństwa3. 

 
Tabela 1. Typologia bezpiecze ństwa 

Kryterium  Rodzaj bezpiecze ństwa 
Podmiotowe • bezpieczeństwo narodowe 

• bezpieczeństwo międzynarodowe: 
� wewn ętrznym – bezpiecze ństwo  

wewn ętrzne 
� zewnętrznym – bezpieczeństwo zewnętrzne 

Przedmiotowe  • polityczne 
• militarne 
• ekonomiczne (dzielone na: surowcowe, 

energetyczne, żywnościowe, socjalne, finan-
sowe, technologiczne itp.) 

• kulturowe 
• humanitarne 
• ekologiczne 
• ideologiczne itp. 

Kształt systemu bez-
pieczeństwa mi ędzy-
narodowego 
 

• system równowagi sił (klasyczny, „koncert 
mocarstw”, system bipolarny, system rów-
nowagi strachu) 

• system blokowy (sojusze) 
• system bezpieczeństwa kooperatywnego 
• system bezpieczeństwa zbiorowego (regio-

nalnego, uniwersalnego) 
Sposób prowadzenia 
przez państwa polity-
ki bezpiecze ństwa 
 

• polityka unilateralna, polegająca na prowa-
dzeniu działań jednostronnych (hegemonizm 
mocarstwowy, izolacjonizm, neutralność) 

• polityka multilateralna, skoncentrowana na 
działaniach we współpracy z innymi pań-
stwami i organizacjami międzynarodowymi 

                                                           
2 Tamże, s. 9. 
3 Z. Ściborek, B. Wiśniewski, R. B Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, s. 32. 
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Przestrzenne • bezpieczeństwo lokalne 
• bezpieczeństwo subregionalne 
• bezpieczeństwo regionalne 
• bezpieczeństwo ponadregionalne (strefowe) 
• bezpieczeństwo globalne (światowe, uniwer-

salne) 
Źródło: R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s. 16-18. 

 
Ze względu na tematykę niniejszego materiału dalsze rozważania bę-

dą dotyczyły bezpieczeństwa wewnętrznego wyróżnionego ze względu na 
kryterium podmiotowe. Po dokonaniu analizy literatury podejmującej tema-
tykę bezpieczeństwa wewnętrznego można stwierdzić iż nie ma jednej 
spójnej definicji pojęcia bezpieczeństwo wewnętrzne. Przykładowo w jed-
nej z definicji bezpieczeństwa wewnętrznego określa się je jako zakotwi-
czony w porządku ustrojowym stan stosunków i procesów wewnątrz pań-
stwa, który zapewniając skuteczną i harmonijną realizację interesu pań-
stwa i jego obywateli jednocześnie tworzy potencjał zdolności do sprawne-
go diagnozowania i reagowania w przypadkach pojawiających się zagro-
żeń godzących w te interesy. Należy wskazać iż pojęcie bezpieczeństwo 
wewnętrzne jest dość powszechnie używane zarówno w języku potocz-
nym, urzędniczym, jak i politycznym4. W poniższej tabeli (tab.2.) przedsta-
wiono, jak pojęciem tym posługuje się polski ustawodawca, przedstawiając 
wybrane przykłady aktów prawnych regulujących kwestie związane z bez-
pieczeństwem wewnętrznym. 

 
Tabela 2. Poj ęcia bezpiecze ństwa wewn ętrznego 

Akty prawne Pojęcie bezpiecze ństwa wewn ętrznego 
art. 135 Konstytucji RP W artykule określono obowiązki Rady Bezpie-

czeństwa Narodowego tj. organu doradczego 
prezydenta, w zakresie bezpieczeństwa we-
wnętrznego i zewnętrznego. 

art. 146 ust. 4 pkt. 7  
Konstytucja RP 

Artykuł ten stanowi o tym, że to Rada Mini-
strów jest odpowiedzialna za zapewnienie 
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 
a także porządku publicznego. 

art. 230 Konstytucji RP W artykule tym wymienione są składniki bez-
pieczeństwa wewnętrznego i są to : ustrój pań-
stwa, porządek publiczny oraz bezpieczeństwo 
obywateli. 

                                                           
4 K. Grosicka, L. Grosicka, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpie-

czeństwa wewnętrznego państwa, Typografia Pułtusk, Pułtusk-Warszawa, 2013, s. 22. 
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art. 1 ustawy o Agencji  
Bezpiecze ństwa Wewn ę- 
trznego i Agencji Wywiadu   

W artykule zapisano, iż Agencję Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu 
tworzy się, aby w ramach ich działalności po-
dejmowane były działania z zakresu ochrony 
bezpieczeństwa wewnętrznego, a także za-
pewnienie porządku konstytucyjnego. 

Źródło: C. Rutkowski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Tożsamość - kierowanie - zarządzanie, 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa, 2010, s. 17-26. 

 
Bezpieczeństwo wewnętrzne może być rozpatrywane w dwóch uję-

ciach tzn. wąskim i szerokim. W przypadku ujęcia szerszego bezpieczeń-
stwo wewnętrzne odnosi się do ochrony życia, zdrowia mienia obywateli, 
a także majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami oraz skutka-
mi katastrof technicznych i klęsk żywiołowych. Natomiast w ujęciu wąskim 
jest utożsamiane z bezpieczeństwem publicznym, powszechnym i ustrojo-
wym. Rys. 2 przedstawia składowe bezpieczeństwa wewnętrznego. 

 

 
Źródło: J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa, 2013, s. 18. 

