


Twier dze nie, ¿e nic nie dzia³a w reso cja li za cji jest nie pra wid³owe. Wiê kszoœæ
przy nosz¹cych po zy ty w ny efekt od dzia³ywañ psy choko rekcy j nych wo bec ska za -
nych i nie le t nich niedo sto so wa nych spo³ecz nie ba zu je na kszta³to wa niu umie jê t no -
œci nie zbêd nych do ¿y cia zgod ne go z no r ma mi spo³ecz ny mi i pra wny mi oraz na
ucze niu te ch nik kon stru ktyw ne go roz wi¹zy wa nia pro ble mów2. Taki styl reso cjali -
zacy j nej pra cy wy rós³ z kli ni cz nej orien ta cji pra kty ków i te o re ty ków wy ko rzy -
stuj¹cych prze de wszy stkim po dej œcie poznaw czo-be hawio ral ne. 

Wspó³cze s ny mo del reso cja li za cji g³ów nie cze r pie ko rzy œci z trzech sfer akty w -
no œci na uki:
� roz wi jaj¹cej siê roz wo jo wej psy cho pato lo gii wspie raj¹cej siê na te o rii ucze nia,
� sy ste maty czne go przegl¹du ba dañ nad sto so wa ny mi me to da mi psy choko rek-

 cyjny mi wo bec spra w ców,
� ocen ustru ktury zo wa nych pro gra mów po dej mo wa nych w po szcze gó l nych pla -

ców kach reso cjali zacy j nych.

Pra ca z indy widu a l nym przy pa d kiem – ucze nie siê jak byæ
pro spo³eczn¹ osob¹

Kry mi no lo dzy, o po dej œciu psy cho logi cz nym, pod kre œlaj¹ szcze góln¹ rolê spo -
³ecz ne go ucze nia oraz pro ce sów po zna w czych w roz wo ju i utrzy my wa niu siê za -
cho wañ prze stê pczych3. Wspó³cze s ne mo de le za cho wañ prze stê pczych maj¹ cha -
ra kter inte gra cy j ny. Wska zuj¹ one na sze reg kwe stii isto t nych dla po ja wie nia siê
za cho wañ prze stê pczych. Naj czê œciej uw z glêd niaj¹ one niew³aœci wy kon tekst
spo³ecz ny, ce chy oso bo wo œci, sty le my œle nia oraz spo³ecz ne stra te gie pod trzy -
muj¹ce po zo sta wa nie w prze stê pczo œci, ta kie jak ubó stwo, czy brak alte rna ty w -
nych mo ¿ li wo œci dzia³ania. Przy czy ny te zak³ócaj¹ pra wid³owe wy cho wa nie dzie -
ci i m³od zie ¿y. Ta kie pod mio to we w³aœci wo œci, jak impu l sy w noœæ, czy szu ka nie
wra ¿eñ wspie ra ne przez ne ga ty w ne ocze ki wa nia ró wie œ ni cze w pe w nym sto p niu
utrud niaj¹ od po wied nie ko rzy sta nie z edu ka cy j nej i wy cho wa w czej ofe r ty w szko -
le. Przy jed no cze s nym do stê pie do anty spo³ecz nych mo ¿ li wo œci za cho wa nia oraz
od po wied nim wspa r ciu gru py, niew³aœci we za cho wa nie sta je siê atra kcyjn¹ opcj¹.
Do da t ko wo je sz cze po sia da nie s³abych umie jê t no œci spo³ecz nych oraz ni skie zdo l -
no œci roz wi¹zy wa nia pro ble mów wy ni kaj¹ce ze szty w ne go my œle nia, bra ku œwia -
do mo œci o alte rna ty w nych mo ¿ li wo œciach za cho wa nia oraz trud no œci z bra niem
pod uwa gê po trzeb in nych osób pre dy sty nu je oso bê do po dej mo wa nia za cho wañ
anty spo³ecz nych. Wów czas za cho wa nie agre sy w ne sta je siê pe w nym spo so bem
ra dze nia so bie. Prze ja wia nym za cho wa niom anty spo³ecz nym to wa rzy szy za zwy -
czaj ka ra nie jed no stki, co do da t ko wo j¹ styg ma ty zu je i na si la ist niej¹ce pro ble my,
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przy braku jakichkolwiek interwencji skierowanych na przejawiane przez
jednostkê problemy. 

