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ZAKŁAD KARNY NR 1 PRZY ULICY

KLECZKOWSKIEJ 35 WE WROCŁAWIU



CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI:

• Zakład typu zamkniętego i półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po

raz pierwszy.

• Zakład typu zamkniętego dla młodocianych.

• Areszt dla mężczyzn i kobiet.

• Ilość miejsc w jednostce: 1370



FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI:

• Centrum Kształcenia Ustawicznego- liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

szkoła policealna dla dorosłych o kierunku technik – informatyk oraz

kwalifikacyjne kursy zawodowe o kierunkach elektryk oraz monter zabudowy i

robót wykończeniowych w budownictwie.

• Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych- oddział terapeutyczny dla

skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu i środków odurzających i

psychotropowych.



NASZA WIZYTA 29.03.2017

• Z uwagi na fakt iż w zakładzie panują bezwzględne środki ostrożności, na teren
jednostki wchodziliśmy w kilkuosobowych grupach. Wcześniej pobrano od nas
dowody osobiste i zweryfikowano naszą tożsamość. Kiedy już zostaliśmy
wywołani, przechodziliśmy przez bramkę wykrywającą metale. Dopiero wtedy
mogliśmy wejść na teren zakładu. Oprowadzał nas jeden z wychowawców, w
pierwszej kolejności poszliśmy na blok typu zamkniętego. Tam więźniowie
przebywają w zamkniętych celach przez 23 godziny. Nie mają możliwości
samodzielnego wyjścia, poza cele. Przysługuje im tylko godzina spaceru dziennie
i dwie kąpiele tygodniowo. Spożywanie posiłków odbywa się również w celi,
odpowiedzialny za dostarczenie pożywienia jest jeden z więźniów będący
dyżurnym.



• Następnie odwiedziliśmy oddział typu półotwartego. Tam mężczyźni nie mają

ograniczonych godzin spaceru, a spora cześć z nich pracuje poza terenem

zakładu.

• Dodatkowo na terenie zakładu znajduje się sklep w którym na podstawie

wyciągu bankowego więźniowie mogą robić zakupy ( nie posiadają gotówki).

• Na oddział kobiecy nie zostaliśmy wpuszczeni.



ZAKŁAD KARNY NR 2 WE 
WROCŁAWIU

FIOŁKOWA 38, WROCŁAW



OPIS I STRUKTURA JEDNOSTKI

• Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu jest jednostką typu półotwartego z jednym

oddziałem otwartym. W zakładzie karę pozbawienia wolności odbywają

mężczyźni - recydywiści penitencjarni.

• Jest to jednostka typu półotwartego z oddziałem otwartym (11 oddziałów

półotwartych i jeden otwarty). Zakład o pojemności 628 miejsc jest

przeznaczony dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Służbę pełni w nim

ponad 130 funkcjonariuszy w tym w służbie zdrowia 3 etaty funkcjonariuszy i 6

lekarzy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz psychologowie 2 etaty.

Zatrudnieni są również pracownicy cywilni (8 etatów).



SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ 
PENITENCJARNYCH

• Odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr2 we

Wrocławiu mają możliwość korzystania z zajęć sportowych. Jednostka

dysponuje dwoma boiskami sportowymi (do piłki nożnej i siatkówki), placem

do gry w piłkę koszykową, oraz salą gimnastyczną a także siłownią dla

skazanych. W zagospodarowaniu czasu wolnego pomaga skazanym dostępna

w zakładzie biblioteka, punkt biblioteczny oraz świetlice pawilonów

mieszkalnych.



ADMINISTRACJA JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJE 
Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI 

SAMORZĄDOWYMI, ORAZ SPOŁECZNYMI 
WSPIERAJĄCYMI READAPTACJĘ 

OSADZONYCH, W TYM Z:

• Muzeum Miejskim Wrocławia,

• Gminą Wyznaniową Żydowską,

• Hospicjum Ojców Bonifratrów im. Św. Jana Bożego,

• Stowarzyszeniem Pomocy "Ludzie Ludziom",

• Dolnośląską Intergrupą AA,

• Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (Uniwersytecka Poradnia Prawna),