Rys. 2. Składowe bezpiecze ństwa wewn ętrznego 

 
Zgodnie z powyższym rysunkiem wyróżnia się trzy składowe bezpie-

czeństwa wewnętrznego: 
• bezpieczeństwo publiczne – władze w państwie w celu zapewnienia 

wszystkim obywatelom ochrony ich życia, zdrowia oraz mienia stwarzają 
odpowiednie warunki, a także tworzą odpowiednie instytucje mające po-
dejmować działania w tym zakresie. Jednakże w zakres bezpieczeństwa 
publicznego wchodzą działania przeciwdziałające zagrożeniom dla ładu 
społecznego i prawnego, które w jakimś stopniu mogą naruszyć przyjęte 
przez ogół normy. Wskazuje się, iż utrzymanie bezpieczeństwa publiczne-
go w państwie stanowi jedno z najstarszych zadań publicznych wykazują-
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ce związek z funkcją władzy publicznej. Przykładowo w starożytności za-
pewnienie bezpieczeństwa publicznego przejawiało się poprzez budowa-
nie fortyfikacji czy organizowanie administracji. Porządek publiczny to po-
jęcie, które ściśle związane jest z bezpieczeństwem publicznym, rozumia-
nym jako zespół norm prawnych i nieprawnych, których głównym celem 
jest zapewnienie ładu i spokoju w miejscach publicznych dostępnych dla 
wszystkich ludzi oraz w miejscach niepublicznych. Administracja publiczna 
jest odpowiedzialna za zapewnienie porządku publicznego. Jednak należy 
również docenić starania samorządów w tym zakresie, które to np. prze-
prowadzają różnego rodzaju programy profilaktyczne, np. przeciwdziałania 
alkoholizmowi czy narkomanii5; 

• bezpieczeństwo powszechne – uznaje się, że głównym celem or-
ganów i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa po-
wszechnego jest ochrona życia, zdrowia i mienia każdego obywatela, który 
zamieszkuje kraj, jak również majątku narodowego. Jednakże podejmo-
wane działania w ramach działalności instytucji i organów obejmują swoim 
zakresem ochronę ludności przed nagłymi zagrożeniami, takimi jak klęski 
żywiołowe, katastrofy, np. powódź, huragan itp. Bezpieczeństwo po-
wszechne ma związek z bezpieczeństwem ekologicznym i ochroną ludno-
ści. Należy wskazać iż bezpieczeństwo powszechne i ekologiczne choć 
mają ze sobą wiele wspólnego, to jednak występują również pomiędzy 
nimi różnice. Podstawowa różnica dotyczy przedmiotu zainteresowań. 
W przypadku bezpieczeństwa ekologicznego przedmiotem zainteresowań 
jest świat roślinny, zwierzęcy itp., natomiast w przypadku bezpieczeństwa 
powszechnego – jest to człowiek jego życie, zdrowie i mienie. Poniżej 
przedstawiono przykład, który umożliwi zrozumienie różnic pomiędzy po-
wyżej wymienionymi pojęciami. Załóżmy, że ze względu na bardzo duże 
opady deszczu przewidywana jest powódź. Wystąpi ona na terenach, któ-
rych nie zamieszkuje człowiek. W związku z tym w wyniku powodzi ucier-
pią tylko i wyłącznie flora i fauna. Przypadek ten wykracza poza obszar 
bezpieczeństwa powszechnego. Natomiast gdy powódź wystąpi na tere-
nie, który jest zamieszkany przez ludzi, w pierwszej kolejności ucierpi lud-
ność, a następnie będą rozpatrywane aspekty powiązane ze światem ro-
ślinnym i zwierzęcym6; 

• bezpieczeństwo ustrojowe – podstawowym celem bezpieczeństwa 
ustrojowego jest ochrona porządku konstytucyjnego. Porządek państwa 
opiera się na zbiorze reguł, który określa porządek konstytucyjny. W kon-
stytucji określono sposoby sprawowania władzy, a także organy odpowie-

                                                           
5 Z. Skwarek, Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, AON, Warszawa, 

2014, s. 19. 
6 K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne 

Rzeczypospolitej Polskiej, AON, Warszawa, 2004, s. 21-22. 
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dzialne za wykonywanie władzy. W poniższej tabeli (tab.3.) przedstawiono 
funkcje i cechy konstytucji. 

 

Tabela 3. Cechy i funkcje Konstytucji 

Konstytucja 
Cechy  Funkcje 
Określa ustrój polityczny panujący 
w państwie. 

Organizowanie ładu instytucjonalne-
go i normatywnego państwa. 

Akt najwyższej mocy prawnej okre-
ślany jako norma norm. 

Tworzenie prawnych gwarancji swo-
bód i wolności obywatelskich. 

Nadrzędne miejsce w hierarchii ak-
tów prawnych. 

Ugruntowanie tożsamości państwa 

Charakter jedynej w swoim rodzaju 
ustawy zasadniczej. 

Stabilizowanie i racjonalizowanie 
ładu politycznego. 

Źródło: K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, s. 26-27. 

 
 

System Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

System bezpieczeństwa wewnętrznego stanowi jeden z elementów 
Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jednakże należy wskazać, iż 
występują braki w zapisach prawnych, które regulowałyby system bezpie-
czeństwa narodowego, który ma być postrzegany jako wyodrębniony ze 
struktury państwowej, wewnętrznie skoordynowany zbiór elementów orga-
nizacyjnych, ukierunkowanych na ochronę bytu i rozwoju narodowego, 
a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom godzącym w wartości, 
cele i interesy narodowe7. Dlatego konieczne jest podjęcie działań w tym 
zakresie. Jednakże ze względu na tematykę niniejszego materiału zagad-
nienie to nie będzie opisywane bardziej szczegółowo. Natomiast informa-
cja ta jest bardzo ważna, ponieważ kształtuje pewne wyobrażenie odbiorcy 
dotyczące systemu bezpieczeństwa narodowego, a przy tym systemu 
bezpieczeństwa wewnętrznego stanowiącego jeden z jego składników.  

System bezpieczeństwa wewnętrznego określany jest jako uporząd-
kowany zbiór rozwiązań prawnych, organizacyjnych i materialnych, którego 
celem jest osiąganie i utrzymywanie optymalnego w danych okoliczno-
ściach poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz realizowanie 

                                                           
7 W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek, System Bezpieczeństwa Narodowego RP. Wybrane 

problemy, AON, Warszawa, 2014, s. 16. 
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zadań wynikających z prowadzonej przez państwo polityki bezpieczeństwa 
wewnętrznego8. 

 
Źródło: J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Di-

fin, Warszawa, 2013, s. 86. 

