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Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
w części postpenitencjarnej
w 2016 roku

Warszawa, marzec 2017 roku

Informacje ogólne
W planie finansowym na rok 2016 państwowego funduszu celowego, Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”,
przychody w roku 2016 przeznaczone na realizację zadania publicznego – pomocy udzielanej
osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz
członkom ich rodzin (pomocy postpenitencjarnej) oszacowano na 15 900 tys. zł.
Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej państwowych funduszy celowych, koszty
realizacji zadań publicznych, dla których zostały powołane, mogą być pokrywane tylko
w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym
pozostałości środków z okresów poprzednich (art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.). Środki funduszu celowego
niewykorzystane w danym roku nie są zwracane do budżetu państwa, ale przechodzą na
następny okres i wydatkowane są na zadania publiczne, do realizacji których powołany został
dany fundusz. Taka konstrukcja wydatkowania środków funduszy celowych zapewnia
ciągłość realizacji tych zadań publicznych.
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. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), zwanej dalej: „k.k.w.”, przy czym
podkreślić należy, że głównym źródłem są potrącenia w wysokości 10% wynagrodzenia
przysługującego

za

pracę

skazanych

zatrudnionych

w

formach

określonych

w art. 121 § 2 k.k.w.1 (w planie finansowym funduszu na rok 2016 przychody z tego tytułu
oszacowano na kwotę 15 800 tys. zł).
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 członkom
ich rodzin. Pomoc postpenitencjarna udzielana była również przez jednostki spoza sektora
finansów publicznych, które otrzymały dotację celową ze środków Funduszu, po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 2017 r., poz. 204), od dnia 1 kwietnia 2017 r. z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu
potrącane będzie 7% na cele Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
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Plan finansowy Funduszu w części postpenitencjarnej, pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym i zatwierdzony
w ustawie budżetowej, zakładał wykorzystanie przychodów Funduszu na świadczenia
pomocowe w proporcjach: 60% Służba Więzienna, 28% kuratorzy sądowi oraz 12%
organizacje pozarządowe. Zgodnie z tym podziałem, wydatki na pokrycie kosztów realizacji
pomocy postpenitencjarnej określono w kwotach:
-

14 000 tys. zł – przelewy redystrybucyjne na Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc
postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną – kwota 9 550 tys. zł) oraz sądy
Pomoc postpenitencjarna udzielana przez zawodowych kuratorów sądowych – kwota
4 450 tys. zł),

-

1 900 tys. zł – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
(organizacje pozarządowe).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., plan finansowy Funduszu w roku 2016

w części postpenitencjarnej wykonano na kwotę 18 652 002,57 zł, która obejmuje:
-

1 360 970,93 zł – pozostałość z roku 2015 (niewykorzystane przychody z miesiąca grudnia
2014 r.),

-

17 203 235,51 zł – przychody z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych,

-

77 199,11 zł – przychody z odsetek,

-

1 809,46 zł – różne przelewy na Fundusz (np. przekazane przez dyrektorów jednostek
penitencjarnych środki pieniężne ujawnione w trakcie przeszukań cel mieszkalnych),

-

8787,56 zł – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji celowych.
Wyższe niż planowano przychody z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych

wynikały z wzrostu zatrudnienia odpłatnego skazanych, będącego efektem wprowadzonego
do realizacji rządowego programu pracy więźniów.
W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z rachunku Funduszu
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało na udzielanie pomocy postpenitencjarnej przez
uprawnione podmioty środki finansowe w kwocie 15 900 tys. zł, w tym:
-

14 000 tys. zł – w formie przelewów redystrybucyjnych (9 991 870 zł na CZSW oraz
4 008 130 zł na sądy),

-

1 900 tys. zł – w formie dotacji celowych organizacjom pozarządowym.
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Ponadto z przychodów przeznaczonych na udzielanie pomocy postpenitencjarnej
pokryto koszty i prowizje bankowe w kwocie 53 660,05 zł.
Niewykorzystana w roku 2016 kwota 2 698 342,52 zł, stanowiąca przychody
z miesiąca grudnia, została wydatkowana w styczniu 2016 r.2
Poniższa tabela przedstawia wysokość środków przekazanych z rachunku Funduszu
na pomoc postpenitencjarną w poszczególnych miesiącach 2016 r.:

