Program II na realizację zadań
Funduszu Sprawiedliwości
(Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej)
Program nr II
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. Ustawa obliguje Dysponenta również do finansowania
działań, mających na celu przeciwdziałanie przestępczości.
1. Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „Dysponentem”, działając na podstawie § 2
ust. 1 i 2 rozporządzenia, ogłasza Program II w zakresie następujących
priorytetów:
I.
II.

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości,
Realizacja

przez

jednostki

sektora

finansów

publicznych

zadań

ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości.
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
60 000 000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych).
4. Rodzaj zadań realizowanych w ramach Programu i warunki ich realizacji:
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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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Priorytet I
Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości
Projekty mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na:
1) organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
2) organizowaniu i zlecaniu badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:
a. sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków,
b. przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobieganiu.
3) finansowaniu przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw
związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganiu
przestępczości;
4) tworzeniu, wzmacnianiu i rozbudowie sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz
zapobieganiu przestępczości;
5) organizowaniu lub zlecaniu organizacji konferencji, seminariów;
6) zlecaniu organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób
pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;
7) finansowaniu robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane, 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;
8) zakupie urządzeń i wyposażenia;
9) zakupie wartości niematerialnych i prawnych.
Tryb:
1) otwarty konkurs ofert;
2) nabór wniosków.
Podmioty uprawnione: Priorytet I w ramach Programu II skierowany jest do:
1) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji;
2) jednostek sektora finansów publicznych.
Warunki realizacji zadań:
1) Posiadanie wkładu własnego;
2) Posiadanie potencjału osobowego i administracyjno-rzeczowego do wykonania zadań.
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Priorytet II
Realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych
z zapobieganiem przestępczości
Projekty stanowiące realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań
ustawowych,

polegające

infrastruktury drogowej,

na

zaprojektowaniu,

zwiększającej

przygotowaniu

bezpieczeństwo

ruchu

budowy

i

drogowego,

budowie
w

tym

w szczególności bezpiecznych przejść dla pieszych (w tym bezkolizyjnych, jak np.: kładka,
mostek).
Tryb: nabór wniosków.
Podmioty uprawnione: Priorytet II w ramach Programu II skierowany jest do jednostek
sektora finansów publicznych.
Warunki realizacji zadań:
1) Posiadanie wkładu własnego,
2) Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, obejmujące dane dotyczące liczby
wypadków w okresie ostatniego roku.
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