Rys. 3. System bezpiecze ństwa wewn ętrznego 

 
Na rys. 3 wskazano, iż system bezpieczeństwa wewnętrznego składa 

się z następujących podsystemów: 
• Podysystemu bezpieczeństwa publicznego; 
• Podsystemu bezpieczeństwa powszechnego; 
• Podsystemu bezpieczeństwa porządku konstytucyjnego. 
Należy wskazać, iż Służba Więzienna stanowiąca najważniejszy 

element systemu więziennictwa stanowi składnik podsystemu 
bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym poddano podsystem ten 
krotkiej charakterystyce.  

Podsystem bezpieczeństwa publicznego tworzą organy władzy 
i administracji publicznej. Ich działalność skierowana jest na ochronę 
ludzkiego życia, zdrowia i mienia, a także majątku narodowego przed 
bezprawnymi działaniami. Jak zostało wskazane na powyższy rysunku 
główną część podsystemu stanowią minister spraw wewnętrznych 

                                                           
8 Ściborek, B. Wiśniewski, R. B Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne…, 

s. 88. 
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i administracji oraz Komendant Główny Policji. W skład podsystemu 
wchodzą także straże, służby specjalistyczne i inspekcje, które realizując 
przypisane im zadania, mają wpływ na zapewnianie bezpieczeństwa 
publicznego. W tabeli 4 wymieniono podmioty wchodzące w skład 
następujących grup: wyspecjalizowanych straży, służb specjalistycznych 
oraz wyodrębnionych inspekcji9. 

 
Tabela 4. Wybrane elementy składowe podsystemu bezp ieczeństwa 

publicznego 

Grupa Podmioty 
Straże wyspecjalizowane • Straż Graniczna 

• Straż gminna (miejska) 
• Straż Ochrony Kolei 
• Straż Leśna 
• Państwowa Straż Rybacka 
• Państwowa Straż Łowiecka 

Służby specjalistyczne • Służba Celna 
• Służba Parków Narodowych 
• Służba Więzienna 

Wyodrębnione inspekcje • Inspekcja Celna 
• Inspekcja Transportu Drogowego 
• Inspekcja Handlowa 
• Inspektorat Rybołostwa 

Morskiego 
Źródło: K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2015, s. 73. 

 
 

Więziennictwo 
 

System więziennictwa w Polsce stanowi bardzo ważny element 
struktury karnej, ponieważ zwiększa poczucia bezpieczeństwa wśród 
obywateli oraz przyczynia się do panowania w państwie ładu i porządku.  

Na rysunku 4 przedstawiono system wieziennictwa w strukturze 
Ministerstwa Sprawiedliwości.  

 
 
 
 
 

                                                           
9 K. Kozłowska, D. Podleś, B. Wiśniewski, S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrz-

ne…, s. 72-73. 
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Źródło: S. Olearczyk, Z. Piątek (red.), Służba więzienna w systemie obronnym państwa, 

MON, Warszawa, 2011, s. 70. 

Rys. 4. Wi ęziennictwo w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwo ści  
 

Na powyższym rysunku przedstawiono strukturę polskiego systemu 
więziennictwa. Najwyżej w strukturze umieszczony jest Centralny Zarząd 
Służby Więziennej, którego działalność ma na celu przede wszystkim 
sprawowanie nadzoru nad aresztami śledczymi, zakładami karnymi 
i wszystkimi funkcjonariuszami Służby Więziennej. Dyrektor Generalny 
Służby Więziennej odpowiedzialny jest za kierowanie Centralnym Zarzą-
dem Służby Więziennej. Przypada mu również szczególna rola z tego 
względu, iż jest on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej. Na wniosek ministra sprawiedliwości może on zostać powołany 
bądź odwołany przez Prezesa Rady Ministrów. Natomiast Dyrektorowi 
Generalnemu Służby Więziennej podlegają: okręgowe inspektoraty Służby 
Więziennej, Ośrodek Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Popowie, Cen-
tralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu i Ośrodek Szkolenia 
Służby Więziennej w Kulach10.  

                                                           
10 S. Olearczyk, Z. Piątek (red.), Służba więzienna…, s. 84-85. 
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Służba Więzienna posiada własny system szkolenia zawodowego 
funkcjonariuszy. W specjalnych ośrodkach szkoleni są podoficerowie, cho-
rąży i oficerowie Służby Więziennej. Wyróżnia się następujące ośrodki 
szkolenia: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 
Ośrodek Doskonalenia Służby Więziennej w Suchej, Ośrodek Szkolenia 
Kadry Służby Więziennej w Popowie, Ośrodek Szkolenia Kadry Służby 
Więziennej w Kulach wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Sulejowie. Wy-
mienionymi ośrodkami szkolenia i doskonalenia kieruje komendant, który 
mianowany jest przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Central-
ny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wyróżnia to spośród 
innych, że w jako jedynym w Polsce przeprowadzane są wszystkie formy 
szkolenia. Ośrodki stanowią jednostki organizacyjne Służby Więziennej, 
które powoływane są w celu koordynacji szkoleń i doskonalenia pracowni-
ków i funkcjonariuszy SW. Podczas szkoleń przekazywana jest wiedza 
z różnych zakresów m.in. ogólnopenitencjarna, społeczno-prawna. 
Uczestnicy trenują również różne zachowania w poszczególnych sytu-
acjach, które mogą spotkać podczas wypełniania swoich obowiązków. 
Ośrodki szkolenia i doskonalenia wydają również różne publikacje oraz 
materiały, z których wiedzę czerpać mogą również ludzie spoza środowi-
ska11.  

Na powyższym rysunku wskazano również okręgowe inspektoraty jako 
element systemu więziennictwa. Ich działalność ma na celu koordynację, 
a także nadzorowanie więziennictwa na określonym terenie. Minister 
Sprawiedliwości odpowiedzialny jest za ich powoływanie. Natomiast na 
szczycie struktury okręgowego inspektoratu Służby Więziennej znajduje 
się dyrektor okręgowy. W związku z tym podlegają mu funkcjonariusze 
i pracownicy cywilni więziennictwa12. Na rys. 5 przedstawiono okręgowe 
inspektoraty SW. 