• Grupą Charytatywną przy parafii św.Augustyna,

• Stowarzyszeniem "Szlachetna Półkrew",

• Zborem Kościoła Zielonoświątkowego w Oławie,

• OHP Wrocław,

• Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych



• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

• Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

• Fundacją "Zielone Światło",

• Ośrodkiem Leczenia Uzależnień MONAR Wrocław,

• Wrocławskim Centrum Zdrowia,

• Instytucją Kultury Wrocław 2016,

• Wrocławskim Towarzystwem Opieki nad Więźniami,

• Policealnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy "SKIBA",

• Dolnośląską Biblioteką Publiczną,

• WKS Śląskiem Wrocław,

• Stowarzyszeniem "Druga Runda".



• Prowadzona jest profilaktyka uzależnień w ramach różnych programów. W
jednostce działa grupa AA oraz AN. Realizowane są programy
psychokorekcyjne dla skazanych za przestępstwa popełnione z użyciem
przemocy (Arteterapia, Filmoterapia, Saper) a także treningi antystresowe i z
zakresu profilaktyki agresji (Warsztaty Emocji, TEN wg modelu Art,
Asertywność). Ponadto w zakładzie prowadzone są programy przeciwdziałania
przemocy w rodzinie wg modelu Duluth.

• Ponadto w celu aktywizacji zawodowej skazanych prowadzone są programy
resocjalizacyjne: „Aktywny powrót do pracy” realizowany w formule
przywięziennego „Klub Pracy”, „Doradztwo zawodowe” oraz „Nauką i pracą”.

• Poza tym na osadzonych oddziałuje się poprzez szereg innych programów
resocjalizacyjnych jak programy aktywności twórczej, "Koło Plastyczne" -
zajęcia plastyczne, kształtowania umiejętności społecznych "Doradztwo
Prawne", „Pomocna dłoń” - programy przygotowujące skazanych do zwolnienia
i sportowych "Lekka Sztangielka", "Tenis stołowy jako forma spędzania czasu
wolnego", "Koszykówka jako element konstruktywnego rozładowania emocji”.

• Praktyki religijne odbywają się w odpowiednio zaadaptowanych
pomieszczeniach (Kaplica). Skazani mają zapewnioną opiekę medyczną. Na
terenie jednostki znajduje się ambulatorium. Specyfika zakładu umożliwia
zatrudnienie skazanych nie tylko na terenie jednostki, ale także poza jego
obrębem. Znaczna część odbywających karę w jednostce przy ulicy Fiołkowej
wykonuje na zewnątrz zakładu prace odpłatne, oraz społeczne dla instytucji
publicznych znajdujących się we Wrocławiu.



POTENCJALNA ROLA TERAPEUTY 
ZAJĘCIOWEGO W ZAKŁADZIE KARNYM

• Obszar środowiska: pomoc w nawiązaniu kontaktu osadzonych wraz z ich

najbliższym środowiskiem (rodzina, przyjaciele, znajomi).

• Indywidualna współpraca terapeuty z osadzonym w celu zajęcia się jego

potrzebami oraz pomoc w odnalezieniu odpowiednich wartości.

• Zaplanowanie czasu wolnego.

• Pomoc w odnalezieniu ścieżki zawodowej.

• Współpraca z osobami zaangażowanymi w sprawę klienta (osadzonego).



MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W SOBÓTCE



HISTORIA

• Na początku dwudziestego wieku pewien bogaty wrocławski mieszczanin,
zgodnie z panującą już wówczas modą na budowanie willi o charakterze
rekreacyjnym, wybudował taką o nazwie LEŚNA CISZA, czy też LEŚNY
SPOKÓJ. Z wiadomych powodów, na przełomie lat dwudziestych i
trzydziestych, sprzedał ją Zakonowi Jezuitów- Ci z kolei dobudowali dwa
skrzydła oraz dzwonnicę. W ten sposób budynek przyjął ostateczną bryłę,
która zachowała się do dziś.

• W czasie wojny znajdował się tu wojskowy lazaret, w którym przebywali
żołnierze niemieccy. Zaraz po wojnie ponownie powrócili tu Jezuici i do roku
1952 znajdował się tu Dom Ćwiczeń Duchowych, kaplica pełniła rolę kościoła
– kościół parafialny pw. Św. Jakuba był w tym czasie odbudowywany.



