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W odpowiedzi na pismo z dnia j l pazdziernika 2020 roku w sprawie wynikow kontrbli 
„Pomoc spoteczna ^wiadczona osobom opuszczajqcym zaktady karne" uprzejmie informuj^, ze Stuzba 
Wi^zienna zapoznata si^ z ustateniami Najwyzszej Izby Kontroli zawartymi w tym dokumencie. 

W oparciu o art. 67 kodeksu karnego wykonawczego wszystkie jednostki penitencjarne 
prowadz^ zindywidualizowane oddziatywania na skazanych w ramach okreslonych w ustawie 
systemdw wykonywania kary, w roznych rodzajach i typach zaktadow karnych. W prowadzonych 
oddziatywaniach uwzgt^dnia si^ przede wszystkim pracQ, nauczanie. zaj^cia kutturaino - oiwiatowe 
i sportowe, podtrzymywanie kontakt6w z rodzinq i iwiatem zewn^trznym oraz srodki terapeutyczne. 

Zgodnie z obowi^zujqcymi przepisami na dyrektorach jednostek penitencjarnych spoczywa 
obowiqzek udzielania systemowej pomocy postpenitencjarnej oraz organizowanie zaj^^ 
indywidualnych i grupowych, utatwiajqcych powr6t do ^rodowiska otwartego osobom 
przebywajqcym w aresztach ^ledczych i zaktadach karnych oraz zwalnianym z tych jednostek. 
W polskim systemie penitencjarnym obowi^zuje zasada indywidualizacji wykonania kary pozbawienia 
wolnoki. Oznacza to, ze na bazie zdiagnozowanych deficytow dobierane wfaiciwe metody 
oddziatywan na skazanych. 

Podstaw^ do skierowania skazanego do odpowiedniego rodzaju i typu zaktadu karnego oraz 
systemu odbywania kary pozbawienia wolnoici s^ badania osobopoznawcze. Polegaj^ one m.in. na 
analizie: zachowah wskazuj^cych na zaburzenia psychiczne albo uzaleznienia, umiej^tnosci 
przystosowania si^ do warunkow i wymagah zaktadu, wynikbw badah psychologicznych 
i psychiatrycznych. Wymienione przesfanki wydajq si^ byd kluczowe do okreilenia prognozy 
funkcjonowania i pracy ze skazanym w okreitonym typie zaMadu karnego. 

Podzielam w petni wyrazony przez Pana Rzecznika poglqd, ze jednymi z kluczowych przyczyn 
powrotu do przestQpstwa po wczesniejszym odbyclu kary sq takie przestanki jak trudnosci 
w znalezieniu pracy, brak jakiegokolwiek miejsca zakwaterowania, niedostateczne warunki 
materialne oraz niech^^ ze strony otoczenia. UwzglQdniajqc te elementy Stuzba Wi^zienna 
wypracowata i stosuje metody majqce na celu niwelowanie tych czynnikdw. 



Zgodnie z przepisami, oddziatywania penitencjarne, w ktorych uwzgl^dnia si^ 
w szczegolnosci deficyty wymagaj^ce korekcji, realizowane mi^dzy innymi poprzez obejmowanie 
programami resocjalizacyjnymi, skierowanymi do grup wyodr^bnionych ze wzgl^du na wspolne 
pbtrzeby.' Programy resocjalizacji dotycz^ nast^'pujqcych obszarow tematycznych: ' 

a) przeciwdziaiania agresji i przemocy, 
b) przeciwdziatania uzaleznieniom oraz naduzywaniu alkoholu lub uzywaniu narkotykow, 
c) przeciwdziaiania prokryminalnym postawom, 
d) aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, 
e) ksztartowania umiej^tnosci spoiecznych i poznawczych, 

f) integracji rodzin, 
g) zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwiaszcza wobec skazanych odbywaj^cych 

diugoterminowe kary pozbawienia wolnosci. 
Celem programow jest umozliwienie osadzonym przezwyciQzenie trudnych sytuacji, ktorych 