 

                                                           
11 http://www.cossw.pl/ [dostęp: 09.05.17]. 
12 www.sv.gow.pl [dostęp: 09.05.17]. 
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Źródło: http://www.sw.gov.pl/ [dostęp: 09.05.2017]. 

Rys. 5. Okr ęgowe Inspektoraty Słu żby Więziennej 

 
W tabeli 5 przedstawiono siedziby Okręgowych Inspektoratów Służby 

Więziennej wraz z liczbami podległych zakładów karnych i aresztów śled-
czych. 

 
Tabela 5. Okr ęgowe Inspektoraty Słu żby Więziennej. Podział terytorialny 

Lp. Siedziba Liczba Aresztów Śledczych Liczba Zakładów Karnych 
1. Białystok 4 4 
2. Bydgoszcz 3 7 
3. Gdańsk 4 5 
4. Katowice 9 7 
5. Koszalin 3 5 
6. Kraków 3 8 
7. Lublin 2 6 
8. Łódź 2 6 
9. Olsztyn 5 4 

10. Opole 3 8 
11. Poznań 9 5 
12. Rzeszów 2 7 
13. Szczecin 5 4 
14. Warszawa 7 3 
15. Wrocław 6 8 

Łącznie 67 87 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.sv.gow.pl. 
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Służba Więzienna jako formacja uzbrojona i umundurowana stanowi 

najważniejszy element systemu więziennictwa, bez którego system ten by 
nie istniał. Służba Więzienna poprzez swoją działalność polegającą na 
utrzymaniu porządku w jednostkach penitencjarnych i współpracę z osa-
dzonym w dużym stopniu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom kraju. Zadania Służby Więziennej określa Ustawa o Służbie 
Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. Na Służbie więziennej spoczywa bar-
dzo dużo obowiązków, jednakże w tabeli 6 ze względu na tematykę mate-
riału wymieniono tylko i wyłącznie te, które nie wychodzą poza zakres wię-
ziennictwa.  

 

Tabela 6. Zadania Słu żby Więziennej 

Lp. ZADANIA SŁU ŻBY WIĘZIENNEJ 
1. Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec 

osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez 
organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, 
nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej 
i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; 

2. Wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający 
prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe; 

3. Zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tym-
czasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane 
kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem 
wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków 
bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej; 

4. Humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; 
5. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw 

skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 
6. Zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bez-

pieczeństwa; 
7. Wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego 

aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutku-
jących pozbawieniem wolności, jeżeli mają być wykonywane w zakładach 
karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z resocjalizacji orzeczenia 
wydanego przez właściwy organ; 

8. Współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz organiza-
cjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynaro-
dowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Wię-

ziennej, Dz. U. z 2010 r., nr 79, poz. 523. 
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Reforma systemu więziennictwa 
 

W 2016 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o ustanowieniu Programu 
modernizacji Służby Więziennej na lata 2017-2020 ze względu na to, że 
Służba Więzienna stanowi jedyną formację, która po 1989 r. nie realizowa-
ła żadnego programu, o którym mowa wyżej. Działania podejmowane 
w tym zakresie mają się przyczynić do rozwoju Służby Więziennej po to, 
aby stała się ona jedną z najnowocześniejszych umundurowanych formacji 
zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przewiduje się wdrożenie nowego sys-
temu naboru funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przykładowo Policja, czy 
Wojsko posiadają własne szkolnictwo akademickie natomiast Służba Wię-
zienna nie. W związku z tym konieczne są zmiany w tym zakresie. Ma po-
wstać Państwowa Akademia Więziennictwa, w której będą kształcić się 
przyszli funkcjonariusze SW, w tym zakresie mają również kształcić szkoły 
średnie.  

System dozoru elektronicznego stanowi jedną z form wykonywania ka-
ry pozbawienia wolności. Jednakże ma on swoje zastosowanie w przypad-
ku mniej groźnych przestępstw. Jeżeli tę formę kary stosuje się wobec 
osoby skazanej, daje to jej możliwość funkcjonowania w społeczeństwie 
bez izolacji, dzięki czemu taka osoba nie oddala się od rodziny, przyjaciół, 
może pracować. W związku z tym państwo zaoszczędza pieniądze, gdyż 
miesięczny koszt utrzymania 1 więźnia to ok. 3100 zł, natomiast koszt do-
zoru elektronicznego wynosi ok. 331 zł. Aktualnie dozorem elektronicznym 
mogą zostać objęte osoby, które skazano na rok pozbawienia wolności, 
natomiast zgodnie z przewidywanymi zmianami dozorem elektronicznym 
będą mogły zostać objęte osoby, których kara pozbawienia wolności wy-
nosi rok i sześć miesięcy. System dozoru elektronicznego ma zostać po-
szerzony o: więźniów odbywających przerwę w karze, stwarzających za-
grożenie sprawców przestępstw na tle seksualnym, mających zaburzenia 
psychiczne, wobec których po wyjściu na wolność zastosowano nadzór, 
a nie zostali skierowani do specjalnego ośrodka13.  

W ramach programu modernizacji ma zostać powołany Instytut Krymi-
nologii stanowiący instytucję badawczo-rozwojową więziennictwa. W ra-
mach jego działalności mają być podejmowane prace nad projektami ba-
dawczymi dotyczącymi więziennictwa, co ułatwi diagnozę problemów 
i możliwość wprowadzenia zmian, które udoskonalą system.  

W programie modernizacji kładzie się nacisk na doskonalenie funkcjo-
nariuszy. Przykładowo mają powstać Kluby Sportowe Służby Więziennej, 
w ramach których będą funkcjonowały sekcje strzeleckie, co przyczyni się 
do doskonalenia umiejętności strzeleckich.  

