Program I na realizację zadań
Funduszu Sprawiedliwości
(Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)
Program I
Fundusz Sprawiedliwości działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy (dalej: ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
w

sprawie

Funduszu

Pomocy

Pokrzywdzonym

oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej

– Funduszu Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1760),
(dalej: rozporządzenie).
Jednym z podstawowych założeń Funduszu Sprawiedliwości jest dysponowanie środków
finansowych pochodzących ze świadczeń zasądzanych od sprawców przestępstw na rzecz
pokrzywdzonych przestępstwami1.
1. Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „Dysponentem”, działając na podstawie § 2
ust. 1 i 2 rozporządzenia, ogłasza Program I w zakresie następujących
priorytetów:
I.

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom
im najbliższym,

II.
III.

Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
Wsparcie

i

rozwój

systemu

instytucjonalnego

pomocy

osobom

pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez
jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.
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Stosownie do treści art. 43 § 7 ustawy, przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące
m.in. z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych.
Zgodnie z art. 43a § 2 Kodeksu karnego „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1,
art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania
sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.”.
Zaś zgodnie z § 1 powołanego przepisu – „Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych
w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 60 000
złotych.”.
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Powyższe stanowi również wykonanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 25 października 2012 r. nr 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie
praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie
i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.
2. Okres realizacji Programu: od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Dysponent przeznacza na realizację Programu w okresie wskazanym w pkt 2 kwotę
160 000 000,00 zł (sto sześćdziesiąt milionów złotych)
4. Rodzaj zadań realizowanych w ramach Programu i warunki ich realizacji:
Priorytet I
Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
oraz osobom im najbliższym
Projekty na rzecz wsparcia osób pokrzywdzonym przestępstwem, obejmujące następujące
zadania:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów;
2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej
osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do
czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub
psychologiczną;
5) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie
podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów
medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz
środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego
uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach
publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku
realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na
podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
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(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb
edukacyjnych osób uprawnionych;
8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017
r. poz. 60 i 1428);
9) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych
i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona
posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym
lokalu lub domu;
12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb
osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej
nastąpiła w wyniku przestępstwa;
13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych
w pkt 1-10;
14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej;
16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
17) finansowanie kosztów wyjazdu:
a. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje podczas
którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), w tym również przygotowania
do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji
projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac
geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
19) zakup urządzeń i wyposażenia;
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20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Tryb: otwarty konkurs ofert.
Podmioty uprawnione: Priorytet I w ramach Programu I skierowany jest do jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Warunki realizacji zadań:
1) Realizacja minimum 2 zadań spośród określonych w Priorytecie I, przy czym
Dysponent Funduszu w ogłoszeniu o konkursie określi zadania możliwe do realizacji,
w tym zadania obligatoryjne;
2) Posiadanie wkładu własnego;
3) Posiadanie potencjału osobowego i administracyjno-rzeczowego do wykonania zadań.
Priorytet II
Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym
Projekty na rzecz pomocy świadkom i osobom im najbliższym, obejmujące następujące
zadania:
1) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
Tryb: otwarty konkurs ofert.
Podmioty uprawnione: Priorytet II w ramach Programu I skierowany jest do jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.
Warunki realizacji zadań:
1) Realizacja wszystkich zadań spośród określonych w Priorytecie II;
2) Posiadanie wkładu własnego;
3) Posiadanie potencjału osobowego i administracyjno-rzeczowego do wykonania
zadania.
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Priorytet III
Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem
A. Projekty polegające na:
1) Wybudowaniu

lub

dostosowaniu

pomieszczeń

do

pełnienia

funkcji

tzw. przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci – przy Sądach Rejonowych
i Sądach Okręgowych oraz Prokuraturach Rejonowych i Prokuraturach
Okręgowych, które dotąd nie mają takiego pomieszczenia;
2) Wyposażeniu tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań, o których mowa powyżej,
zarówno nowoutworzonych jak i już funkcjonujących – przy Sądach
Rejonowych i

Sądach Okręgowych oraz

Prokuraturach Rejonowych

i Prokuraturach Okręgowych.
Tryb: nabór wniosków.
Podmioty uprawnione: Priorytet IIIA w ramach Programu I skierowany jest do Sądów
Rejonowych i Sądów Okręgowych oraz Prokuratur Rejonowych i Prokuratur Okręgowych.
Warunek realizacji zadań:
Wykonanie projektów w ramach Priorytetu IIIA zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania
przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego
(Dz. U. 2013.1642).
B. Projekty związane z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz zmierzające do likwidacji skutków pokrzywdzenia, realizowane na
rzecz podmiotów, które mają jako pierwsze kontakt z osobami pokrzywdzonymi,
świadkami oraz osobami im najbliższymi, polegające na:
1) Nabyciu środków transportu – ambulansów drogowych, służących do
transportu osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im
najbliższych;
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2) Nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Tryb: nabór wniosków.
Podmioty uprawnione: Priorytet IIIB w ramach Programu I skierowany jest do jednostek
sektora finansów publicznych.
Warunki realizacji zadań:
1) Posiadanie wkładu własnego,
2) Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania.
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