Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.

Załącznik nr 2
INFORMACJA
dla podmiotów określonych w art. 38 § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

Mając na uwadze ustawową możliwość uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń sądów i pomoc w
społecznej readaptacji skazanych ( art. 38 § 1 kkw ) uprzejmie informuję, iż zgodnie z treścią art. 170 § 2 kkw sprawowanie
dozoru:
 nad skazanymi, którym warunkowo zawieszono wykonanie kary pozbawienia wolności – art. 73 § 1 kodeksu karnego,
 nad sprawcami przestępstw, wobec których tytułem próby warunkowo umorzono postępowanie karne – art. 67 § 2 kodeksu
karnego,
 nad skazanymi, którym udzielono warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia
wolności – art. 159 § 1 kodeksu karnego wykonawczego
może być powierzone stowarzyszeniom, organizacjom lub instytucjom, do których działalności należy troska o wychowanie,
zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.
Sprawowanie dozoru może być powierzone również osobom godnym zaufania na ich wniosek lub za ich zgodą.
Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowiązane są w szczególności do ( art. 175
kodeksu karnego wykonawczego ):
 bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy
w prawidłowym ich wykonaniu,
 utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym kuratorem zawodowym,
 zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone mu czynności związane dozorem oraz
przedstawiał sądowi okresowe sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

Do osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzyszenia , organizacji i instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru,
należy w szczególności
( art. 174 kkw) :
 odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach
karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną,
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żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które
nałożono obowiązki,
współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i
zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej,
samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych, środków
zabezpieczających i kompensacyjnych oraz przepadku, jak też kontrola wykonywania środków kompensacyjnych,
udzielanie skazanym innej stosownej pomocy.

Nadto, do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się odpowiednio art. 169b, art.172 i art. 173 § 2 pkt 1-5, 7,
8 i 12 kkw, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Szczególne uprawnienia podmiotów sprawujących dozór ( art. 175a kkw):



Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na
wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem,
płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru.
Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów
zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Akty prawne regulujące sprawowanie dozoru:
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
( Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami )
 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
( Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 ze zmianami )
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Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności
przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
( Dz.U.2016.969 )
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczestnictwa
podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, a także społecznej kontroli nad ich
wykonywaniem
( Dz.U.2003 Nr 2011, poz.2051)

Jednocześnie informuję, że organizacje, stowarzyszenia, instytucje i osoby zainteresowane prowadzeniem
oddziaływań wychowawczo – resocjalizacyjnych i readaptacyjnych w ramach sprawowanego dozoru, celem dokonania
szczegółowych ustaleń winny zgłaszać się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. lub Prezesów Sądów Rejonowych
znajdujących się we właściwości miejscowej okręgu gorzowskiego.
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