Ist nie je wie le ró ¿ nych przy czyn sk³adaj¹cych siê na po ja wie nie siê za cho wa nia
prze stê pcze go u cz³owie ka. Nie któ re czyn ni ki ry zy ka za cho wañ anty spo³ecz nych
s¹ sta bi l ne – nie mog¹ byæ zmie nio ne np. p³eæ, wiek czy oko li cz no œci pope³nio ne go 
czy nu, a nie któ re s¹ dy na mi cz ne i mo ¿ li we do zmia ny, np. aktu a l ne po sta wy, czy
umie jê t no œci. W pro ce sie reso cja li za cji na le ¿y po dej mo waæ pró by zmia ny tych
czyn ni ków ry zy ka, któ re s¹ do stê p ne i po wo duj¹ zmia ny w fun kcjo no wa niu pod -
opie cz ne go. Na przyk³ad prze ko na nia, czy wzo ry za cho wa nia. Na pocz¹tku pro ces
zmia ny wy ma ga na by cia no wej wie dzy i umie jê t no œci. Dla te go za zwy czaj jed nym
z pie r wszych od dzia³ywañ wo bec spra w ców jest psy choe du ka cja nawi¹zuj¹ca do
spe cy fi ki pro ble mów zwi¹zanych z pope³nionym czynem karalnym.

Mimo, i¿ ka ¿ dy z pra kty ków pra cuj¹cych w ob sza rze reso cja li za cji za pe w ne
wy kszta³ci³ so bie swoj¹ w³asn¹ fi lo zo fiê i me to dy kê pra cy, my œlê, ¿e mo ¿ na by
w nich zna leŸæ pe w ne wspó l ne pra wid³owo œci. Dla te go te¿ przy j mu jê je za za sa dy,
na któ rych po win na ba zo waæ pra ca z indy widu a l nym przypadkiem. 

Dzie wiêæ za sad efe kty w nej in ter we ncji na kie ro wa nej na spra w cê w celu za po bie -
¿e nia po wro to wi do prze stê p stwa. 
1. Ko rzy sta nie ze spo³ecz nej te o rii ucze nia oraz uw z glêd nia nie czyn ni ków ry zy ka.
2. Ko rzy sta nie ze spo³ecz ne go wspa r cia na tyle, na ile jest to mo ¿ li we.
3. Uw z glêd nia nie czyn ni ków ry zy ka oraz kry mi no gen nych po trzeb oce nia nych

w o pa r ciu o od po wie d nio rze te l ne me to dy w celu info r mo wa nia o sto p niu za -
gro ¿e nia po wro tem do prze stê pczo œci.

4. Wyko rzy sty wa nie wielo wy mia ro wych po dejœæ nawi¹zuj¹cych do sty lów ucze -
nia, mo ty wa cji i uz do l nieñ. 

5. Roz po zna wa nie mo c nych stron pod opie cz nych.
6. Opie ka na stê pcza skon cen tro wa na na za po bie ga niu na wro tom. 
7. Ja s ne prze j rzy ste za sa dy oraz in stru kcje fo r mu³owa ne wo bec pod opie cz nych

przez per so nel reso cjali zacy j ny.
8. Pod wy ¿sza nie ko m pe ten cji per so ne lu ³¹cz nie ze zdo l no œci¹ do utrzy my wa nia

pra wid³owych re la cji inter perso na l nych miê dzy sob¹. 
9. Ad ap to wa nie ofe r ty reso cjali zacy j nej do lo ka l ne go kon te kstu i spe cy fi ki pod -

opie cz nych.

Pro gra my reso cjali zacy j ne

Prze ciw dzia³anie po wro to wi do prze stê p stwa wi¹¿e siê z ogó l nym prze ko na -
niem spo³ecz nym, ¿e pro gra my reso cjali zacy j ne zmnie j szaj¹ pra wdopo dobie ñ stwo 
re cy dy wy. Za pro gram reso cjali zacy j ny ro zu mie siê za zwy czaj ustru ktu ry zo wan¹
se k wen cjê in ter we ncji stwa rzaj¹c¹ mo ¿ li woœæ do zdo by cia okre œlo nej wie dzy i do -
ko na nia zmia ny doty ch cza sowe go sty lu ¿y cia. Pro gram reso cjali zacy j ny po wi nien
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byæ zbio rem usy stema tyzo wa nych i mo ¿ li wych do po wta rza nia akty w no œci, w któ -
rych spra w ca mo¿e ucze st ni czyæ. 

Z prze pro wa dzo nych ba dañ przez Mer rin g to na i Stanley’a4 wy ni ka, ¿e oso by,
któ re koñcz¹ pro gra my reso cjali zacy j ne rza dziej wra caj¹ do prze stê pczo œci w po -
rów na niu z oso ba mi, któ re nie po dej muj¹ tych pro gra mów. Na to miast oso by, któ re 
de cy duj¹ siê na ucze st ni cze nie w pro gra mie reso cjali zacy j nym i nie koñcz¹ ich,
czê œciej po wra caj¹ do prze stê pczo œci ni¿ oso by, któ re nie ucze st ni czy³y w ¿ad nym
pro gra mie i zo sta³y je dy nie uka ra ne kar¹ po zba wie nia wolnoœci. 

