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Informacje ogólne
W planie finansowym na rok 2017 państwowego funduszu celowego, Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”,
przychody w roku 2017 przeznaczone na realizację zadania publicznego – pomocy
postpenitencjarnej oszacowano na 17 181 tys. zł.
Źródła przychodów Funduszu jakie mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy
postpenitencjarnej określa art. 43 § 7 pkt. 2-5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652), zwanej dalej: „k.k.w.”, przy czym podkreślić należy,
że głównym źródłem są potrącenia w wysokości 7 % wynagrodzenia przysługującego za
pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2 k.k.w. 1.
Świadczenia, finansowane z przychodów Funduszu w części postpenitencjarnej,
udzielane były przez Służbę Więzienną oraz zawodowych kuratorów sądowych osobom
pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom
im najbliższym2. Pomoc postpenitencjarna udzielana była również przez jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację celową ze środków
Funduszu, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Plan finansowy Funduszu na rok 2017 w części postpenitencjarnej, zgodnie
z zaleceniami Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym zakładał
wykorzystanie przychodów Funduszu na świadczenia pomocowe udzielane w proporcjach:
60 % Służba Więzienna, 28 % kuratorzy sądowi oraz 12 % organizacje pozarządowe3. Zgodnie
z tym podziałem, wydatki na pokrycie kosztów realizacji pomocy postpenitencjarnej
określono w kwotach:

1

Przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 2017 r., poz. 204), tj. przed 1 kwietnia 2017 r., na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej wysokość potrąceń z wynagrodzeń przysługujących za pracę skazanych wynosiła 10 %.
2

W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1452), zmieniająca art. 43 k.k.w. m.in.
w zakresie kręgu osób uprawnionych do uzyskania pomocy postpenitencjarnej – dotychczas pomocy
postpenitencjarnej można było udzielać osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych
i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin (obecnie: „osobom im najbliższym”).
3

Uchwałą z dnia 11 października 2016 r. Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
zarekomendowała podział środków Funduszu w proporcjach: 59 % Służba Więzienna, 27 % sądu oraz 14 %
organizacje pozarządowe. Z uwagi na fakt, iż plan finansowy Funduszu na rok 2017 został przyjęty przed
podjęciem ww. uchwały, wskazane proporcje (59%/27%/14%) uwzględniono w planie finansowym na rok 2018.

2

 15 015 tys. zł – przelewy redystrybucyjne na Centralny Zarząd Służby Więziennej
(pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną – kwota 10 209 tys. zł)
oraz sądy Pomoc postpenitencjarna udzielana przez zawodowych kuratorów
sądowych – kwota 4 806 tys. zł),
 2 000 tys. zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(organizacje pozarządowe).
Plan finansowy Funduszu w części postpenitencjarnej zakładał ponadto wydatki na
pokrycie kosztów i prowizji bankowych, które oszacowano na kwotę 60 tys. zł.
Wykonanie planu finansowego Funduszu w części postpenitencjarnej – w zakresie
przychodów, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33, wyniosło 19 556 206,10 zł, na którą to kwotę
składają się:
 19 391 075,66 zł – przychody z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych,
 91 352,98 zł – przychody z odsetek,
 970 zł – różne przelewy na Fundusz (np. z tytułu kar dyscyplinarnych określonych
w art. 143 § 1 pkt 7 k.k.w.),
 13 115,60 zł – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowych,
 59 691,86 zł – inne zwiększenia.
Wyższa niż zakładał plan kwota przychodów z tytułu potrąceń z wynagrodzeń
skazanych wynika ze znacznego wzrostu zatrudnienia odpłatnego skazanych, będącego
efektem rządowego programu „Praca dla więźniów”. Wpływ na te przychody miał również
wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wykonanie planu finansowego Funduszu w części postpenitencjarnej – w zakresie
kosztów,

zgodnie

z

danymi

Biura

Administracyjno-Finansowego

Ministerstwa

Sprawiedliwości, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniosło:
 2 000 tys. zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 14 972 656,60 zł – przelewy redystrybucyjne na rzecz CZSW oraz sądów4,
 58 925,59 zł – koszty i prowizje bankowe.