                                                           
13 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jaki-polskie-wieziennictwo-czeka-rewolucja 

,734698.html [dostęp: 10.05.2017]. 
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Oczywiście bardzo ważne jest kształcenie pracowników i ich rozwój 
zawodowy, jednakże w czasach, kiedy technologia rozwija się bardzo 
szybko, należy brać pod uwagę wyposażenie pracowników, które umożli-
wia im wypełnianie obowiązków. Dlatego również w tym zakresie mają 
nastąpić zmiany. Pracownicy będą wyposażeni w nowoczesny sprzęt, tj. 
kaski ochronne, kajdanki, kamizelki. Natomiast zakładom karnym i aresz-
tom śledczym zostaną zapewnione kompleksowe systemy zabezpieczeń, 
jak również systemy sygnalizujące pożary, czy systemy depozytowe klu-
czy. Pracownicy będą korzystali z nowoczesnych urządzeń wykrywających 
narkotyki, telefony, prześwietlających paczki. Planuje się również zakup 
więźniarek, które służą do przewozu osób osadzonych.  

W ramach programu przewiduje się powstanie 5-6 nowoczesnych jed-
nostek penitencjarnych. Natomiast niektóre stare areszty śledcze i zakłady 
karne mają zostać zlikwidowane bądź przekształcone, jednakże nie przy-
czyni się to do zmniejszenia liczby miejsc dla osób skazanych, jak również 
zmniejszenia liczby miejsc pracy dla pracowników cywilnych i munduro-
wych.  

W celu obniżenia kosztów utrzymania osadzonych Ministerstwo Spra-
wiedliwości podejmuje systematyczne działania. Resort rekomenduje na-
uczanie oraz zatrudnienie jako najskuteczniejsze metody resocjalizacji. 
W 2016 r. rozpoczęto realizację programu Praca dla więźniów. Program 
ten składa się z trzech filarów: budowy 40 hal produkcyjnych przy zakła-
dach karnych, rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więź-
niów na rzecz samorządów, ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających 
więźniów14. W ramach pierwszego filaru założono, iż w latach 2016-2023 
zostanie zbudowanych 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakła-
dach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie. 
Natomiast drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieod-
płatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Aktualnie więźniowie mogą 
wykonywać na ich rzecz przede wszystkim prace porządkowe. Wprowa-
dzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więź-
niów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wyko-
nywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Także zgodnie 
z założeniami trzeciego filaru przedsiębiorców, którzy zatrudnią więźniów 
będą obowiązywały ulgi. Przykładowo w ramach Programu 2016 r. otwarto 
2 hale produkcyjne: Zakład Karny w Krzywańcu o powierzchni 7700 m2, 
gdzie zatrudnienie znalazło 150 osadzonych (w tym 50 kobiet).  

Zakład Karny w Potulicach o powierzchni 2100 m2, gdzie zatrudnienie 
znalazło 84 osadzonych. Natomiast w celu zwiększenia zatrudnienia wśród 
osób osadzonych do 2018 r. ma powstać 12 hal produkcyjnych, w których 

                                                           
14 www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow [dostęp 10.05.2017]. 
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będą pracowały osoby osadzone. Przewiduje się, że około 1515 osób 
znajdzie zatrudnienie.  

Istotny element w systemie więziennictwa stanowi resocjalizacja. 
Ważne jest, żeby jak największa liczba osadzonych uczestniczyła w pro-
cesie resocjalizacji mającym na celu zmianę dotychczasowej postawy oraz 
rezygnację z drogi przestępczej. Aktualnie w ramach funkcjonowania sys-
temu resocjalizacji, będącego istotnym elementem więziennictwa, więź-
niowie mają możliwość kształcenia zawodowego. Przykładowo w ramach 
programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 istnieje moż-
liwość kształcenia zawodowego. Pieniądze na realizację tego projektu po-
zyskano z funduszy europejskich. Na ten cel przeznaczono ponad 
130 mln zł. Do polskiego systemu więziennictwa zostanie zaimplemento-
wane rozwiązanie podobne do tego, które charakteryzuje skandynawskie 
systemy więziennictwa. Mają powstać pierwsze tak zwane domy przej-
ściowe, gdzie będą przebywały osoby miesiąc przed końcem wyroku. Ma 
to na celu stopniowe przygotowanie osadzonych do życia poza murami. 
W związku z tym domy takie będą miały charakter półotwarty, a osoby 
znajdujące się tam będą wysyłane do pracy.  

Reforma ma przyczynić się do zmiany wizerunku Służby Więziennej. 
Formacja ta ma być postrzegana jako nowoczesna i prężna organizacja, 
mająca istotny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i państwa. 
W celu przywracania etosu Służby Więziennej planuje się większe zaan-
gażowanie funkcjonariuszy w edukację patriotyczną, organizowanie uro-
czystości państwowych czy tworzenie miejsc pamięci bohaterów. W związ-
ku z tym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie wcześniej znajdował 
się Areszt Śledczy powstało Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Poli-
tycznych PRL.  

Istotny jest fakt, iż władze państwowe podjęły kroki mające na celu po-
lepszenie stanu systemu więziennictwa. Wszelkie wyżej wymienione dzia-
łania z pewnością przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa 
wewnętrznego oraz ochrony obywateli15.  

 
 

Przedstawienie wyników badań 
 

Poniżej przedstawiono wyniki badań uzyskanych w ramach obronionej 
pracy magisterskiej pt. Wpływ Systemu Więziennictwa na bezpieczeństwo 
wewnętrzne w czerwcu 2016 r. Autorka uważa, iż wyniki badań są nadal 
aktualne.  

                                                           
15 https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,9301,gruntowna-reforma-sluzby-wieziennej.html 

[dostęp: 10.05.2017]. 
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Przebadano 50 więźniów i 50 osób reprezentujących obywateli. Ankie-
tę przeprowadzono wśród skazanych po raz pierwszy odbywających karę 
pozbawienia wolności w systemie półotwartym (P2) w Zakładzie Karnym 
w Warszawie Białołęce, a także wśród osób osadzonych po raz pierwszy 
w zakładzie karnym typu otwartego z aresztu śledczego w Piotrkowie Try-
bunalskim znajdujących się w oddziale zewnętrznym w Sulejowie (P3), 
a także wybranych pracowników Służby Więziennej z całej Polski odbywa-
jących szkolenia w Oddziale zamiejscowym w Sulejowie, studentów Aka-
demii Obrony Narodowej (aktualnie Akademii Sztuki Wojennej), oraz 
mieszkańców Warszawy. Należy podkreślić iż autorka celowo do badania 
wybrała próbę badawczą, która składa się z osób osadzonych i osób wol-
nych w celu dokonania analizy porównawczej opinii wyżej wymienionych 
grup na temat systemu więziennictwa.  