nie w stanie pokonac, wykorzystuj^c wtasne zasoby i mozliwosci. W ramach tych oddziatywan 
podejmowane dziatania zmierzaj^ce do usamodzielnienia tych osob oraz integracji 
ze srodowiskiem zewn^trznym. Dzi^ki zaj^ciom aktywizacji zawodowej oraz pozyskaniu nowego 
zawodu w warunkach zaktadu karnego zmniejsza si^ znacznie ryzyko wykluczenia spotecznego, na 
otwarty rynek pracy wprowadzani nowi wykwalifikowani pracownicy. Podnoszona jest tez 
atrakcyjnosc skazanych jako pracownikow poprzez pro^A/adzenie- przez nich prac spotecznre 
uzytecznych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnosci. Wszelkie prowadzone zaj^cia 
resocjalizacyjne dia osadzonych majq za zadanie tagodzenie negatywnych skutkow dtugotrwatej 
izolacji i marginalizacji, umozliwiaj^ uczestnikom programow odnalezienie si^ w nowej rzeczywistosci, 
petnienie akceptowanych przez srodowisko zewn^trzne rol spolecznych, przeciwdziatajq wykluczeniu 
spoiecznemu oraz ksztattuj^ i umacniajq prospoteczne postawy. W ramach systemowych rozwiqzari 
prowadzenie omawianych oddziatywan daje mozliwosc statego wptywu na osoby pozbawione 
wolnosci, pozwala na rozwijanie wtasnego potencjafu oraz rozwi^zywanie lub fagodzenie licznych 
problemow psychologicznych. Waznym aspektem oddziatywan kierowanych do osob pozbawionych 
wolnosci jest mozliwosc poprawy lub nawet odbudowania kontaktow z osobami bliskimi. Skazani, 
u ktorych zdiagnozowano pewne deficyty, majq mozliwosc uczestniczenia w profesjonalnych 
zaj^ciach niweluj^cych stwierdzone u nich dysfunkcje spoteczne. Dzi^ki dobrowolnosci uczestnictwa 
jak i odpowiedniej pracy motywuj^cej skazanych, kadra Stuzby Wi^ziennej daje im szansQ na zmian^ 
dotychczasowego stylu zycia. W tym zakresie Stuzba Wi^zienna zapewnia bazQ rekomendowanych 
programow w zakresie przeciwdziatania przemocy i agresji, motywowania do zmiany zachowah, 
aktywizacji zawodowej oraz dIa skazanych za przest^pstwa dotycz^ce prowadzenia pojazdow 
mechanicznych w stanie nietrzezwosci.—Ponadto'-w zaktadach karnych i aresztach sledczych 
prowadzone sq inne programy resocjalizacyjne sprzyjaj^ce readaptacji spoiecznej dostosowane do 
zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb skazanych. 

Kolejng formq prowadzenia oddziatywan penitencjarnych majgcq bezposredni i znacz^cy 
wptyw na przebieg procesu integracji osob opuszczajqcych zaktady karne ze spoteczehstwem jest 
nauczanie. Obecnie ksztatcenle skazanych odbywa si^ na poziomie: 

- szkoty podstawowej dIa dorostych; 
- liceum ogolnoksztatcqcego dIa dorostych; 
- szkoty policealnej; 
- kwalifikacyjnych kursow zawodowych. 



Oferta edukacyjna umozliwia nauk^ wszystkim zainteresowanym skazanym. Daje mozliwosc 
uzyskanra wyksztalcenia ogolnoksztaic^cego oraz uzyskania peinych kwaliflkacji zawodowych 
uznawanych na rynku w caiej Unii Europejskiej. 

Polskie wi^ziennictwo poza edukacj^ prowadzon^ w Centrach Ksztatcenia Ustawicznego 
oferuje osobom pozbawionym wolnosci rowniez szeroki zakres szkolenia w formie kursow, 
finansowanych z roznych zrodel, przede wszystkim srodkow Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej, a takze funduszy unijnych. Obejmuj^ one bardzo rozlegte obszary 
tematyczne, dostosowane zarowno do indywidualnych potrzeb osob pozbawionych wolnosci 
wzakresie nauki zawodu a takze skierowane na potrzeby potencjalnych pracodawcow I wymagan 
wspotczesnego rynku pracy. Siuzba Wi^zienna uczestniczy w realizacji projektu systemowego 
realizowanego przez Centralny Zarzqd Siuzby Wi^ziennej pn. „Podniesienie kwaliflkacji zawodowych 
wiqzniow w celu ich powrotu na rynek pracy po zakohczeniu odbywania kary pozbawienia wolnosci" 
w ramach Dziatania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwoj 2014 - 2020. Cele gtowne 
przedmiotowego projektu zaktadajq przeszkolenie 46 126 osadzonych w latach 2016-2020. 
Dodatkowo w ramach dziatah projektowych przewldzlano zatrudnienie 25 832 osadzonych, ktorzy 
zostan^ skierowani do zatrudnienia po zakohczeniu udziatu w szkoleniach. 