Miesiąc

Środki przekazane

CZSW

Sądy

A

B

C

D

Organizacje
pozarządowe
E

1

Styczeń

1 360 900 zł

456 500 zł

204 400 zł

700 000 zł

2

Luty

1 041 530 zł

722 000 zł

319 530 zł

0 zł

3

Marzec

1 043 580 zł

686 600 zł

356 980 zł

0 zł

4

Kwiecień

1 714 770 zł

729 000 zł

375 770 zł

610 000 zł

5

Maj

1 103 200 zł

769 000 zł

334 200 zł

6

Czerwiec

1 178 900 zł

758 000 zł

420 900 zł

7

Lipiec

1 756 000 zł

837 900 zł

328 100 zł

8

Sierpień

1 425 800 zł

1 114 800 zł

311 000 zł

9

Wrzesień

1 412 800 zł

1 116 000 zł

296 800 zł

10

Październik

1 523 000 zł

1 180 000 zł

343 000 zł

11

Listopad

1 623 250 zł

1 250 000 zł

373 250 zł

12

Grudzień

716 270 zł

372 070 zł

344 200 zł

13

Razem

15 900 000 zł

9 991 870 zł

4 008 130 zł

1 900 000 zł

104,63%

92,75%

100%

(100 % = 9 550 000 zł)

(100 % = 4 450 000 zł)

14 Wykonanie planu w
procentach
Procentowy udział w
całości przekazanych
15 środków w 2016 r.
(100% = kwota z pola
B13 )

100%

62,84%

25,21%

590 000 zł

11,95%

2

Faktyczna kwota, która pozostawała na rachunku Funduszu z przeznaczeniem na pomoc postpenitencjarną
była o 460 zł wyższa z uwagi na omyłkowy zwrot tej kwoty przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 30 grudnia
2016 r. Środki te zostały ponownie przekazane na rachunek sądu w styczniu 2017 r.
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I. Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez Służbę Więzienną

W roku 2016 Służba Więzienna dysponowała środkami obrotowymi przeznaczonymi
na udzielanie pomocy postpenitencjarnej w łącznej kwocie 12 278 060,53 zł. Kwota ta
obejmuje środki pieniężne przekazane w 12 transzach (przelewy redystrybucyjne)
w analizowanym okresie na rzecz Centralnego Zarządu Służby Więziennej w wysokości
9 991 870 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. udzielono ogółem
104 271 świadczeń na rzecz 71 164 osób pozbawionych wolności i zwalnianych z jednostek
penitencjarnych, których łączny koszt wyniósł 9 698 973,95 zł, a średnia wartość świadczenia
wyniosła 93,02 zł.

Świadczenia udzielone przez Służbę Więzienną w roku 2016 z uwzględnieniem ich rodzaju:
Zakres pomocy wg § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U.
poz. 1544).
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

13

2 579,67

198,44

120

18 455,10

153,79

1 334

44 377,90

33,27

3 114

2 980 682,26

957,19
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pkt 5

pkt 6

pkt 7

pkt 8

pkt 9

pkt 10

pkt 11

pkt 12
pkt 13
pkt 14
pkt 15

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.
Prowizje i opłaty bankowe.

OGÓŁEM (suma z wierszy pkt 1 – 15)

22 796

1 603 001,23

70,32

17 749

1 686 959,90

95,05

51

9 544,13

187,14

203

51 301,79

252,72

8 608

118 262,92

13,74

484

21 671,37

44,78

167

6 022,67

36,06

833

21 702,94

26,05

19 597

1 339 334,91

68,34

29 202

1 795 077,16

61,47

X

0,00

X
93,02

104 271

9 698 973,95

(średnia
wartość
świadczenia)
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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 członkom ich rodzin, a także członkom rodzin osób pozbawionych wolności.
Działania pomocowe kuratorów sądowych uzupełniają działania Służby Więziennej
podejmowane na rzecz osób pozbawionych wolności i zwalnianych z zakładów karnych oraz
mają na celu doraźną pomoc rodzinom tych osób.
W roku 2016 z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na
udzielanie

pomocy

postpenitencjarnej

przez

kuratorów

sądowych

Ministerstwo

Sprawiedliwości przekazało sądom kwotę 4 008 130 zł, co stanowi 90,07 % kwoty
wynikającej z planu finansowego zatwierdzonego w ustawie budżetowej (25,21 % ogólnej
puli

