
Warszawa, 12 maja 2022 r. 

BM-I.0520.98.2022

Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo, zawierające oświadczenie Senatora Kazimierza Michała 

Ujazdowskiego wraz z grupą senatorów, złożone podczas 38. posiedzenia Senatu RP, 

uprzejmie przekazuję poniższe informacje. 

Na wstępie dziękuję Państwu Senatorom za zainteresowanie sytuacją dzieci, młodzieży 

oraz ich rodzin dotkniętych przestępstwami. Zapewnienie adekwatnego, natychmiastowego 

i specjalistycznego wsparcia wszystkim osobom pokrzywdzonym przestępstwem, 

w tym dzieciom i młodzieży, to jedno z najistotniejszych zadań Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości 

(dalej: Fundusz Sprawiedliwości) i przedmiot wielu działań przezeń podejmowanych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 13 września 2017 roku w 

sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 683 z późn. zm.), ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości podejmowanych jest szereg zadań związanych z udzielaniem bezpłatnej 

pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, 

jak również osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów 

śledczych i osobom im najbliższym oraz z zapobieganiem przyczynom przestępczości. 

Działania Funduszu Sprawiedliwości opierają się na przeświadczeniu, że każda osoba 

pokrzywdzona przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe, w tym dzieci 

oraz młodzież, powinna otrzymać kompleksowe, profesjonalne i bezpłatne wsparcie. 

Podsekretarz Stanu



W ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym działa 305 miejsc 

świadczenia pomocy, ulokowanych w całej Polsce, a finansowanych ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości. W każdej placówce, osoba pokrzywdzona przestępstwem, w tym małoletni, 

może otrzymać kompleksowe i natychmiastowe wsparcie określone w § 36-37 

rozporządzenia. Jest to przede wszystkim pomoc prawna, psychologiczna czy materialna 

(m. in. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania, zakup odzieży, obuwia 

lub żywności czy finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim). 

Uzupełnieniem Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym są Centra Specjalistyczne Sieci 

Pomocy Pokrzywdzonym, przeznaczone m. in dla osób wymagających szczególnej opieki 

lub zapewniające kompleksowe wsparcie, poprzez udzielenie tymczasowego schronienia. 

Wśród nich z pewnością należy wskazać: Specjalistyczne Centrum Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem, świadczące pomoc rehabilitacyjną (fizyczną i psychiczną) 

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem; klinikę „Budzik” dla dorosłych, w której najlepsi 

specjaliści będą prowadzić innowacyjny program wybudzania ludzi ze śpiączki, a ośrodek 

zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, diagnostyczny 

i obrazowy, jak również Specjalistyczne Centrum Wsparcia w Warszawie, w którym 

schronienie znajdą osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym dzieci. Zatwierdzony 

przez Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości „Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

na lata 2019 – 2025 (aktualizacja nr 4)” zakłada sukcesywne zwiększenie liczby 

Specjalistycznych Centr Pomocy.

Ponadto, Fundusz Sprawiedliwości podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie 

przyczynom przestępczości, które odnoszą się bezpośrednio do dzieci oraz młodzieży. 

Obecnie we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę realizowany jest projekt 

pt. „Diagnoza problemu oraz oferty pomocowej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem 

w Polsce”, mający na celu przeciwdziałanie przestępstwom wobec dzieci poprzez 

wzmocnienie sieci podmiotów działających na rzecz dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. 

Kompleksowe podejście do tego zagadnienia zakłada pogłębienie i uaktualnienie wiedzy, 

działania edukacyjne mające na celu sieciowanie profesjonalistów działających na rzecz 

dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. Fundacja, w celu zwiększenia kompetencji 

profesjonalistów, organizuje szkolenia dot. przeciwdziałania przestępstwom wobec dzieci, 

konferencje oraz spotkania, jak również wydaje kwartalnik „Dziecko Krzywdzone”. 



Towarzystwo Salezjańskie realizując projekt pt. „Wolontariat drogą do praworządności”, 

jest ogólnopolskim, kompleksowym programem kształcenia i wsparcia osób powyżej 13-ego 

roku życia, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości młodzieży, pomocy 

nieletnim pokrzywdzonym przestępstwem, i pomocy osobom przebywającym 

i opuszczającym ośrodki resocjalizacyjne, poprzez wdrożenie autorskiego programu edukacji 

prawno-społeczno-obywatelskiej, opartego na idei wolontariatu jako skutecznego narzędzia 

kształtowania postaw społecznie użytecznych i zapobiegania przestępczości. W ramach 

projektu, utworzono ośrodki pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobiegania przestępczości, 

w których udzielane jest wsparcie rodzinom, dzieciom i młodzieży doświadczającej konfliktu 

z prawem. 

Należy mieć na uwadze, że realizacja zadań powierzana jest jednostkom niezaliczanym 

do sektora finansów publicznych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanego 

przez Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. Warunki i tryb udzielenia dotacji ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości oraz szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki 

funduszu, wskazane są w rozporządzeniu. Komunikaty w sprawie otwartych konkursów ofert, 

wraz z ogłoszeniami o konkursach z każdorazowo sprecyzowanym przedmiotem, 

publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje związane z działalnością 

Funduszu Sprawiedliwości są aktualizowane na stronie internetowej:

www.funduszsprawiedlwiosci.gov.pl

Decyzje o ogłoszeniach konkursowych są podejmowane na podstawie przeprowadzonych 

analiz w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym oraz dostępności środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. Dokumentacja dot. ogłoszonych otwartych konkursów ofert 

dotyczące udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, na lata 2022-2025, 

znajduje się na stronie:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/pomoc-pokrzywdzonym/konkursy-

2022-2025/ 

Niemniej, zachęcam do śledzenia bieżących informacji związanych z działalnością Funduszu 

Sprawiedliwości, publikowanych na stronie internetowej. Komunikaty w sprawie nowych 

ogłoszeń konkursowych będą na bieżąco udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznych.

Należy również podkreślić, że Ministerstwo Sprawiedliwości docenia i wspiera wszelkie 

inicjatywy i projekty mające na celu działalność ukierunkowaną na realizację zadań z zakresu 

http://www.funduszsprawiedlwiosci.gov.pl/
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/pomoc-pokrzywdzonym/konkursy-2022-2025/
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/pomoc-pokrzywdzonym/konkursy-2022-2025/


udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym dzieciom i młodzieży. 

Szczególnym zainteresowaniem objęte są te działania, które zmierzają do zapewnienia 

kompleksowego wsparcia ofiarom przestępstw, zarówno w zakresie fizycznym 

jak i psychicznym.

Z poważaniem

Marcin Romanowski

/podpisano elektronicznie/
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