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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Piotr Zientarski.
Porządek posiedzenia: 1. Realizacja polityki postpenitencjarnej państwa.
W posiedzeniu uczestniczyli:

senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Grzegorz Czelej,
Witold Gintowt-Dziewałtowski, Stanisław Jurcewicz, Izabela Kloc,
Andrzej Matusiewicz, Bohdan Paszkowski, Leszek Piechota,
Andrzej Szewiński, Grażyna Sztark, Piotr Zientarski,
 senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji: Kazimierz Kutz, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski,
Aleksander Pociej, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski,


goście, m.in:
 Ministerstwo Sprawiedliwości:
 dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji
Mirosław Przybylski,
 Krajowa Rada Sądownictwa:
 wiceprzewodniczący Piotr Raczkowski,
 wiceprzewodniczący Krzysztof Wojtaszek,
 Komenda Główna Policji:
 komisarz Ewa Dębowska,
 Centralny Zarząd Służby Więziennej:
 major Agnieszka Bochniewicz,
 starszy specjalista w Biurze Penitencjarnym Piotr Gomułka,
 zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce
Adam Karpiński,
 Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie:
 rektor Marek Konopczyński,
 Sejm RP:
 poseł Janusz Dzięcioł,
 Senat RP:
 wicemarszałek Jan Wyrowiński,
 przedstawiciele organizacji, m.in.: Stowarzyszenia Profilaktyki
i Resocjalizacji „Mateusz”, Stowarzyszenia Pomocy Więźniom
„Patronat”,
Fundacji
„Sławek”,
Fundacji
„Pomoc
Potrzebującym”.
Przebieg posiedzenia:


Ad 1. Informację na temat polityki postpenitencjarnej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem
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efektywności wykorzystania funduszu postpenitencjarnego, przedstawił dyrektor
Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Mirosław
Przybylski. Poinformował, że osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy z funduszu
postpenitencjarnego są skazani, którzy odbywają karę pozbawienia wolności, oraz
członkowie ich rodzin, a także skazani, którzy opuszczają jednostki penitencjarne. Pomoc ta
ma charakter doraźny i zgodnie z przepisami powinna być udzielona w okresie od trzech do
sześciu miesięcy po opuszczeniu przez więźnia jednostki penitencjarnej. Za rozdział
środków finansowych odpowiedzialne są trzy podmioty: Służba Więzienna, kuratorzy
zawodowi i organizacje pozarządowe, które otrzymują dotację na ten cel od ministra
sprawiedliwości. W 2014 r. Służba Więzienna udzieliła ogółem 132 tys. świadczeń na rzecz
93 tys. osób pozbawionych wolności oraz zwalnianych z zakładów karnych i aresztów
śledczych. Kuratorzy sądowi udzielili 20.882 świadczeń, w postaci m.in. pomocy pieniężnej
i pomocy prawnej oraz bonów towarowych.
Rektor Pedagogium – Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie prof. dr hab. Marek
Konopczyński mówił o uspołecznianiu oddziaływań penitencjarnych jako nowoczesnym
kierunku polityki karnej państwa. Przypomniał, że Polska należy do ścisłej czołówki państw
europejskich o najwyższym wskaźniku osób przebywających w zakładach karnych.
Nowoczesna działalność penitencjarna to przede wszystkim edukacja, praca i wolontariat
w środowisku otwartym. Zdaniem referenta współczesna polityka karna państwa w zakresie
oddziaływań penitencjarnych musi uwzględnić ogromną rolę czynnika społecznego, czyli
wolontariatu wszystkich organizacji pozarządowych oraz ludzi dobrej woli w procesie
resocjalizacji oraz w procesie readaptacji społecznej.
Starszy specjalista w Biurze Penitencjarnym Centralnego Zarządu Służby Więziennej
podpułkownik Piotr Gomułka mówił na temat aktywnych form pomocy postpenitencjarnej
w procesie adaptacji osób pozbawionych wolności. Polega ona na pogłębianiu kompetencji
społecznych i uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych oraz przeciwdziałaniu zachowaniom
naruszającym normy prawne, ma także na celu wyposażenie skazanego w taki warsztat
umiejętności, aby po wyjściu z więzienia mógł on zgodnie z prawem naprawić swoje relacje
rodzinne oraz podnosić poziom wykształcenia. Na aktywne formy pomocy składają się
przede wszystkim szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.
Prezentacji Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” dokonał Waldemar Dąbrowski, prezes
Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” w Toruniu, który poinformował, że
od 6 lat prowadzi ośrodek stworzony dla osób opuszczających zakłady karne. Próbuje on dla
byłych więźniów organizować pomoc w procesie integracji ze społeczeństwem dzięki
pomocy władz samorządowych, polityków, lekarzy i przedstawicieli świata nauki.
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