Trzecim podstawowym obszarem sq specjalistyczne oddziatywania terapeutyczne 
adresowane do czterech kategorii osadzonych: 
* uzateznionych od alkoholu; 

uzaleznionych od irodkbw odurzaj^cych; 
* osob z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub uposledzonych umysfowo, w tym 

z zaburzeniami preferencji seksualnych; 
* niepetnosprawnych. 

Jakosc pracy terapeutyczne] opartej na indywidualnej i grupowej psychoterapii prowadzonej 
wobec tak wymagajqcych grup osadzonych charakteryzuje si^ wysokim poziomem skutecznosci 
potwierdzonym badaniami ewaluacyjnymi. Funkcjonowanie profesjonalnego systemu 
terapeutycznego stanowi szczegoinq, wyjqtkow^ wartosc polskiego wi^ziennictwa na tie europejskich 
systemow penitencjarnych. 

W procesie zmiany osob pozbawionych wolnosci jednym z najwazniejszych srodkow 
oddziatywah resocjalizacyjnych pozostaje praca. Tworzenie mozliwosci wykonywania pracy jak 

najwi^kszej liczbie skazanych jest z punktu widzenia oceny skutecznosci prowadzonych oddziatywan 
fundamentalne. Wykonywanie zorganizowanego zaj^cia sprzyja zdobyciu kwaliflkacji zawodowych 
oraz uczy szeregu umiej^tnosci spotecznych niezb^dnych do prawidtowego funkcjonowania po 
zwolnieniu z wi^zienia, mi^dzy innymi takich jak: punktualnosci, wytrwatosci w d^zeniu do celu, 
wspotpracy z innymi, pomagania, legalnego zdobywania srodkow finansowych. Posiadanie zawodu 
utatwia podj^cie pracy po zwolnieniu z zaktadu karnego i tym samym sprzyja readaptacji spotecznej. 

Zgodnie z obowlqzuj^cymi regulacjami prawnymi, skazani oprocz prac na rzecz jednostek 
organizacyjnych Sfuzby Wi^ziennej, mog^ wykonywac nieodptatnie prace na cete spoteczne na rzecz 
podmiotdw i instytucji pahstwowych oraz samorzqdowych, a takze innych organizacji pozytku 
publicznego. Poza zatrudnieniem nieodptatnym skazani wykonuj^ rowniez pracQ zarobkow^. W tej 
formie skazani zatrudniani s^ mi^dzy innymi w przywi^ziennych zaktadach pracy oraz 
u kontrahentow pozawi^ziennych. Odptatne zatrudnienie skazanych poza celami wykonania kary ma 
rdwniez istotny aspekt ekonomiczny. Z zarobionych przez skazanych pieni^dzy regulowane 
r6znego rodzaju nalezno^ci, np. z tytufu alimentacji, sptaty zas^dzonych grzywien oraz nawi^zek na 
rzecz osob pokrzywdzonych przest^pstwem. 



Od 2016 roku polskie wi^ziennictwo realizuje program „Praca dia Wi^zniow", ktory opiera si^ 
na trzech filarach, wyznaczajqcych kierunki dziatari, tj.: budowa hal produkcyjnych na terenre 
jednostek penitencjarnych iub w ich bezposrednim s^siedztwie, rozszerzenie zakresu mozliwosci 
zatfudriiema nieodpfatnego przy 'pracach na cele spoteczne oraz uigi dIa' przedsi^biorcow 
zatrudniaj^cych osadzonych. Najwazniejszym efektem uzyskanym w wyniku podejmowanych dzialah 
jest niew^tpliwie bardzo wyrazny wzrost liczby skazanych zatrudnionych odpiatnie. 