Po dej mo wa ne me ta ana li zy ró ¿ nych ty pów in ter we ncji wska zuj¹, ¿e naj le p sze
efe kty od nosz¹ pro gra my opa r te na te o rii poznaw czo-be hawio ral nej. Me ta ana li zy
ba dañ do tycz¹cych efe kty w no œci pro gra mów reso cjali zacy j nych wska zuj¹, ¿e po -
zy ty w ne efe kty rea li zo wa nych pro gra mów do chodz¹ do 40-pro cen to wej sku te cz -
no œci. Wed³ug McGuire’a5 sku te cz ne pro gra my reso cjali zacy j ne uw z glêd niaj¹
nastêpuj¹ce kwestie:
1. Pro gram po wi nien byæ do pa so wa ny do po zio mu za gro ¿e nia po wro tem do prze -

stê p stwa. 
2. Pro gram po wi nien nawi¹zy waæ do naj istot nie j szych ob sza rów pro ble mo wych

oraz Ÿró de³ wspa r cia wa ¿ nych dla za po bie ga nia po wro t nej prze stê pczo œci. 
3. W pro gra mie po win ny byæ wyko rzy sty wa ne me to dy do pa so wa ne do sty lu

ucze nia siê spra w ców.
4. Naj skute cznie jszy mi pro gra ma mi s¹ wie lowy mia ro we pro gra my uw z glêd nia -

j¹ce ró ¿ no rod ne pro ble my spra w ców, na kie ro wa ne na kszta³to wa nie umie jê t -
no œci oraz wy ko rzy stuj¹ce me to dy poznaw czo-be hawio ral ne. 

5. Pro gra my po win ny byæ do brze za pla no wa ne, sto so waæ w³aœci we me to dy przez
wy kwa lifi kowa ny per so nel, pra wid³owo moni to ro wa ne oraz ewa lu o wa ne. 

6. Pro gra my po win ny ba zo waæ na te o rii i byæ doku men to wa ne.
Wed³ug Ra y no ra i Ro bin so na li cz ba osób koñcz¹cych pro gra my tera peu ty cz ne

jest ni ska i wy no si oko³o 28%6. Czê œciej koñcz¹ pro gra my reso cjali zacy j ne spra w -
cy o ni skim ry zy ku po wro tu do prze stê pczo œci. Czy li mo ¿ na przy pu sz czaæ, ¿e pro -
gra my reso cjali zacy j ne koñcz¹ ci ska za ni, któ rych pra wdopo dobie ñ stwo po wro tu
do prze stê p stwa jest ma³e. Chc¹c zwiê kszyæ iloœæ ska za nych koñcz¹cych pro gra my 
reso cjali zacy j ne na le ¿y od po wie d nio fo r mu³owaæ cele reso cjali zacy j ne, dziê ki
cze mu po win na wzrosn¹æ mo ty wa cja ska za nych do ucze st ni c twa w pro gra mach.
Aby utrzy maæ od po wied ni¹ mo ty wa cjê ska za nych do ucze st ni cze nia w pro gra -
mach reso cjali zacy j nych ko nie cz ne jest nie ustan ne wspie ra nie ich pod czas re a li za -
cji pro gra mu, ta k ¿e po ma ga nie im w roz wi¹zy wa niu in nych ¿y cio wych pro ble -
mów oraz za chê ca nie do wyko rzy sty wa nia zdo by tych pod czas ucze st ni cze nia
w pro gra mie umie jê t no œci.
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Wiê kszoœæ pro gra mów reso cjali zacy j nych i tera peu ty cz nych jest opa r tych na
te o rii poznaw czo-be hawio ral nej. Pro gra my te s¹ na kie ro wa ne na re stru ktury za cjê
po znawcz¹, maj¹ na celu zwiê ksze nie œwia do mo œci wyrz¹dzo nej krzy w dy ofie rze
oraz kon cen truj¹ siê na ucze niu spra w ców roz po zna wa nia na wro tów, czy li mo -
men tów du ¿e go pra wdopo dobie ñ stwa po wro tu do prze stê p stwa oraz po dej mo wa -
nia dzia³ania re du kuj¹cego za gro ¿e nie. Ta kie pro gra my s¹ naj czê œciej rea li zo wa ne
i do sko na lo ne w zak³adach ka r nych7. Przy nosz¹ one pe w ne ko rzy st ne efe kty mie -
rzo ne w opa r ciu o psychometryczne testy. 