4

Ogólna kwota przekazana sądom oraz CZSW na zlecenie Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji
wyniosła 14 985 010 zł. Niższa kwota przelewów redystrybucyjnych wykazana przez BA-F wynika z częściowego,
omyłkowego zwrotu środków przez sądy dokonanego pod koniec grudnia 2017 r.

3

Poniższa tabela przedstawia wysokość środków przekazanych przez Ministerstwo
Sprawiedliwości z rachunku Funduszu na rachunki CZSW, sądów oraz organizacji
pozarządowych w poszczególnych miesiącach 2017 r.:

Miesiąc

Środki przekazane

CZSW

Sądy

Organizacje
pozarządowe
(jednostki
niezaliczane do
sektora finansów
publicznych)

A

B

C

D

E

1

Styczeń

2 539 260 zł

347 800 zł

351 460 zł

1 840 000 zł

2

Luty

1 685 500 zł

1 108 600 zł

416 900 zł

160 000 zł

3

Marzec

1 801 000 zł

1 341 600 zł

459 400 zł

0 zł

4

Kwiecień

1 756 600 zł

1 352 300 zł

404 300 zł

0 zł

5

Maj

1 841 400 zł

1 470 600 zł

370 800 zł

0 zł

6

Czerwiec

1 363 900 zł

981 700 zł

382 200 zł

0 zł

7

Lipiec

1 391 600 zł

1 058 000 zł

333 600 zł

0 zł

8

Sierpień

1 467 900 zł

1 130 000 zł

337 900 zł

0 zł

9

Wrzesień

1 527 000 zł

1 189 000 zł

338 000 zł

0 zł

10

Październik

845 700 zł

500 000 zł

345 700 zł

0 zł

11

Listopad

382 400 zł

0 zł

382 400 zł

0 zł

12

Grudzień

382 750 zł

0 zł

382 750 zł

0 zł

13

Razem

16 985 010 zł

10 479 600 zł

4 505 410 zł

2 000 000 zł

99,47 %

102,65%

93,75%

(100 % = 10 209 000 zł)

(100 % = 4 806 000 zł)

(100 % = 2 000 000 zł)

14 Wykonanie planu w
procentach
Procentowy udział w
całości przekazanych
15 środków w 2017 r.
(100% = kwota z pola
B13 )

(100 % = 17 075 000 zł)

61,70 %

26,53 %

100%

11,78 %
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I. Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Służbę Więzienną5
W roku 2017 Służba Więzienna dysponowała środkami obrotowymi przeznaczonymi
na udzielanie pomocy postpenitencjarnej w łącznej kwocie 13 061 220,38 zł. Kwota ta
obejmuje środki pieniężne przekazane w 10 transzach (przelewy redystrybucyjne)
w analizowanym okresie na rzecz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w wysokości
10 479 600 zł oraz pozostałe z roku poprzedniego środki pieniężne oraz materiały będące
w dyspozycji Służby Więziennej (np. zakupione ze środków Funduszu buty, odzież dla
skazanych).
Otrzymane środki Funduszu w kwocie, która wpłynęła na rachunek bankowy CZSW,
przekazano do 15 Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, a następnie do
podstawowych jednostek penitencjarnych – zakładów karnych i aresztów śledczych.
W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. udzielono ogółem
102 602 świadczeń na rzecz 67 068 osób pozbawionych wolności i zwalnianych z jednostek
penitencjarnych, których łączny koszt wyniósł 10 540 369,41 zł, a średnia wartość
świadczenia wyniosła 102,73 zł.
Świadczenia udzielone przez Służbę Więzienną w roku 2017 z uwzględnieniem ich rodzaju:
Zakres pomocy wg § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U.
poz. 1760).
pkt 1
Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub
udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych.
pkt 2
Okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych
za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o
pomoc ma tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby.
pkt 3
Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
pkt 4

Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów
podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie
kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe.