Wediug gromadzonych przez Centralny Zarz^d Siuzby Wi^ziennej danych statystycznych, 
srednio w miesi^cu omowionymi powyzej roznymi formami oddziatywan penitencjarnych 
obejmowanych byto t^cznie: 

w 2015 r. - 51 916 osadzonych; 
w 2016 r. - 51 416 osadzonych; 
w 2017 r. - 55 887 osadzonych; 
w 2018 r. - 56 746 osadzonych. 
Oddziatywania prowadzone w jednostkach penitencjarnych maj^ na celu wyeliminowanie 

zdiagnozowanych u skazanych deficytow, co w sposob bezposredni powinno przektadac si^ na 
uiatwienie osobom opuszczajgcynn zaktady karne procesu ich spotecznej readaptacji. To wtasnie 
skutecznosc w redukcjl tych deficytow ma fundamentalne znaczenie dIa procesu skutecznej 
readaptacji spoiecznej. Giowne problemy zwi^zane z powrotem do spoteczeristwa najlepiej 
definiowane s^ przez samych osadzonych, od lat wsrod najwazniejszych pojawiaj^ si^ takie czynniki 
jak: bezdomnosc, brak pracy, a co za tym idzie - legalnego zrodta utrzymania, wszelkiego rodzaju 
uzaleznienia, trwaie rozbicie wi^zi rodzinnych, zobowi^zania finansowe (np. alimenty), brak 
mozliwosci statej zmiany otoczenia spoiecznego, stygmatyzacja w srodowisku lokalnym. Stuzba 
Wi^zienna wyraza pogl^d, ze przygotowanie do zycia na wolnosci rozpoczyna si^ niemal 
bezposrednio po przyj^ciu do odbycia kary, diatego tez skazanym oferowane s^ roznorodne formy 
aktywnosci, ktorych szczegolne nasilenie winno przypadac w okresie bezposrednio poprzedzaj^cym 
zwolnienie. 

Stuzba Wi^zienna dziata w okreslonym srodowisku spotecznym, cz^sto zroznicowanym 
wzaleznosci od miejsca poiozenia jednostek penitencjarnych i miejsc, do ktorych udajq sr^ osoby 
zwalniane po odbyciu kary. W zaMadzle karnym oddziatywania na skazanych prowadzi si^ w sposob 
usystematyzowany i skoordynowany, wynikajqcy chociazby ze specyfiki instytucji. Problemem wydaje 
si^ organizacja dziaiari pomocowych dia zwalnianych juz po wyjsciu na wolnosc. Ich cech^ jest 
swoiste „rozdrobnienie" oznaczajqce indywidualne bqdz grupowe kontakty byiych skazanych 
z przedstawicielami instytucji funkcjonuj^cych w srodowisku otwartym zwi^zane z ich zakresami 
kompetencyjnymi, ktore nie tworzq spojnego systemu ze sprawnie funkcjonuj^cym przeptywem 
Infd'rmacji pomi^dzy poszczegolnyrhi instytucjami. Z tego powodu warto bytoby rozwazyc stworzenie 
struktury koordynuj^cej dziatalnosc takich grup (zespotow) na szczeblu lokalnym, funkcjonujgcych 
wedtug ujednoliconych w skali caiego kraju zasad i procedur, tak aby beneficjenci tych oddziatywari 
mieli zapewniony dost^p do takich samych swiadczeri niezaleznie od miejsca poiozenia zakiadu, 
w ktorym odbywajq kar^ oraz miejsca pobytu po zwolnieniu. ROIQ takiego podmiotu koordynujqcego 
mogtyby pelnic np. lokalne (miejskie, gminne) zespoty interdyscyplinarne albo rady terenowe do 
spraw spotecznej readaptacji i pomocy skazanym. W praktyce utatwienie skazanym powrotu do 
spoteczeristwa mogtoby osi^gn^c nowq jakosc poprzez zintegrowane dziatania wymtaru 
sprawiedliwosci, kurateli s^dowej i opieki spotecznej. 