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonej ankiety. W celu 
dobrego zobrazowania wyniki przedstawiono w formie wykresów kołowych. 
Ankieta składa się z 13 pytań, ale w niniejszym artykule przedstawiono 
odpowiedzi na kilka wybranych spośród nich.  

Pierwsze wybrane pytanie brzmi: Czy uważa Pan/Pani, że pozbawie-
nie wolności osoby, która dokonała przestępstwa wpływa na wzrost poczu-
cia bezpieczeństwa przez społeczeństwo? Wyniki przedstawiono na rys. 6 
i rys. 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 6. Wpływ pozbawienia wolno ści przest ępców na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa społecze ństwa w opinii obywateli  
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Źródło: opracowanie własne 

Rys. 7. Wpływ pozbawienia wolno ści przest ępców na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa społecze ństwa w opinii osadzonych  

 
Z uzyskanych odpowiedzi wśród obywateli wynika, że 45 osób uważa, 

iż pozbawienie wolności osoby, która dokonała przestępstwa, ma wpływ na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa, natomiast 3 osoby mają zupełnie od-
mienne zdanie, a 2 udzieliły odpowiedzi „nie wiem”. Wyniki badań wśród 
osadzonych kształtują się następująco: 16 osadzonych stwierdziło, że izo-
lacja osób, które dokonały przestępstwa wpływa na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa przez społeczeństwo, 22 osoby stwierdziły, że nie, a 12 
udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Analizując powyższe wyniki można 
stwierdzić, iż osadzeni i obywatele mają odmienne zdanie na zadane im 
pytanie. Warto się zastanowić, z czego może to wynikać. Zgodnie z usta-
nowionym w państwie prawem osoby, które popełniają przestępstwa mu-
szą ponieść konsekwencje swoich czynów. Oczywiście w zależności od 
rodzaju przestępstwa ponoszą odpowiednią karę. W momencie umiesz-
czenia osoby w jednostce penitencjarnej następuje izolacja od społeczeń-
stwa, co ogranicza przed dalszym dokonywaniem przestępstw. W związku 
z tym osoba ta nie zagraża już społeczeństwu, co przyczynia się do wzro-
stu poczucia bezpieczeństwa. Załóżmy, że w Polsce poszukiwany jest 
mężczyzna, który gwałci i morduje kobiety. Sytuacja ta wywołuje panikę 
i strach. W momencie, gdy osoba ta zastaje zatrzymana przez policję, 
a następnie skazana na karę pozbawienia wolności, która odbyć ma 
w jednostce penitencjarnej, przestaje zagrażać społeczeństwu. Stąd aż 45 
osób odpowiedziało, że izolacja osób ma wpływ na wzrost poczucia bez-
pieczeństwa. Natomiast odmienne zdanie osadzonych może wynikać 
z tego, że to oni zostali zatrzymani i zaprzestali swojej przestępczej dzia-
łalności. Również to oni dokonywali przestępstw, zatem reprezentują od-
mienne stanowisko. Można wnioskować, iż osoby osadzone nie mają 
świadomości, że dokonywane przez nich przestępstwa w jakimś stopniu 
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zagrażały bezpieczeństwu społeczeństwa. Wynikać to może z tego, że dla 
osadzonych czyny dokonywane przez nich są czymś na porządku dzien-
nym, ponieważ zachowania takie były akceptowane w otoczeniu, w którym 
się wychowali, i nie poznali norm i zasad.  

Drugie wybrane pytanie brzmi: Jaka jest według Pani/Pana rola kary 
pozbawienia wolności? Wyniki przedstawia rys. 8 i rys. 9. 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 8. Rola kary pozbawienia wolno ści według obywateli 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 9. Rola kary pozbawienia wolno ści według osadzonych 

 
Na to pytanie zdecydowana większość, bo aż 31 osób, udzieliła 

odpowiedzi , że kara pozbawienia wolności izoluje osoby, które zagrażają 
społeczeństwu. Taka odpowiedź wśród badanych osób może wynikać 
z faktu, iż osoby odbywające karę w jednostkach penitencjarnych są 
izolowane od społeczeństwa. W związku z tym zaprzestają swojej 



Olga Powałko 

 188 

działalności przestępczej, a tym samym przestają zagrażać 
społeczeństwu. Natomiast 12 osób spośród respondentów uważa, że kara 
pozbawienia wolności odgrywa rolę resocjalizacyjną. Spośród badanych 
osadzonych 18 osób uważa, że kara pozbawienia wolności nie odgrywa 
żadnej roli, 17osób uważa, że osadzenie ich w zakładach karnych przynosi 
zupełnie odmienne skutki niż są zakładane. Natomiast 12 osadzonych 
uważa, że kara pozbawienia wolności pełni rolę resocjalizacyjną. Z czego 
wynika, że do zakładów karnych trafiają osoby, które zrozumiały swoje 
błędy, chcą się zmienić i wrócić do normalnego życia w społeczeństwie, 
a nie tylko ludzie, którzy odbędą karę i wrócą na drogę przestępczą.  