Liczba

Kwota

Średnia

świadczeń

dane w zł

w zł

7

12 866,50

1 838,07

120

21 329,89

177,75

894

64 944,90

72,65

2 354

2 984 928,18

1 268,02

5

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego
Zarządu Służby Więziennej.

5

pkt 5

pkt 6

pkt 7

pkt 8

pkt 9

pkt 10

pkt 11

pkt 12
pkt 13
pkt 14

Organizowanie i finansowanie programów podnoszących
kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie
czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy,
w tym przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.
Zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń, a
także odzieży i obuwia ochronnego niezbędnych do
realizacji programów, o których mowa w pkt. 5, oraz
szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a
także wykonywania pracy nieodpłatnej.
Pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym
leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem
orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
Pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze
wskazaniami lekarskimi lub przejazdów do miejsca pobytu,
nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie.
Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu
osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do
uzyskania pomocy.
Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych
przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których
mowa w pkt. 5, szkoleniach i kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej
nieodpłatnie.
Pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
osób
zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach
podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach
wymienionych w pkt. 5 oraz pracy nieodpłatnej.
Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć
służących skutecznej readaptacji skazanych (…)
Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem
pomocy rzeczowej.
Udzielanie świadczeń pieniężnych na cel wskazany przez
organ udzielający pomocy.

OGÓŁEM (suma z wierszy pkt 1 – 14)

23 558

1 895 071,85

80,44

17 436

1 856 866,80

106,50

2

183,84

91,92

149

68 901,18

462,42

8 594

129 929,33

15,12

149

5 928,60

39,79

102

4 170,05

40,88

3

1 004,40

334,80

21 121

1 373 850,69

65,05

28 113

2 120 393,20

75,42
102,73

102 602

10 540 369,41

(średnia
wartość
świadczenia)

II. Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez kuratorów sądowych
Kuratorska służba sądowa udzielała świadczeń finansowanych ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej osobom po opuszczeniu zakładu
karnego oraz osobom im najbliższym, a także osobom najbliższym osób pozbawionych
wolności. Działania pomocowe kuratorów sądowych uzupełniają działania Służby Więziennej
6

podejmowane na rzecz osób pozbawionych wolności i zwalnianych z zakładów karnych oraz
mają na celu doraźną pomoc osobom najbliższym tych osób.
W roku 2017 z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na
udzielanie

pomocy

postpenitencjarnej

przez

kuratorów

sądowych

Ministerstwo

Sprawiedliwości przekazało sądom kwotę 4 505 410 zł, co stanowi 93,75 % kwoty
wynikającej z planu finansowego zatwierdzonego w ustawie budżetowej (26,53 % ogólnej
puli

środków

przekazanych

z

rachunku

Funduszu

na

świadczenia

pomocy

postpenitencjarnej).
Wysokość środków przekazanych na poszczególne okręgi sądowe była zgodna
z kwotami zgłoszonymi przez kuratorów okręgowych w poszczególnych miesiącach 2017
roku.
Świadczenia udzielone przez kuratorów sądowych z uwzględnieniem ich rodzaju6:
Wysokość wydatkowanych
środków w zł

Rodzaje świadczeń
Udzielanie świadczeń pieniężnych na określony cel

1 377 338

Udzielanie pomocy rzeczowej w formie bonów
(żywnościowych/towarowych)

2 206 541

Udzielanie pomocy rzeczowej w formie innej niż bony

721 652

Dopłata do zobowiązań czynszowych, czasowego
zakwaterowania
Pokrywanie kosztów kursów zawodowych, porad i
leczenia specjalistycznego

