
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grażynę Sztark, Barbarę Zdrojewską, 

Piotra Florka, Piotra Zientarskiego, 

Leszka Czarnobaja i Jana Rulewskiego 

na 48. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 października 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

W 2012 roku na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (DzU 

nr 90, poz. 557 ze zm.) powstał Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to 

państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Środki, które wpływają na 

konto funduszu, przeznacza się tylko na cele wskazane w art. 43 k.k.w. oraz w rozporządzeniu ministra spra-

wiedliwości z dnia 29 września 2015 r. 

Przyznane dotacje celowe mogą być przeznaczane wyłącznie na cele wskazane w ww. aktach prawnych, 

tj. na: udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin oraz udzielanie 

pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz człon-

kom ich rodzin. Dysponent funduszu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku opracowuje informację 

o sposobie wykorzystania środków finansowych funduszu w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnie-

niem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom sektora pozarządo-

wego. Informacja w tej sprawie powinna być zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jakimi środkami dysponował fundusz w latach 2015, 2016 i 2017? 

2. Prosimy o przedstawienie listy podmiotów i organizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków 

funduszu wraz z wysokością dofinansowania. Czy środki z funduszu wykorzystane zostały na inne cele niż 

wskazane w ustawie i rozporządzeniu? Czy środki z funduszu przekazywane były podmiotom innym niż 

organizacje pozarządowe? 

3. Prosimy o informację o sposobie wykorzystania wszelkich środków zgromadzonych w funduszu w la-

tach 2015 i 2016. Jednocześnie bylibyśmy wdzięczni za wyjaśnienie, z jakiego powodu na stronie interneto-

wej ministerstwa nie została zamieszczona informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Fun-

duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pomocy pokrzywdzo-

nym w roku 2016? Czy stwierdzone zostały jakiekolwiek nieprawidłowości w dysponowaniu środkami fun-

duszu? 

4. Jaka kwota jest obecnie zgromadzona na koncie funduszu? 
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