Aby pro gra my reso cjali zacy j ne by³y sku te cz ne, musz¹ byæ ad re so wa ne do
okre œlo nych spra w ców. W zwi¹zku z tym, za nim zo sta nie pod jê te wpro wa dze nie
ja kie goko l wiek pro gra mu reso cjali zacyj ne go, na le ¿y uprze d nio do ko naæ dok³ad -
nej oce ny tego, do ja kich spra w ców na le ¿a³oby go skie ro waæ. Wy ma ga to do ko ny -
wa nia na le ¿y tej se le kcji spra w ców, na przyk³ad w opa r ciu o po ziom pra wdopo -
dobie ñ stwa po wro tu do prze stê p stwa. Ist niej¹ em pi ry cz ne do wo dy na to, ¿e
in ten sy w ne od dzia³ywa nia pre wen cy j ne wo bec ska za nych, któ rzy nie s¹ nie bez -
pie cz ni mo¿e po wo do waæ wiê cej szko dy ni¿ po ¿y t ku8. My œlê, ¿e kwe stia do bo ru
ska za nych do pro gra mu jest rów nie wa ¿ na jak kwe stia do brze skon stru owa ne go
pro gra mu. Jed nym z pod sta wo wych kry te riów kie ro wa nia do okre œlo nych pro gra -
mów reso cjali zacy j nych po wi nien byæ sto pieñ ry zy ka po no w ne go po wro tu do
prze stê p stwa w okre œlo nym cza sie oraz za gro ¿e nie pope³nie nia po wa ¿ ne go prze -
stê p stwa. Prio ry te tem od dzia³ywañ pre wen cy j nych jest nie ty l ko zmnie j sze nie ry -
zy ka po wro t no œci do prze stê p stwa, lecz ta k ¿e ochro na po ten cja l nych ofiar.
W zwi¹zku z tym ko nie cz nym jest po sia da nie przez oso by kla sy fi kuj¹ce do okre œ -
lo nych pro gra mów reso cjali zacy j nych wie dzy co do tego, ja kie go ro dza ju szko dy
mog¹ byæ wyrz¹dzo ne przez po szcze gó l nych spra w ców, w ja kich oko li cz no œciach
oraz ja kie oso by s¹ za gro ¿o ne sta niem siê ofiar¹, za ist nie nie ja kie go ro dza ju zmian, 
lub po ja wie nie siê ja kich wy zwa la czy jest szcze gó l nie isto t ne. Wszy stkie te in fo r -
ma cje po zwa laj¹ na bar dziej pre cy zy j ne okre œle nie pra wdopo dobie ñ stwa po wro tu
do prze stê p stwa po szcze gó l nych spra w ców.

Ist niej¹ trzy spo so by oce ny ry zy ka po wro tu do prze stê p stwa da ne go spra w cy.
Pie r wszy spo sób po le ga na su bie kty w nej, nie ustru ktury zowa nej oce nie spra w cy
do ko ny wa nej przez pra kty ków w opa r ciu o po sia da ne do œwia d cze nia. Inny spo sób
za wdziê cza my roz wo jo wi diag no sty cz nych me tod kwe stio nariu szo wych. Dziê ki
nim ist nie je mo ¿ li woœæ pos³ugi wa nia siê ska la mi sza cuj¹cymi ry zy ko po wro tu do
prze stê p stwa. Ska le te naj czê œciej kon stru o wa ne s¹ w opa r ciu o ba da nia wska -
zuj¹ce na czyn ni ki ry zy ka po wro tu do prze stê p stwa ró ¿ nych grup spra w ców. Ba -
da nia te naj czê œciej uw z glêd niaj¹ tzw. sta ty cz ne czyn ni ki ry zy ka, tj. na któ re nie
mamy ju¿ wp³ywu, ta kie jak: p³eæ, wiek, uprzed nia ka ra l noœæ. Je sz cze in nym spo -
so bem oce ny ry zy ka po wro tu do prze stê p stwa jest oce na spe cy fi cz nych po trzeb
spra w cy, któ re po wo duj¹, ¿e po zo sta je on w gru pie o pod wy ¿szo nym ry zy ku po -
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wro tu do prze stê p stwa. W tym przy pa d ku oce nie na le ¿y pod daæ aktu a l ne oko li cz -
no œci, w ja kich zna j du je siê spra w ca, jego po sta wy oraz po trze by. W tym przy pa d -
ku rów nie¿ mo ¿ na wy ko rzy sty waæ sza cun ko we me to dy diag no sty cz ne, któ rych
treœæ bê dzie cze r pa na z ustru ktury zo wa nych i aktu a l nych ocen po trzeb spra w cy.
Me to dy te ta k ¿e mog¹ byæ wyko rzy sty wa ne do roz po zna nia ce lów reso cjali zacy j -
nych. Jest tak, gdy¿ zdia gno zo wa nie po trzeb spra w cy, któ re zwiê kszaj¹ pra wdopo -
dobie ñ stwo re cy dy wy, po zwa la na pod jê cie od dzia³ywañ re du kuj¹cych to za gro ¿e -
nie. Wów czas me to dy reso cjali zacy j ne s¹ tak za pro je kto wane, aby wspie raæ
reso cja li za cjê spra w ców przez iden tyfi ko wa nie, ja kie go ro dza ju po mo cy mog¹ oni
po trze bo waæ, aby zmnie j szyæ pra wdopo dobie ñ stwo re cy dy wy. Ta kie po dej œcie do
spra w ców sprzy ja sto so wa niu reso cjali zacy j nych in ter we ncji za miast sto so wa nia
wo bec nich na si lo nych re stry kcji i przy mu su bêd¹cych re zu l ta tem oceny ryzyka
powrotu do przestêpstwa, na których w du¿ej mierze opiera siê aktualny wymiar
sprawiedliwoœci. 