74 180
18 908
77 170

Pozostałe
Suma wydatkowanych środków

4 475 789

W roku 2017 kuratorzy udzielili świadczeń na rzecz 22 976 osób7, co oznacza, że
średnia wartość świadczenia przypadająca na jedną osobę wyniosła 194,80 zł.
6

Dane na podstawie sprawozdań z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r za rok 2017.
Przedmiotowe sprawozdania obejmują najczęstsze formy pomocy postpenitencjarnej udzielnej przez
kuratorów sądowych, stąd też nie uwzględniają wszystkich świadczeń wymienionych w § 39 ust. 1
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1760). Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych.
7
Dane na podstawie sprawozdań MS-S40r za rok 2017.
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III. Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych8
Działania jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji
pozarządowych), które uzyskały dotację z Funduszu na realizację zadań zakresu pomocy
postpenitencjarnej,

uzupełniały działalność Służby Więziennej oraz kuratorskiej służby

sądowej na rzecz osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów
śledczych oraz osób im najbliższych. Podmioty te, w ramach uzyskanej dotacji, m.in.
prowadzą ośrodki dla bezdomnych opuszczających jednostki penitencjarne, organizują
programy readaptacji społecznej, mające na celu pomoc psychologiczną, profilaktykę oraz
terapię uzależnień, organizują bezpłatne poradnictwo prawne oraz kursy podnoszące
kwalifikacje zawodowe. Ponadto, w ramach udzielonej dotacji, udzielają doraźnej pomocy
rzeczowej tym grupom osób.
Spośród podmiotów, którym udzielono dotacji, najliczniejszą grupę stanowią
organizacje prowadzące wyspecjalizowane ośrodki dla osób opuszczających zakłady karne,
tzw. ośrodki readaptacyjne. Są to miejsca zapewniające nocleg, całodobowe wyżywienie oraz
wszechstronną pomoc dla swoich podopiecznych, mającą na celu ich usamodzielnienie.
Pracownicy tych ośrodków pomagają w znalezieniu pracy, uregulowaniu sytuacji prawnej,
załatwieniu niezbędnych spraw w urzędach. Często także zapewniają specjalistyczną pomoc
psychologiczną czy terapeutyczną, zwłaszcza w zakresie uzależnień.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu
pomocy postpenitencjarnej w roku 2017 ogłoszony został w dniu 27 października 2016 r.
Dysponent

Funduszu przyznał dotacje celowe 27 podmiotom na łączną kwotę

2 mln zł. Poszczególne kwoty dotacji wynosiły od 48 446 tys. zł do 80 tys. zł.
Środki Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz

podmiotów sektora

pozarządowego przyznawane były w oparciu o umowę, zawartą zgodnie z dyspozycją
zawartą w art. 43 § 10 k.k.w. oraz art. 151 ustawy o finansach publicznych.

8

Opracowano na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań z realizacji w roku 2017 zadania publicznego
„pomoc postpenitencjarna”, sporządzonych przez podmioty, którym udzielono dotacji na ten cel.
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Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podmiot, który otrzymał dotację celową z Funduszu
na udzielanie w roku 2017 pomocy postpenitencjarnej

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul.
Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w
Białymstoku, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok
Małopolskie Stowarzyszenie „PROBACJA”, ul. Al. Z.
Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300
Bielsko-Biała
Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”, ul. Reymonta
10, 50-225 Wrocław
Stowarzyszenie ALTER EGO, ul. Wiślana 7, 05-077
Warszawa-Wesoła
Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka
Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji
Życiowej JUNONA, ul. Sokola 14/68, 82-500 Kwidzyn

Przyznana kwota Niewykorzystana
dotacji
kwota dotacji
(w zł)
(w zł)

79 920

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

1 602,68

80 000

nie dotyczy

9.

Fundacja POMOST, ul. Wolności 276; 41-800 Zabrze

80 000

nie dotyczy

10.

