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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.
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