Po przez pre cy zy j ny do bór osób do pro gra mów reso cjali zacy j nych mo ¿ na
w wiê kszym sto p niu za pe w niæ re a li za cjê od po wied nich ce lów reso cjali zacy j nych.
Ta k ¿e im le p szy bê dzie do bór do pro gra mu, tym wiê ksza iloœæ spra w ców bê dzie
w sta nie uko ñ czyæ od po wied nie do ich po trzeb pro gra my reso cjali zacy j ne oraz
osta te cz ny efekt reso cjali zacy j ny bêdzie wy¿szy.

Ko ñ co we re fle ksje

Po zna w cze me to dy ba zuj¹ce na te o rii spo³ecz ne go ucze nia, rea li zo wa ne za -
zwy czaj w gru pach, wy daj¹ siê byæ dobr¹ form¹ po mo cy nie któ rym prze stê pcom,
aby za po biec ich da l szej prze stê pczo œci. Po dej œcie poznaw czo-be hawio ral ne po -
zwa la ta k ¿e na po dej mo wa nie bar dziej usy stema tyzo wa nych ba dañ, w po rów na niu 
z in ny mi po dej œcia mi teo rety cz ny mi w reso cja li za cji. Ponad to po dej œcie to ce chu je 
siê ta k ¿e du¿¹ prze j rzy sto œci¹ wa r szta tu pra cy pe da go ga reso cjali zacyj ne go, co
u³atwia kszta³ce nie i do sko na le nie umie jê t no œci per so ne lu. Oczy wi œcie fakt, ¿e po -
dej œcie poznaw czo-be hawio ral ne w aktu a l nej sy tu a cji wy da je siê byæ szcze gó l nie
uza sa d nio ne, nie oz na cza, ¿e inne po dej œcia do reso cja li za cji nie zas³uguj¹ na uwa -
gê. Za pe w ne ko nie cz ne jest da l sze porz¹dko wa nie me to dy ki pra cy reso cjali zacy j -
nej w opa r ciu o rze te l ne, naj le piej eks pery men tal ne ba da nia. Tak wiêc po dej œcie
poznaw czo-be hawio ral ne nie jest pa na ce um na wszy stkie za cho wa nia anty -
spo³ecz ne, lecz na pe w no za pocz¹tko wa³o ono ten den cjê do gro ma dze nia em pi ry -
cz nych do wo dów prze ma wiaj¹cych za sku te cz no œci¹ od dzia³ywañ reso cjali zacy j -
nych. Isto t ne jest ta k ¿e, aby pre zen to wa ne do wo dy z ba dañ wska zuj¹ce na
sku te cz noœæ od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych, by³y od no szo ne do ca³ego kon te kstu
sy ste mu reso cjali zacyj ne go i re a liów ¿y cio wych, gdy¿ fakt, ¿e w jed nej pla ców ce
okre œlo ne od dzia³ywa nia przy nios³y efekt nie musi oz na czaæ, ¿e w in nej pla ców ce
sta no wi¹cej nie co od mien ny sy stem reso cjali zacy j ny bêd¹ one sku te cz ne. Po le ga -
nie je dy nie na ogó l nych pod su mo wa niach z ba dañ sta no wi ry zy ko, ¿e wa ¿ ne tre œci, 
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ogra ni cze nia oraz pe wien kon tekst ba dañ mog¹ zo staæ za tra co ne, co mo¿e t³uma -
czyæ po ja wia nie siê ró ¿ nych pro ble mów pod czas imp le men ta cji no wych pro gra -
mów reso cjali zacy j nych. Zw³asz cza ana li zo wa nie je dy nie ko ñ co wych re zu l ta tów
ba dañ mo¿e pro wa dziæ do prze ocze nia isto t nych kwe stii dla pra wid³owej imp le -
men ta cji da ne go pro gra mu reso cjali zacyj ne go. Tak wiêc spo sób ko rzy sta nia
z osi¹gniêæ ba dañ na uko wych sta no wi odrêbn¹ kwestiê, na któr¹ nale¿y zwróciæ
uwagê podczas projektowania oddzia³ywañ resocjalizacyjnych. 