środków

przekazanych

z

rachunku

Funduszu

na

świadczenia

pomocy

postpenitencjarnej). Niewydatkowane przez kuratorów w roku 2016 środki Funduszu zostały
wykorzystane na świadczenia pomocowe w roku 2017.
Przy podziale środków finansowych pomiędzy poszczególne okręgi sądowe w roku
2016 zrezygnowano ze stosowania procentowych wskaźników odpowiadającym liczbie osób
skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności w danym okręgu. Kryterium to
stosowane było od kilku lat, jednakże nie sprawdzało się we wszystkich okręgach
(w niektórych okręgach przekazywane środki były nieadekwatne do potrzeb, podczas gdy
w innych – przekazywane środki okazywały się zbyt wysokie i były wykorzystywane na
bieżąco). Stąd też od grudnia 2015 r. wprowadzono mechanizm cyklicznego zgłaszania
Ministerstwu Sprawiedliwości przez kuratorów okręgowych zapotrzebowania na środki
finansowe Funduszu. Kuratorzy okręgowi przesyłają do Ministerstwa Sprawiedliwości,
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o stanie środków Funduszu będących
w dyspozycji podległych kuratorów zawodowych (wg stanu na ostatni dzień poprzedniego
miesiąca). W przedmiotowej informacji podawana jest również łączna kwota środków
Funduszu, o przekazanie której zawnioskowali zawodowi kuratorzy sądowi (środki te
wykorzystywane są w następnym miesiącu na udzielanie świadczeń pomocowych).
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Świadczenia udzielone przez kuratorów sądowych z uwzględnieniem ich rodzaju3:
Rodzaje świadczeń

Wysokość wydatkowanych
środków w zł

Udzielanie świadczeń pieniężnych na określony cel

1 291 865

Udzielanie pomocy rzeczowej w formie bonów
(żywnościowych/towarowych)

2 249 421

Udzielanie pomocy rzeczowej w formie innej niż bony
Dopłata do zobowiązań czynszowych, czasowego
zakwaterowania
Pokrywanie kosztów kursów zawodowych, porad i
leczenia specjalistycznego
Pozostałe
Suma wydatkowanych środków

715 750
79 361
24 394
97 998
4 458 789

Wydatkowana kwota środków Funduszu była wyższa od kwoty przekazanej
z rachunku Funduszu na rachunek sądów w całym 2016 r. Było to możliwe dzięki
wykorzystaniu przez kuratorów środków pozostałych z roku 2015. Środki, które przechodzą
na następny okres (zgodnie z zasadami funkcjonowania państwowych funduszy celowych),
zapewniają ciągłość realizacji zadań kuratorów związanych z udzielaniem pomocy
postpenitencjarnej.
W roku 2016 kuratorzy udzielili świadczeń na rzecz 18 643 osób4, co oznacza, że
średnia wartość świadczenia przypadająca na jedną osobę wyniosła 239,17 zł. Najliczniejszą
grupę stanowią osoby zwolnione z jednostek penitencjarnych (18 643 osoby). Spośród
beneficjentów pomocy, 444 osoby to członkowie rodzin osób pozbawionych wolności.
Najmniej świadczeń z Funduszu udzielono członkom rodzin osób zwolnionych z jednostek
penitencjarnych (174 osoby).

3

Dane na podstawie sprawozdań z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40r za rok 2016.
Przedmiotowe sprawozdania obejmują najczęstsze formy pomocy postpenitencjarnej udzielnej przez
kuratorów sądowych, stąd też nie uwzględniają wszystkich świadczeń wymienionych w § 30 ust. 1 29 września
2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 1544).
Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych.
4
Dane na podstawie sprawozdań MS-S40r za rok 2016.
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III. Wykorzystanie środków finansowych Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej przez organizacje pozarządowe.
Działania 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 rodzin tych osób, tj. osób szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Zgodnie z planem finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej w roku 2016, na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych
przewidziano 1 900 tys. zł, tj. kwotę stanowiącą około 12% planowanych przychodów
przeznaczonych na udzielanie pomocy postpenitencjarnej.
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu
pomocy postpenitencjarnej w roku 2016 ogłoszony został w dniu 29 października 2015 r.
Dysponent

Funduszu przyznał dotacje celowe 30 podmiotom na łączną kwotę

1 900 tys. zł. Poszczególne kwoty dotacji wynosiły od 18 tys. zł do 83 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.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Podmiot, który otrzymał dotację celową z Funduszu
na udzielanie w roku 2016 pomocy postpenitencjarnej
Śląska Fundacja Błękitny Krzyż,
ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
Stowarzyszenie MONAR,
ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa
Fundacja Pomost,
ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze
Stowarzyszenie Junona,
82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 14/68
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63,
66-400 Gorzów Wielkopolski
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża,
ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa
Fundacja Sławek,
ul. Gen. W. Andersa 13, 00-159 Warszawa
Stowarzyszenie ALTER EGO,
ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa-Wesoła
Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA,
ul. Czyżówka 50, 30-526 Kraków
Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM,
ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław
Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Warszawie,
ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa