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce

80 000

15 085,47

11.

Pogotowie Społeczne, ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań

80 000

nie dotyczy

12.

Fundacja „Uwolnienie”, ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź

60 000

13 115,60

13.

Fundacja Dom Wspólnoty „BARKA” w Drezdenku, ul.
Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul.
Magazynowa 14, 02-652 Warszawa
Stowarzyszenie MONAR, ul. Nowolipki 9B, 00-151
Warszawa
Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT” Oddział
Warszawa, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul.
Świętojańska 4, 08-110 Siedlce
Fundacja-Instytut św. Brata Alberta, ul. Śląska 50, 72-600
Świnoujście

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

80 000

8 759,51

79 994

nie dotyczy

80 000

nie dotyczy

51 000

nie dotyczy

65 000

nie dotyczy

65 000

nie dotyczy

70 640

nie dotyczy

70 000

nie dotyczy

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fundacja Pedagogium, ul. Hoża 62/69, 00-682 Warszawa

20.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300
Nowy Sącz
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, ul. Jezuicka 4, 20113 Lublin

21.
22.

Stowarzyszenie POSTIS, ul. T. Zana 3A, 20-601 Lublin

23.

Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”, ul. Karkoszki
24; 37-545 Gomunice
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na
Wolność „EMAUS”, ul. Sandomierska 55/57, 80-074
Gdańsk

24.
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25.
26.
27.

Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN”,
ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”, ul.
Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń
Fundacja Chrześcijańska NEBO, ul. Oczary 9/108, 03-137
Warszawa
RAZEM ZŁ

60 000

nie dotyczy

70 000

nie dotyczy

48 446

nie dotyczy

2 000 000,00

38 563,269

Świadczenia udzielone przez organizacje pozarządowe z uwzględnieniem ich rodzaju:
Zakres pomocy wg § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U.
poz. 1760).
pkt 1 Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie
schronienia w ośrodku dla bezdomnych.
pkt 2 Okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł
prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby.
pkt 3 Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
pkt 4 Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
pkt 5 Organizowanie i finansowanie programów podnoszących
kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie
czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym
przemocy w rodzinie oraz problemom uzależnień.
pkt 6 Zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń
niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt. 5,
oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a
także wykonywania pracy nieodpłatnej.
pkt 7 Pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem
lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o
niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
pkt 8 Pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze
wskazaniami lekarskimi lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki,
terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie.
pkt 9 Pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu
osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania
pomocy.
pkt 10 Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy
kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt.
5, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie.
pkt 11 Pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw

Kwota
(dane w zł)

Wykorzystanie
środków w %
(100% =
2 000 000 zł)

547 402,30

27,37%

7 106,34

0,36%

248 040,29

12,40%

48 765,17

2,44%

396 627,65

19,83%

40 043,84

2,00%

18 400,00

0,92%

4 496,40

0,22%

1 833,90

0,09%

6 056,00

0,30%

578,00

0,03%
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Różnica z kwotą zwrotu dotacji wskazaną na str. 3 wynika z faktu, iż część niewykorzystanych środków dotacji
wpłynęła na rachunek Funduszu w styczniu 2018 r.
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nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w
szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
programach wymienionych w pkt. 5 oraz pracy nieodpłatnej.
pkt 12 Promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących
skutecznej readaptacji skazanych (…)
pkt 13 Pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem
pomocy rzeczowej.
pkt 14 Udzielanie świadczeń pieniężnych na cel wskazany przez organ
lub podmiot udzielający pomocy.
pkt 15 Pozostałe, w tym koszty administracyjne niezbędne do realizacji
powierzonych zadań (np. koszty obsługi księgowej, artykułów
biurowych)
OGÓŁEM (suma z wierszy pkt 1 – 15)

43 759,20

2,19%

477 362,92

23,87%

300,00

0,02%

120 664,73

6,03%

1 961 436,74

98,07 %
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