Ta k ¿e ist nie je ko nie cz noœæ prze pro wa dze nia dok³ad nych ba dañ i opi su tych
spra w ców, któ rzy nie po wra caj¹ do prze stê pczo œci. Do pie ro wów czas, kie dy
szcze gó³owo bê dzie my wie dzie li, w jaki spo sób dosz³o do tego, ¿e dana oso ba zo -
sta³a zreso cjali zo wa na, bê dzie my w sta nie po wie laæ przyk³ady do brej pra kty ki
reso cjali zacy j nej. W zwi¹zku z tym ko nie cz ne jest sporz¹dza nie pre cy zy j nych opi -
sów pra cy z indy widu a l nym przy pa d kiem, two rze nie i sto so wa nie pro gra mów
reso cjali zacy j nych oraz two rze nie wzo rów spo so bu orze ka nia. Po dej mo wa ne ba -
da nia po win ny opie raæ siê ma mo de lach wielo wy mia ro wych uw z glêd niaj¹cych
wie le zmien nych nie za le ¿ nych. Dla te go doty ch cza so we, po wszech nie sto so wa ne
me to dy te sto wa nia hi po tez mog¹ nie byæ naj le p szym spo so bem ro zu mie nia pro ce -
su reso cja li za cji, któ ry wy ma ga bar dziej opi so wej eks plo ra cji oraz wy ko rzy sta nia
ró ¿ nych me tod oraz pun któw spo j rze nia. Tak wiêc te sto wa nie je dy nie hi po tez bez
ba dañ opi so wych mo¿e pro wa dziæ do wery fi ko wa nia nie pra wid³owych hi po tez.
Wów czas na przyk³ad ist nie je pra wdopo dobie ñ stwo, ¿e ewa lu a cja da ne go pro gra -
mu reso cjali zacyj ne go jest nie adek wa t na, gdy¿ nie uw z glêd nia wszy stkich isto t -
nych aspe któw funkcjonowania osób, do których by³ on skierowany. 

Wie le ewa lu a cji po dej mo wa nych od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych uw z glêd nia
sze r szy mo del spo³ecz nych ba dañ, lecz nie ste ty oso by zle caj¹ce te ba da nia, naj czê -
œciej urzêd ni cy oraz po li ty cy, kon cen truj¹ siê je dy nie na in te re suj¹cym ich jed nym
w¹sko zde fi nio wa nym re zu l ta cie. St¹d te¿ na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ist nie je zapo trze -
bo wa nie na po dej mo wa nie pro gra mów ba da w czych, któ re bêd¹ uw z glêd nia³y wie -
lo ra kie aspe kty rze czy wi sto œci spo³ecz nej oraz bêd¹ mia³y cha ra kter ba dañ pod³u¿ -
nych œledz¹cych losy prze stê pców pod da nych reso cja li za cji. Jak ako l wiek pre sja na 
na uko w ców za j muj¹cych siê prze stê pczo œci¹, aby szy b ko do sta r cza li od po wied -
nich, pro s tych i wy god nych dla po li ty ków od po wie dzi i ar gu men tów, bê dzie trwaæ
tak d³ugo, jak po li ty ka ka r na bê dzie wyko rzy sty wa na do ce lów popu li sty cz nych
oraz bê dzie narzêdziem do manipulacji wyborcami.

Co raz czê œciej sku teczn¹ pra kty kê reso cja li za cyjn¹ spo strze ga siê je dy nie jako
rea li zo wa nie pro gra mów reso cjali zacy j nych dla okre œlo nych grup spra w ców. Jest
to tro chê tak, jak kon cen tro wa nie siê na pi³ce ig no ruj¹c to, co siê dzie je na bo i sku.
Od wra ca to uwa gê od in nych wa r to œcio wych form reso cja li za cji. To, ¿e wie le ba -
dañ z za kre su reso cja li za cji kon cen tru je siê na ustru ktury zo wa nych pro gra mach
reso cjali zacy j nych, nie oz na cza, ¿e nic in ne go w reso cja li za cji nie ist nie je. Prze -
sad ne akcen to wa nie zna cze nia pro gra mów reso cjali zacy j nych pro wa dzi do ry zy ka
zwi¹za ne go z nie do ce nia niem wy cho wa w czych ko m pe ten cji pra kty ków, któ re s¹
nie zbêd ne do pra wid³owej pra cy z indy widu a l nym przy pa d kiem. Aby wy cho wa w -
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ca od no si³ su kce sy reso cjali zacy j ne po wi nien ce cho waæ siê od po wied ni¹ em pa ti¹,
¿y cz liw¹ po staw¹, in te re so waæ siê pod opie cz nym, cha ra kte ryzo waæ siê otwa r to -
œci¹, sta bi l no œci¹ oraz po wi nien umieæ od po wie d nio fo r mu³owaæ cele reso cjali -
zacy j ne. Po sia da nie tych umie jê t no œci niew¹tpli wie ma szcze gó l ne zna cze nie dla
sku te cz no œci po dej mo wa nych od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych. Mo ¿ na je wzma c -
niaæ przez trening i odpowiedni¹ praktykê. 