• Od 1 września 1952oku rozpoczął swoją działalność Państwowy Zakład

Wychowawczy dla dziewcząt. Pierwszymi wychowankami były dziewczęta z

Zakładu w Skoroszowicach, w którym przebywały dzieci opóźnione w rozwoju

umysłowym w stopniu lekkim oraz niedostosowane społecznie. Zaistniała

wówczas konieczność selekcji tych dziewcząt i stworzenia oddzielnego zakładu

dla młodzieży niedostosowanej społecznie.

• Aktualnie Jest to instytucja opiekuńczo-wychowawcza o charakterze

resocjalizacyjnym dla dziewcząt. Swoją działalność placówka rozpoczęła się w

1952, co czyni nas jedną z najstarszych placówek resocjalizacyjnych w kraju.

• Ośrodek otoczony terenami zielonymi, mieści się w przestrzennym budynku o

pałacowej architekturze.



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce to placówka resocjalizacyjna

dla 60 dziewcząt w wieku 13-18 lat w normie intelektualnej. Placówka ma

charakter zamknięty, a w jej skład wchodzą:

• szkoła realizująca zadania edukacyjne w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego i

zawodowego (krawiec);

• internat z 60 miejscami noclegowymi dla dziewcząt;

• pomieszczenia biurowe;

• sala konferencyjna;

• świetlice;

• sala gimnastyczna;

• stołówka z zapleczem kuchennym;

• biblioteka;

• pracownia komputerowa.



POBYT W PLACÓWCE

Dziewczęta przebywają w ośrodku przez cały rok. Jest możliwość otrzymania
przepustki do domu na wakacje, ferie i święta. Poza tradycyjnymi zajęciami
szkolnymi placówka organizuje czas również popołudniami. Lekcje odbywają się
od 8 do 13 lub 14 od poniedziałku do soboty. Po szkole przewidziane są porządki
oraz zajęcia dodatkowe - plastyczne, muzyczne, spacery itp. Czas wakacji bez
przepustki można spędzić w ośrodku. Najczęściej organizowane są wyjazdy do
innych ośrodków o podobnym charakterze. To szansa na poznanie nowych osób i
zwiedzenie innego miasta.

Wychowanka może przebywać w ośrodku do ukończenia 18 roku życia. Można
starać się o przedłużenie pobytu do czasu ukończenia szkoły. Wcześniej starali się
o to wychowawcy, teraz leży to w kwestii dziewcząt i ich własnych chęci.



POTENCJALNA ROLA TERAPEUTY 
ZAJĘCIOWEGO

W ośrodku nie ma terapeutów zajęciowych. Potencjalna rola terapeuty mogłaby

polegać na organizacji czasu dziewcząt poza czasem szkolnym i zajęć

dodatkowych – to znaczy utrzymywanie porządków, dbanie o siebie,

funkcjonowanie w małej społeczności.Taką rolę odgrywają teraz wychowawcy.



ZADANIA STATUTOWE PLACÓWKA 
REALIZUJE POPRZEZ:

• zintegrowaną działalność edukacyjną, socjoterapeutyczną, wychowawczą i

opiekuńczą,

• przygotowanie do pracy zawodowej,

• organizowanie udziału w życiu społecznym i kulturalnym środowiska,

• współdziałanie z rodzicami wychowanek oraz organizacjami i instytucjami

społecznymi.



INDYWIDUALNY PROGRAM 
EDULACYJNO-RESOCJALIZACYJNY

Dla każdej wychowanki w ośrodku opracowany jest indywidualny program

edukacyjno-resocjalizacyjny, nad którego przebiegiem czuwa cały zespół

wychowawczy. Program ten jest ukierunkowany na wszechstronny rozwój

osobowości, przede wszystkim jednak celem pracy indywidualnej jest zmiana

negatywnych zachowań i nawyków, pomoc w nawiązywaniu prawidłowych relacji

z otoczeniem oraz integracja ze społeczeństwem. W praktyce pedagogicznej

wykorzystywane są różne metody, m.in. socjoterapia, drama, muzykoterapia,

biblioterapia, wizualizacja, relaksacja, zajęcia psychoedukacyjne oraz terapia przez

sztukę.