Nasilenie oddziatywari przygotowujgcych do umiej^tnego radzenia sobie poza wi^zieniem 
powinno miec miejsce w ostatnim okresie odbywania kary pozbawienia wolnosci (6-12 miesi^cy 



przed koncem kary lub przewidywanym warunkowym przedterminowym zwolnieniem). 
W koricowym okresie pobytu w wi^zieniu osadzeni powinni miec umozliwiony kontakt (spotkania 
grupowe/indywidualne) i pracownikami instytucji wolnosciowych, ktore mog^ zaoferowac pomoc 
w readaptacji osadzonego w spoteczehstwie. Do tej grupy specjalistow mozna zaiiczyc: pracownikow 
socjalnych, pracownikow noclegowni, pracownikow lokalnych instytucji lub organizacji 
pozarzqdowych oferujqcych miejsca noclegowe i/lub zapewniajqcych mozliwosc posHkow, 
pracownikow urz^dow pracy, kuratorow, pracownikow poradni uzaleznieri itp. Osadzeni, na 
podstawie analizy i diagnozy potrzeb postpenitencjarnych, byliby kierowani odpowlednio do 
poszczegolnych specjalistow. Analiza taka miataby na celu odpowiednie dopasowanie oferty pomocy 
postpenitencjarnej do potrzeb poszczegolnych osadzonych. Stuzba Wi^zienna oraz podmioty 
wspotpracuj^ce w procesie przygotowania skazanego do zycia po zwolnieniu z wi^zienia dysponujq 
ustawowym narz^dziem pozwalajqcym na realizacj^ takich zadah, sq nim rozwiqzanta przewidziane 
w art. 164 kkw. Istotne jest rowniez, aby przy tworzeniu systemu pomocy w srodowisku 
jednoznacznie wskazywac zbieznosc interesow lokalnych spotecznosci i osob opuszczaj^cych zaktady 
i areszty poprzez wykazanie wzajemnych korzysci dIa obu stron. Stworzenie systemowych, 
instytucjonalnych warunkow powinno umozllwiac takze kontynuacj^ dziatah zapocz^tkowanych 
podczas odbywania kary, przede wszystkim w zakresie realizacji roinorodnych oddziatywan 
terapeutycznych, w tym rowniez osob, ktore odbywaty kary pozbawienia wolnosci za przest^pstwa 
o charakterze seksualnym. 

Zgodnie art. 41 kodeksu karnego wykonawczego, w celu utatwienia spotecznej readaptacji, 
a w szczegolnosci przeciwdziatania powrotowi do przest^pstwa, ustawodawca natozyt na wtasciwe 
organy administracji rz^dowej i samorz^du terytorialnego oraz kuratorow sqdowych obowi^zek 
udzietania skazanym oraz ich rodzinom nlezb^dnej pomocy, zwtaszcza materialnej, medycznej, 
w znalezieniu pracy i zakwaterowaniu, a takze porad prawnych. Zgodnie z obowi^zuj^cymi 
przepisami nie ma obowi^zku podpisywania porozumieh w zakresie regulowania wspotpracy z ww. 
podmiotami, w tym z osrodkami pomocy spotecznej na poziomie lokatnym, czy tez z wtasciwym 
ministerstwem na poziomie centralnym (tak jak jest to z podmiotami, o ktorych mowa art. 38 kkw). 
Bior^c pod uwag^ istotnq rol^ wspotdziatania ww. instytucji, Dyrektor Generalny Stuzby Wi^ziennej 
wystqpit z inicjatyw^ podpisania z Ministerstwem Pracy i Polityki Spotecznej listu intencyjnego 
w sprawie zasad wspotpracy w zakresie przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu osob zwalnianych 
z zaktadow karnych i aresztow sledczych oraz rodzin osob pozbawionych wolnosci. Podpisany w dniu 
12 listopada 2015 r. List zast^pit obowi^zuj^ce uprzednio od 2000 roku porozumienie dotycz^ce 
zasad wspotpracy z osrodkami pomocy spotecznej. 

Uprzednio pbowi^zujqce porozumienie w cz^sci paragrafow dublowato zapisy funkcjonujqce 
w kodeksie karnym wykonawczym. Intencj^ gtownq aktualnego listu o partnerskiej wspotpracy byto 
wskazanie stronom (osrodkom pomocy spotecznej oraz zaktadom karnym i aresztom sledczym) 
najwazniejszych obszarow wspotdziatanla/wspotpracy. Szczegoty dotyczqce poszczegolnych 
rozwiqzah na poziomie lokatnym pozostawiono natomiast zainteresowanym stronom. 