Od dzia³ywa nia reso cjali zacy j ne po win ny uw z glêd niaæ mo de lo wa nie pro -
spo³ecz nych po staw przez per so nel reso cjali zacy j ny. Po¿¹dane za cho wa nia na by -
wa ne przez ska za nych na dro dze mo de lo wa nia po win ny byæ ta k ¿e do strze ga ne
i na gra dza ne u sprawców. 

Pra ca z indy widu a l nym przy pa d kiem mo¿e przy bie raæ roz ma i te fo r my. Jed nak
pod czas pra cy reso cjali zacy j nej na szcze gó l ne zwró ce nie uwa gi zas³ugu je pra ca
z indy widu a l nym przy pa d kiem skon cen tro wa na na za da niu9. Taka pra ca wy ma ga
iden tyfi ko wa nia pro ble mów pod opie cz ne go, osi¹ga nia po ro zu mie nia miê dzy wy -
cho wawc¹ a pod opie cz nym co do za ist nia³ych pro ble mów, w pe w nym sto p niu po -
dzia³u odpo wie dzial no œci co do ich re a li za cji oraz ewa lu a cji efe któw. Ta kie po dej -
œcie fo r mu³uje sze reg mo ¿ li wo œci co do po stê po wa nia z indy widu a l nym
przy pa d kiem.

Nie bez zna cze nia jest ta k ¿e efe kty w ne sto so wa nie w³adzy opa r tej na fa kty cz -
nym au to ry te cie. Au to ry tet wy cho wa w cy po wi nien prze ja wiaæ siê we w³aœci wym
mo de lo wa niu i wzma c nia niu pod opie cz nych, kszta³to waæ od po wied nie stra te gie
roz wi¹zy wa nia pro ble mów, roz wi jaæ re la cje in ter per sona lne ce chuj¹ce siê otwa r -
to œci¹, ciep³em, em pa ti¹, en tu zja z mem, pewn¹ doz¹ dyre kty w no œci i ustru ktury zo -
wa nia. W przy pa d ku, kie dy re a li za cji pro gra mów reso cjali zacy j nych to wa rzy szy
po stê po wa nie z pod opie cz nym ce chuj¹ce siê wska za ny mi po wy ¿ej w³aœci wo œcia -
mi, wów czas uzy ski wa ne efe kty s¹ wy ¿sze ni¿ wte dy, kie dy g³ówn¹ uwa gê po -
œwiê ca siê je dy nie re a li za cji pro gra mu reso cjali zacyj ne go10.

Umie jê t no œci per so ne lu oraz stru ktu ra pro gra mu po win ny mieæ cha ra kter
komp le men tar ny i za zwy czaj po win ny byæ wyko rzy sty wa ne rów no le gle a nie od -
rê b nie. W zwi¹zku z tym per so nel reso cjali zacy j ny po wi nien byæ kszta³cony za -
rów no co do indy widu al ne go zarz¹dza nia przy pa d kiem, jak i zna jo mo œci efe kty w -
nych pro gra mów reso cjali zacy j nych opa r tych na dowodach. 

Do da t ko wo te o rie kry mino logi cz ne po win ny nie ty l ko opi sy waæ zja wi ska pa to -
lo gii spo³ecz nej, lecz ta k ¿e po win ny s³u¿yæ me to dy ce pra cy reso cjali zacy j nej.
Uwa ¿am, ¿e zbyt rza d ko pró bu je siê od ró ¿ niæ w po stê po wa niu ze spra w ca mi prze -
stêpstw czyst¹ kon tro lê od wspó³pra cy w za kre sie ucze nia, od któ rych to czyn ni -
ków w du ¿ej mie rze za le ¿y sku te cz noœæ od dzia³ywañ reso cjali zacy j nych. Na
przyk³ad œro d ki pro ba cy j ne mog¹ byæ ro zu mia ne w ka te go riach kon tro li, b¹dŸ te¿
reso cjali zacy j nych aspi ra cji. Œro d ki pro ba cy j ne za miast sta no wiæ na rzê dzia do
spo³ecz nej re in te gra cji, nie ste ty doœæ czê sto fun kcjo nuj¹ jako me cha ni z my kon tro -
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li. Jest tak rów nie¿ wo bec tych spra w ców, któ rzy sta no wi¹ nie wie l kie za gro ¿e nie
spo³ecz ne i za sto so wa nie wo bec nich kary po zba wie nia wol no œci nie jest ko nie cz -
ne oraz jest zbyt ko szto w ne i dlatego zastosowano wobec nich œrodek probacyjny.