Trzecie wybrane pytanie brzmi: Czy uważa Pan/Pani, że więzienie 
pełni rolę odstraszającą przed dokonaniem przestępstwa? Wyniki 
przedstawia rys. 10 i rys. 11. 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 10. Wi ęzienie – rola odstraszaj ąca przed dokonaniem  
przest ępstwa w opinii obywateli  

 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 11. Wi ęzienie – rola odstraszaj ąca przed dokonaniem 
przest ępstwa w opinii osadzonych  
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Na to pytanie 29 osób spośród badanych obywateli wskazało odpo-

wiedź, że więzienie pełni rolę odstraszającą przed popełnieniem przestęp-
stwa, 16 osób zajęło odmienne stanowisko, natomiast 5 osób udzieliło od-
powiedzi „nie wiem”. Analiza wyżej przedstawionych wyników pozwala 
wnioskować, iż więzienie pełniącą rolę odstraszającą przed dokonaniem 
przestępstwa. Obywatele obawiają się, że za złamanie przyjętych norm 
prawnych poniosą konsekwencje. Fakt ten przyczynia się do zmniejszenia 
działalności przestępczej. Załóżmy, że student, który studiuje w stolicy 
Polski ma problemy finansowe. W związku z tym zastanawia się jak w ła-
twy sposób mógłby zarobić pieniądze na pokrycie kosztów utrzymania itp. 
Wpada na pomysł, że może sprzedawać narkotyki. Jednakże zdaje sobie 
sprawę, że w momencie gdy zostanie zatrzymany przez policję, będzie 
musiał ponieść konsekwencje swoich czynów i może zostać umieszczony 
w jednostce penitencjarnej. Ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że zo-
stanie zatrzymany, rezygnuje ze swoich planów. Przedstawiony przykład 
ukazuje, że więzienie może pełnić rolę odstraszającą przed dokonaniem 
przestępstwa. Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż społeczeństwo jest 
zróżnicowane. Natomiast w przypadku odpowiedzi na to pytanie zupełnie 
odmienne stanowisko prezentują osoby osadzone: otóż 10 osób spośród 
badanych osadzonych stwierdziło, iż więzienie pełni rolę odstraszającą, 30 
osób udzieliło odpowiedzi przeczącej, a 10 osób wskazało odpowiedź „nie 
wiem”. Odmienne stanowiska wśród przedstawicieli reprezentujących dwie 
grupy mogą wynikać z faktu, że osoby osadzone dokonały już przestępstw, 
mimo że były świadome, co im grozi za działalność niezgodną z prawem, 
i zostały za to ukarane. Natomiast większa liczba obywateli biorących 
udział w badaniu stwierdza, że myśl o pozbawieniu wolności i osadzeniu 
ich w jednostce penitencjarnej może mieć wpływ na to, że nie dokonają 
przestępstwa.  

Czwarte pytanie spośród wybranych brzmi: czy Pan/Pani uważa, że 
pytanie o karalność zadawane podczas rozmowy o pracę dyskredytuje 
osobę po wyroku starającą się o pracę? Wyniki przedstawiono na rys. 12 
i rys.13. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Rys. 12. Pytanie o karalno ść, a dyskredytacja osoby  

po wyroku w opinii obywateli  

 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rys. 13. Pytanie o karalno ść, a dyskredytacja osoby 
po wyroku w opinii osadzonych 

 
Spośród badanych obywateli aż 35 osób udzieliło odpowiedzi, że py-

tanie o karalność zadawane podczas rozmowy o pracę dyskredytuje osobę 
po wyroku, starającą się o tę pracę. Natomiast 10 osób uznało, że nie ma 
to wpływu. Jednakże współcześnie w wielu firmach, instytucjach itp. ko-
nieczne w procesie zatrudniania pracowników jest zaświadczenie o nieka-
ralności. Są także zawody w przypadku, których bycie osobą niekaraną 
jest konieczne, np. adwokata. Można stwierdzić, iż dla pracodawcy ma 
duże znaczenie informacja o tym, za jakie przestępstwo dana osobę uka-
rano, np. jeżeli za kradzież to pracodawcy trudno będzie zaufać takiej oso-
bie i powierzyć pieniądze, czy klucze do firmy, gdyż będzie mieć obawy, że 
jeżeli raz taka osoba odważyła się coś ukraść to zrobi to kolejny raz. Zwra-
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canie przez pracodawców uwagi na karalność osób ma dużo minusów. 
Przede wszystkim takie osoba mają problemy na rynku pracy, co może 
przyczynić się do powrotu na drogę przestępczą. Na to pytanie również 
bardzo duża ilość badanych osadzonych, bo aż 39 osób, odpowiedziała, 
że fakt bycia osobą karaną utrudnia znalezienie pracy. Osoby te z powodu 
swojej karalności czują się w pewnym sensie dyskryminowane, ponieważ 
choć chcą się zmienić i żyć zgodnie z prawem, fakt popełnionych błędów 
z przeszłości stale im towarzyszy i sprawia, że mają trudność w odnalezie-
niu się na rynku pracy, co utrudnia im życie. Brak pracy wiąże się z bra-
kiem środków do życia. Może to spowodować, że osoby takie będą się 
czuły odrzucone i nie pozostanie im nic innego jak powrót do wcześniej-
szego życia, w którym łamanie prawa jest codziennością. Dlatego ważne 
jest, aby osoby takie otrzymywały szanse i mogły normalnie funkcjonować 
na rynku pracy, rozwijać się i osiągać sukcesy zawodowe. 

 
 

Wnioski 
 

Współcześnie władze państwa dążą do zapewnienia dogodnych wa-
runków ludności zamieszkującej państwo. Dlatego też podejmowane są 
działania mające na celu rozwój gospodarki, nauki itp. Jednakże prioryte-
towa jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, stanowiącego według teo-
rii potrzeb Abrahama Maslowa jedną z ludzkich potrzeb.  

Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego stale ewoluują, 
w związku z tym konieczne jest, aby w państwie funkcjonował odpowiednio 
zorganizowany system składający się z elementów, które sprawnie zarea-
gują w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego.  

W pracy postawiono 4 problemy szczegółowe. 
Pierwszy problem szczegółowy dotyczył wpływu pozbawienia wolności 

osoby, która dokonała przestępstwa, na wzrost poczucia bezpieczeństwa 
przez społeczeństwo. Po dokonaniu analizy wyników badań ustalono, iż 
pozbawienie wolności osoby, która dokonała przestępstwa, ma wpływ na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo. Ludność czuje się 
bardziej bezpieczna, gdy następuje izolacja osób dokonujących prze-
stępstw. Jednak pod uwagę należy brać rodzaj przestępstwa. Osoby, które 
odbywają karę pozbawienia wolności za niewywiązanie się z płatności ali-
mentów, tak naprawdę nie zagrażają społeczeństwu. Dlatego też bardzo 
duże znaczenie ma fakt, jakiego rodzaju przestępstwa dokonała osoba 
odbywająca karę w jednostce penitencjarnej. 