KOŁA ZAINTERESOWAŃ

• plastyczne

• muzyczne

• taneczne

• teatralne

• kabaretowe

• turystyczno- sportowe

• dziennikarskie

• ekologiczne

• geograficzne

• krawieckie

• informatyczne

• religijno-czytelnicze.



TRADYCJE OŚRODKOWE

• Dzień Wiosny;

• Dzień Matki;

• Dzień Dziecka;

• Dzień Sportu;

• Dzień Ziemi;

• Święto Drzewa.

Tradycyjnie w październiku 

przeprowadzamy wybory do Samorządu 

Uczniowskiego

Dziewczęta wyrażają własne poglądy w 

gazecie ośrodkowej "Nasze sprawy"



ZAKŁAD POPRAWCZY W
SADOWICACH

Jeden z trzech takich zakładów poprawczych

dla chłopców w Polsce.



CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

• Zakład poprawczy w Sadowicach jest to zakład resocjalizacyjno-rewalidacyjny.
Umieszczani są w nim chłopcy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i
miarkowanym, którzy popełnili przestępstwo.

• Przez decyzje sądu rodzinnego zostali umieszczeni w zakładzie poprawczym -
nie jest to kara, tylko zastosowanie środka zapobiegawczego.

• W zakładzie przebywają chłopcy w wieku od 13 do 21 lat

• Obecnie w ośrodku znajduje się 23 wychowanków.

• Czas pobytu – max 8 lat , minimum pół roku.

• Wychowankowie podzieleni są na grupy do 8 osób.

• Każda grupa ma przydzieloną przestrzeń na danym piętrze.



ZAKŁAD DAJE MOŻLIWOŚCI 
UCZESTNICZENIA W WARSZTATACH TAKICH 

JAK:

• WTZ

• stolarnia

• ślusarnia

• koła sportowe

• koła turystyczne

• koła plastyczne



PONADTO OŚRODEK DYSPONUJE 
RÓWNIEŻ TAKIMI MIEJSCAMI:

• biblioteka szkolna i czytelnia,

• pracownia ceramiczna

• siłownia urządzona głównie dla potrzeb prowadzenia zajęć z rewalidacji

indywidualnej i grupowej w zakresie korygowania wad postawy,

• sala konferencyjna wykorzystywana również jako miejsce imprez

okolicznościowych dla wychowanków



Każdy wychowanek ma indywidualny plan resocjalizacyjny na

pół roku utworzony przez cały sztab specjalistów: psycholog,

pedagog, wychowawca klasy, opiekun grupy , terapeuta

zajęciowy.



INDYWIDUALNY PLAN RESOCJALIZACJI 
OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Rodzaje i formy oddziaływań

resocjalizacyjnych i terapeutycznych, do

których wychowanek zostanie włączony,

z podaniem przewidywanego czasu ich

trwania,

2. Zakres, kierunki i formy nauczania,

kształcenia zawodowego, jakimi

wychowanek ma zostać objęty oraz jego

indywidualne obowiązki wiążące się z

przebiegiem nauczania,

3. Zakres i sposób współpracy z rodziną i

innymi osobami w celu doprowadzenia

do integracji społecznej oraz do

usamodzielnienia się,

4. Sposób i kryteria oceny przebiegu

procesu resocjalizacji,

5. Program przygotowań wychowanka do

życia po zwolnieniu z Zakładu,

6. Pobyt w hostelu od 3 do 6 miesięcy

przed zwolnieniem z Zakładu lub

warunkowym zwolnieniem z Zakładu.



• Przewidywane nagrody: przepustka weekendowa 2 razy w miesiącu, jeśli

wychowanek otrzyma bardzo dobrą ocenę z zachowania

• Urlop: 55 dni w ciągu roku

• Zwolnienie warunkowe

• Wakacje i święta: dla wychowanków, którzy zostają na czas świąt i wakacji

organizowane są zajęcia,Wigilia, odwiedziny rodzin,

• Niedziela jako dzień odwiedzin, jeśli w innym terminie rodzina chce spotkać się

z synem, wówczas dyrektor musi wyrazić zgodę.