Od no szê rów nie¿ ta kie wra ¿e nie, ¿e w Pol sce ocze ku je siê naty ch mia sto wych
efe któw reso cjali zacy j nych. In sty tu cje prze zna czo ne do pra cy z oso ba mi prze ja -
wiaj¹cymi za cho wa nia anty spo³ecz ne po zo staj¹ pod po li tyczn¹ presj¹. Pró buj¹
prze ja wiaæ wie le kon stru kty w nych ini cja tyw, lecz czê sto nie s¹ w sta nie re a li zo -
waæ ich w od po wied ni spo sób, b¹dŸ te¿ zo staj¹ prze rwa ne w tra kcie re a li za cji bez
mo ¿ li wo œci zwe ryfi ko wa nia efe któw, np. ze wzglê du na prze rwa nie ich fi nan so wa -
nia. W pe w nym sto p niu, w ta kiej sy tu a cji zna j du je siê ku ra te la s¹dowa w Pol sce.
Po wszech nie mówi siê o jej niesa tys fa kcjo nuj¹cej ró ¿ ne krê gi spo³ecz ne sku te cz -
no œci i do mi nuj¹cej fun kcji kon tro l nej za miast reso cjali zacy j nej. W efe kcie, po no si 
ona nie ustan ne ko szty w po sta ci ci¹g³ej reor ga ni za cji, fra g men ta cji, i nied³ugo nie
bê dzie ona mia³a nic wspó l ne go z re so cja li zacj¹. Tra ci ona swoj¹ to ¿ sa moœæ a mo -
¿e na wet bê dzie mu sia³a zmie niæ na zwê, gdy¿ aktu a l na na zwa mo¿e w ko ñ cu prze -
staæ odzwierciedlaæ faktyczne jej zadania. 

W przed sta wio nym ar ty ku le za mie rza³em wska zaæ na z³o¿o noœæ od dzia³ywañ
reso cjali zacy j nych oraz przed sta wiæ spo sób wspó³cze s ne go my œle nia bêd¹cego
pod staw¹ dla po dej mo wa nych i roz wi jaj¹cych siê co raz sub tel nie j szych od -
dzia³ywañ reso cjali zacy j nych. W osta t nich la tach w te o riach reso cjali zacy j nych
i krymi nolo gi cz nych po ja wia siê wie le tra f nych ba dañ, ale obok nich ta k ¿e sze reg
nie prze ko ny wuj¹cych i nie wie le wnosz¹cych do pra kty ki reso cjali zacy j nej kon-
ce pcji na uko wych. Ewa lu a cja tego, co jest sku te cz ne w reso cja li za cji i co jest obie -
cuj¹ce oraz okre œle nie tego, z cze go wa r to siê wy co faæ, bê dzie za wsze aktu a l na,
gdy¿ fo r mu³owa ne kon klu zje w tym za kre sie s¹ ko nie cz ne i przy nosz¹ pe wien po -
stêp. 

Zda jê so bie spra wê, ¿e za pre zen towa ne wy bra ne kie run ki roz wo ju, któ re pro -
wadz¹ do po dej mo wa nia prób zwiê kszaj¹cych efe kty w noœæ reso cja li za cji, wy ma -
gaj¹ je sz cze nie ustan ne go do sko na le nia, lecz sta no wi¹ one doœæ sta biln¹ pod sta wê
do da l szej pra cy w ob sza rze za rów no na uki i praktyki.

Stresz czen ie

Za³o¿e niem tego ar ty ku³u jest wska za nie na mo ¿ li wo œci wy ko rzy sta nia na uki w celu re du kcji po -

wro t no œci do prze stê p stwa. Ist nie je wie le kon ce pcji pra cy z osob¹ prze ja wiaj¹c¹ za cho wa nia anty -

spo³ecz ne. Za sto so wa nie ich w pra cy reso cjali zacy j nej po win no mieæ cha ra kter komp le men tar ny

i osa dzo ny w kon te k œcie eko lo gii spo³ecz nej. Wspó³cze œ nie ob se r wu je siê wart od no to wa nia

trend w pra cy psy choko rekcy j nej po le gaj¹cy na tym, ¿e kon stru o wa ne mo de le wy ja œ niaj¹ce przy -

czy ny za bu rzo ne go za cho wa nia co raz czê œciej maj¹ cha ra kter zin te gro wa ny. Wpra w dzie pe³na

i wsze ch stron na in te gra cja teo re ty cz na, któ ra uzy ska³aby jed no my œl ne po pa r cie, je sz cze siê nie

po ja wi³a, mo ¿ na jed nak do strzec pe w ne tren dy do wodz¹ce, ¿e aktu a l ne pró by teo re ty cz nej in te -

gra cji od dzia³ywañ psy choko rekcy j nych s¹ sen so w ne i wska za ne.
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