Drugi problem szczegółowy dotyczył roli kary pozbawienia wolności. 
Badania przeprowadzono w dwóch grupach, w związku z tym poniżej 
przedstawiono ich odmienne stanowiska. Obywatele, wśród których bada-
no również pracowników Służby Więziennej, uważają, że kara pozbawienia 
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wolności izoluje osoby, które zagrażają bezpieczeństwu. Natomiast osa-
dzeni reprezentują odmienne stanowisko, ponieważ sądzą, że kara nie ma 
wpływu na osobę skazaną. Jednak należy podkreślić, iż wśród badanych 
osadzonych znalazły się osoby o odmiennym zdaniu. 

Trzeci problem szczegółowy dotyczy odstraszającej roli więzienia 
przed popełnieniem przestępstwa. Większość badanych osadzonych uwa-
ża, że więzienie nie odstrasza przed popełnieniem przestępstwa, nato-
miast pozostali respondenci mają przeciwne zdanie. 

Czwarty problem szczegółowy dotyczy wpływu karalności na dyskre-
dytację osób podczas rozmowy o pracę. W tym przypadku zarówno więk-
szość obywateli, jak i osadzonych, wskazała, iż pytanie o karalność pod-
czas rozmowy w sprawie pracy dyskredytuję osoby po wyroku. 

Natomiast główny problem badawczy brzmi: czy system więziennictwa 
ma wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne? Analiza literatury oraz uzyska-
nych wyników badań umożliwiła znalezienie odpowiedzi na powyższe py-
tanie. Uznaje się, iż system więziennictwa ma wpływ na bezpieczeństwo 
wewnętrzne. W związku z tym potwierdzono założenie przedstawione we 
wstępie pracy.  

Respondenci reprezentujący dwie różne grupy mają w pewnych kwe-
stiach odmiennie poglądy. Jednakże należy podkreślić, iż część więźniów 
mimo wszystko ma pozytywne podejście do systemu więziennictwa. Wi-
doczna jest różnica stosunku osób osadzonych do systemu więziennictwa 
i stosunku grupy obywateli wraz z Służbą Więzienną, którzy system ten 
uważają za potrzebny w państwie i skuteczny. Dla niektórych osadzonych, 
którzy w żadnych stopniu nie wyrażają chęci uczestnictwa w procesie re-
socjalizacji, system ten mógłby nie istnieć. Wtedy ich działalność przestęp-
cza nie zostałaby ograniczona.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że wśród osadzonych wy-
stępują osoby, które sądzą, że pobyt w więzieniu może na nie pozytywnie 
wpłynąć i spowodować, iż po odbyciu kary nie będą chciały wrócić na 
przestępczą drogę.  

Funkcjonowanie system więziennictwa w Polsce uznaje się za zasad-
ne, ponieważ jego brak spowodowałby brak ładu i porządku w państwie. 
Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że więziennictwo w dużym stopniu 
przyczynia się do utrzymania ładu i porządku w państwie. Przykładowo na 
podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować, iż świadomość 
badanych respondentów reprezentujących grupę obywateli o możliwości 
odbycia kary w jednostce penitencjarnej za dokonanie przestępstwa po-
woduje, że część ludzi rezygnuje z drogi przestępczej i wybiera życie 
zgodne z prawem. Nie należy tego interpretować w ten sposób, iż każdy 
obywatel rezygnuje z drogi przestępczej, ponieważ są osoby, które z róż-
nych powodów dokonują przestępstw i nikt i nic nie jest ich w stanie przed 
tym powstrzymać. Wpływ na takie postępowanie mają różne czynniki. Bar-
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dzo często czynnikiem jest otoczenie, w którym dana jednostka funkcjonu-
je. Otoczenie, w którym łamanie ogólnie przyjętych norm i zasad jest 
czymś normalnym. Trudno jest wtedy odróżnić dobro od zła. Biorąc pod 
uwagę ustanowione w Polsce prawo, osoba taka musi ponieść konse-
kwencje swojej działalności. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie 
osoby dokonujące przestępstw zostają w jakiś sposób ukarane, gdyż od-
powiedzialne za to organy nie mają 100 procentowej skuteczności. Jednak 
kara, jaką osoba otrzymuje za działalność niezgodną z prawem, jest za-
leżna od rodzaju popełnionego przestępstwa, np. inaczej zostanie ukarana 
osoba, która dokonała morderstwa z premedytacją, a inaczej osoba działa-
jąca w obronie własnej.  

Jedną ze stosowanych kar jest pozbawienie wolności i osadzenie 
w placówce penitencjarnej. Tam jeżeli jednostka wyrazi chęć, uczestniczy 
w procesie resocjalizacji mającym na celu przywrócenie osoby do społe-
czeństwa. W tym przypadku wiele zależy od osoby poddawanej resocjali-
zacji, a przede wszystkim od tego, czy wyraża ona chęć zmiany.  

Polskie więziennictwo stanowi istotny element bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa. Swoją działalnością przyczynia się do zapewnienia 
ładu i porządku w państwie. Osoby pozbawione wolności, jeżeli tylko wyra-
żą chęć, mają możliwość wykorzystania tego czasu na przygotowanie się 
do przestrzegania porządku prawnego, a także powstrzymania się od po-
wrotu na drogę przestępczą, co w dużej mierze przyczynia się do wzrostu 
poczucia bezpieczeństwa przez społeczeństwo. 
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PRISON SERVICE SYSTEM IN POLAND AND INTERNAL 
SECURITY 

 
This paper describes the theoretical aspects of internal security, i.e. its 

concept and the components comprising internal security such as public 
security, common security, and political security. The author briefly dis-
cusses the internal security system, including the role of prison officers. 
Moreover, the paper also describes the prison service system in Poland, 
the individual elements creating its structure, and the tasks of prison offic-
ers. There is also included a brief discussion of the reform of the prison 
service system in Poland, which started in 2017. Finally, the paper 
presents the up-to-date research findings from the Master’s thesis com-
pleted by the author in June 2016 entitled “Influence of Prison Service Sys-
tem on the Internal Security.”  

 

 


