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concerns the answer to the question posed by the author of this monograph about 
the subject, aim and character of comparative studies in rehabilitation.

� is study is conceptual in character and attempts to address the problem of 
comparative studies in institutional rehabilitation. � e author is aware of inad-
equacies of this work. By drawing attention to some issues related to comparative 
pedagogy, the author attempts to apply it to rehabilitation with a view to optimize 
the functioning of the system of prevention and rehabilitation in Poland. At the 
same time, the limitations of views expressed here need to be considered. � e 
arguments proposed in the study, though concerned with comparative studies in 
rehabilitation in general, would be limited if they were applied separately to the 
rehabilitation of minors and socially maladjusted adults. Contemporary juvenile 
criminal law as well as the tendencies in criminal and social policies addressing 
the problems of children and young people � nd their re� ection in the approach 
adopted by researchers. � e questions concerning the limits of interference of 
support services and the administration of justice in family life and education of 
children and of the subjectivity of young people in educational or rehabilitation 
institutions are still open. � e author does not o� er any universal truths but merely 
searches for the research concept for cognitive and practical purposes concerning 
the reform of the Polish rehabilitation system.
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