Zgodnie z Zarzqdzeniem nr 19/16 Oyrektora Generalnego Stuzby Wi^ziennej z dnia 
14 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegotowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej 
oraz zakresow czynnosci funkcjonariuszy i pracownikow dziatow penitencjarnych i terapeutycznych 
oraz oddziatow penitencjarnych, przed zwolnieniem kazdego osadzonego z zaktadu karnego 
wychowawca ma obowiqzek przeprowadzenia ze zwalnianym tzw. rozmowy kohcowej, w trakcie 
ktorej udziela osadzonemu informacji o zakresie otrzymanej przez niego pomocy oraz mozliwosciach 



uzyskania dalszego wsparcia od instytucji i organizacji. Rozmowa ta jest obligateryjnie 
dokumentowana w systemie Centralna Baza Danych Osob Pozbawionych Wolnosci, przy czym nalezy 
zwrocid uwag^ na fakt, ze rozmowa koncowa musi zawierac informacje dotycz^ce adres6w 
wtasclwych ze wzgl^du na miejsce deklarowanego przez zwalnianego pobytu powlatowych urz^dow 
pracy, osrodk6w pomocy spotecznej oraz najblizszych schronisk dia bezdomnych lub noclegowni. 
Stuzba Wi^ztenna dysponuje petnymi danymi teleadresowymi tego typu placowek pomocy 
spotecznej, ktore sq automatycznie generowane i zapisywane w systemie CBDOPW. Analogicznych 
danych nie zawiera natomiast swiadectwo zwolnienia, ktore otrzymuje zwatniany, wobec czego 
pracownicy instytucji pomocowych nie majq mozliwosci zweryfikowania podawanych przez bytego 
osadzonego informacji dotyczqcych wyposazenia go przez wychowawc^ w zaktadzie karnym lub 
areszcle sledczym w informacje, o ktorych wspomina Pan Rzecznik w swoim pismie. Prawdq jest, ze 
osrodki pomocy spotecznej otrzymujq sporadyczne informacje o osobach zwalnianych z jednostek 
penitencjarnych (na przestrzeni lat 2 0 1 5 - 2 0 1 9 liczba powladomieh wahata SIQ od ok. 1 .900 do ok. 
3.800 powiadomieri rocznie w sprawach bytych osadzonych lub ich rodzin), nalezy jednak wyraznie 
zaznaczyc, ze kazde przekazanie powiadomlenia o zwolnieniu do pozawi^ziennej instytucji 
pomocowej wymaga wyrazenia przez osadzonego zgody, na co przygotowywani do zwolnienia 
najcz^iciej si^ nie decyduj^. 

Wskazywana przez Pana potrzeba stworzenia ogolnopolskiej readaptacyjnej bazy danych, 
zawierajqcej praktyczne informacje o aktualnych mozliwoiciach otrzymania lokalnego wsparcia 
readaptacyjnego jest w mojej ocenie cenn^ i poz^dan^ inicjatywq, wykraczaj^c^ jednak znacznie poza 
kompetencje Stuzby Wi^ziennej oraz jej ustawowe umocowanie i mozliwosci np. finansowania lub 
obsfugi kadrowej. Wzmlankowana baza danych, aby byta faktycznie uzyteczna i pomocna, musiataby 
si^ odnosic do wszelkich podmiot6w rzqdowych, samorz^dowych i pozarzqdowych swladczqcych 
pomoc bytym wi^iniom, wskazywac np. obszary ich dziatalnoici, formy i warunki udzielania pomocy, 
grupy potencjalnych beneflcjentow oraz zasi^g terytorialny. 

Podkreslenia wymaga, ze funkcjonujqcy w systemie stuzby penitencjarnej wychowawcy do 
spraw pomocy postpenitencjarnej sg osobami odpowiedzialnymi za wyposazanie osadzonych 
w odpowiedni zasob informacji, system ich szkolenia uwzgl^dnia potrzeb^ wykonywania obowiqzk6w 
w statym kontakcie z instytucjami pozawi^ziennymi, w tym swiadcz^cymi pomoc zwalnianym, 
posiadajq oni nieskr^powany dost^p do zasobow internetowych, dzi^ki czemu sq w stanle wyszuka(^ 
i udostQpnic osadzonym wszelkie informacje przydatne w perspektywie powrotu osob pozbawionych 
wolnokl do irodowiska otwartego. 
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