Przyznana
kwota
dotacji w zł

Niewykorzystana
kwota dotacji w zł

83 000,00

nie dotyczy

83 000,00

nie dotyczy

83 000,00

nie dotyczy

83 000,00

nie dotyczy

80 000,00

nie dotyczy

80 000,00

nie dotyczy

80 000,00

nie dotyczy

75 000,00

nie dotyczy

75 000,00

nie dotyczy

75 000,00

nie dotyczy

75 000,00

nie dotyczy
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Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka,
Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
Fundacja-Instytut św. Brata Alberta,
ul. Śląska 50, 72-600 Świnoujście
Fundacja Dom Wspólnoty BARKA w Drezdenku,
ul. Bolesława Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność "EMAUS",
ul. Sandomierska 55/57, 80-074 Gdańsk
Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku,
ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.
Ch. Kofoeda w Siedlcach, ul. Świętojańska 4, 08-110 Siedlce
Pogotowie Społeczne,
ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań
Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz",
ul. Kościuszki 77/79, 87/100 Toruń
Fundacja Wzajemnej Pomocy "Alternatywa",
ul. Karkoszki 24; 37-545 Gomunice
Fundacja Chrześcijańska NEBO,
ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa
Stowarzyszenie SURSUM CORDA,
ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz
Fundacja Pedagogium,
ul. Marszałkowska 115, 00-950 Warszawa
Fundacja "Uwolnienie",
ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN,
ul. Zofii Nałkowskiej 8/27, 70-785 Szczecin
Stowarzyszenie POSTIS,
ul. Tomasza Zana 3A, 20-601 Lublin
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin
Stowarzyszenie "INTER CAETERA",
ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków
Stowarzyszenie "Bractwo Więzienne" Oddział Kujawsko-Pomorski,
Pl. Kościeleckich 7; 85-347 Bydgoszcz
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej,
Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

RAZEM ZŁ

75 000,00

38,52

73 000,00

nie dotyczy

73 000,00

nie dotyczy

73 000,00

nie dotyczy

73 000,00

nie dotyczy

73 000,00

9686,72

70 000,00

nie dotyczy

70 000,00

nie dotyczy

68 000,00

nie dotyczy

43 000,00

nie dotyczy

42 000,00

nie dotyczy

42 000,00

nie dotyczy

42 000,00

nie dotyczy

41 000,00

nie dotyczy

41 000,00

nie dotyczy

40 000,00

nie dotyczy

40 000,00

nie dotyczy

31 000,00

nie dotyczy

18 000,00

nie dotyczy

1 900 000,00

9 954,44
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Podmioty, które otrzymały dotację celową na udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
udzieliły w roku 2016 pomocy ogółem 9 086 osobom6, w tym:


6 420 osobom pozbawionym wolności (najczęstszymi formami pomocy w tym przypadku
były korespondencyjne porady, zwłaszcza prawne oraz paczki żywnościowe i higieniczne
wysyłane do jednostek penitencjarnych; inne formy pomocowe to np. organizowanie
prac nieodpłatnych na cele charytatywne, programy mające na celu przeciwdziałanie

5

Różnica z kwotą zwrotu dotacji wskazaną na str. 3 wynika z faktu, iż część niewykorzystanych środków dotacji
wpłynęła na rachunek Funduszu w styczniu 2017 r. Kwota na str. 3 obejmuje również środki niewykorzystanych
w roku 2015 dotacji zwróconych w styczniu 2016 r.
6
Źródło: sprawozdania merytoryczne beneficjentów dotacji celowych z Funduszu z realizacji w roku 2016
zadania publicznego „pomoc postpenitencjarna”.
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czynnikom kryminogennym, w tym agresji – zwłaszcza przemocy w rodzinie oraz
problemom uzależnień, kursy i szkolenia zawodowe),


1 523 osobom zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych (którym m.in.
udzielano pomocy rzeczowej i schronienia w prowadzonych ośrodkach dla bezdomnych,
organizowano kursy i szkolenia zawodowe, programy dotyczące uzależnień),



581 członkom rodzin osób pozbawionych wolności oraz 562 członkom rodzin osób
zwolnionych z jednostek penitencjarnych (najczęstszą formą pomocy była pomoc
rzeczowa).

Świadczenia udzielone przez organizacje pozarządowe z uwzględnieniem ich rodzaju 7:
Zakres pomocy wg § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U.
poz. 1544).
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

Kwota
(dane w zł)

Wykorzystanie
środków w %
(100% =
1 900 000,00zł)

538 022,72

28,32%

0,00

0,00%

231 994,40

12,21%

94 603,09

4,98%

408 791,26

21,52%

27 362,89

1,44%

18 000,00

0,95%

15 638,95

0,82%

1 412,00

0,07%

8 810,00

0,46%

7

Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych beneficjentów dotacji celowych z Funduszu z realizacji w roku
2016 zadania publicznego „pomoc postpenitencjarna”.
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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
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)

208,83

0,01%

0,00

0,00%

435 435,85

22,92%

1 134,00

0,06%

108 631,57

5,72%

1 890 045,56

99,48
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