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Streszczenie: 

Niniejszy artykuł powstał w oparciu o analizę aktów prawnych oraz dostępnej literatury 

przedmiotu. W pracy przytoczone zostały wszelkie zagadnienia związane z funkcją 

resocjalizacyjną. Artykuł ten został poświęcony omówieniu najważniejszej funkcji w polskim 

więziennictwie.  

 Resocjalizacja to proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu 

przystosowania jej do życia w danej zbiorowości. W publikacji przedstawiono zabiegi 

kształtujące normy społeczne u danej jednostki, poprawę wartości, których nie miała 

możliwości przyswoić istota ludzka w procesie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest 

spowodowanie, że rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stojących 

w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości. Ponadto zrealizowane 

badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy analizowana funkcja jest efektywnym źródłem 

poprawy kondycji psychicznej z punktu widzenia konkretnej jednostki. 

 

Abstract: 

An article was based on for analysis of legal acts and available literature course. In thesis has 

been quoted all issues related to the function institutions of rehabilitation.  This article was 

devoted to the discussion of the most important function in the Polish prison system. 

Rehabilitation is a process of modifying the personality of a social unit in order 

to adapt it to a given community. The publication presents treatments shaping social norms in 

a given unit, improvement of values that the human being was unable to assimilate in the 

process of socialization. The purpose of resocialisation is due to the fact that it resigns from 

the principles of action adopted so far that contradict the axiormative system of this 

community. In addition, the study was to answer the question of whether the analyzed 

function is an effective source of improvement of mental condition from the point of view 

of a particular individual.  

 

 

Słowa kluczowe:  

resocjalizacja, funkcja, Zakład Karny, więziennictwo 

 

Key words:  

Resocialization, function, Penitentiary, penology 

 

 

Bibliografia: 

 

Literatura: 

Bębas S., „Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej” wydawnictwo Oficyna 

Wydawnicza WSETiNS, Kielce 2012. 



Górny J., „Elementy indywidualizacji i humanizacji w rozwoju penitencjarystyki”, 

wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 

1996. 

Kosek Nita B., Raś D. „Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem wychowania, opieki 

i resocjalizacji”, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007. 

Moldenhawer A., „O przeprowadzeniu odosobnienia w zakładach więziennych”, 

wydawnictwo Warszawa, Warszawa 1886. 

Śliwowski J., „Prawo i polityka penitencjarna”, wydawnictwo Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1982. 

Ziembiński S., „Klasyfikacja skazanych”, wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973. 

 

Akty prawne: 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny Dz. U. 1997 Nr.88 poz.553. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku, Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 557 

z późn. zm.). 

Rozporządzenie Dz. U. z 2017 r. poz. 1069. 

Rozporządzenie Dz. U. z 2014 r. poz. 53. 

 

 


