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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej 

ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 91 S) 

 
 
 
USTAWA  z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 

niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325) 

 

Art. 8. 

1. Organem właściwym w sprawach o przyznanie kompensaty jest sąd rejonowy właściwy ze 

względu na miejsce stałego pobytu osoby uprawnionej, zwany dalej "organem 

orzekającym". W postępowaniu przed organem orzekającym w sprawach 

nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) o postępowaniu 

nieprocesowym. Czynności w sprawach o przyznanie kompensaty mogą wykonywać 

referendarze sądowi. Na orzeczenie referendarza przysługuje skarga do sądu. 

2. Jeżeli nie można ustalić miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej lub osoba ta ma miejsce 

stałego pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

właściwy jest sąd, w którego okręgu popełniono czyn zabroniony, o którym mowa w art. 2 

pkt 1. 

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu w sposób określony w ust. 1 lub 2, 

organem orzekającym jest sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego 

Warszawy. 

4. Kompensatę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej lub prokuratora. 

4a. Jeżeli osobą uprawnioną jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub 

stan zdrowia, jej prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą osoba uprawniona 

pozostaje. 

<4b. Organ orzekający rozpoznaje sprawę o przyznanie kompensaty nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku.> 
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5. Wniosek o kompensatę składa się do organu orzekającego w terminie 3 lat od dnia 

ujawnienia się skutków czynu zabronionego, nie później jednak niż w terminie 5 lat od 

dnia jego popełnienia, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty. 

6. Uczestnikami postępowania są wyłącznie osoba uprawniona i prokurator. 

 

<Art. 8a. 

Osobie uprawnionej przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 

zabezpieczenia roszczenia o przyznanie kompensaty.> 

 

Art. 10. 

1. Organem pomocniczym w Rzeczypospolitej Polskiej właściwym w sprawie uzyskania 

kompensaty przez ofiarę czynu zabronionego popełnionego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze w 

sprawie o czyn zabroniony, o którym mowa w art. 2 pkt 1. 

2. Organem pomocniczym w Rzeczypospolitej Polskiej właściwym w sprawie uzyskania 

kompensaty przez posiadającą miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ofiarę czynu zabronionego popełnionego na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej jest prokurator okręgowy, w którego okręgu osoba 

uprawniona ma miejsce stałego pobytu. 

3. Organ pomocniczy, o którym mowa w ust. 1, udziela osobie uprawnionej niezbędnych 

informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną 

przez organ orzekający w Rzeczypospolitej Polskiej, udostępnia wzór formularza wniosku 

o przyznanie kompensaty oraz udziela ogólnej pomocy i informacji co do sposobu 

wypełnienia wniosku. 

4. Organ pomocniczy, o którym mowa w ust. 2, udziela osobie ubiegającej się o przyznanie 

kompensaty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niezbędnych informacji 

w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez 

organy orzekające w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdy czyn 

zabroniony został popełniony na terytorium tych państw, udostępnia odpowiedni wzór 

formularza wniosku oraz udziela ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia 

wniosku. 
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5. Prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawie o czyn zabroniony, o 

którym mowa w art. 2 pkt 1, załącza do akt postępowania przygotowawczego odpis 

prawomocnego orzeczenia w przedmiocie kompensaty. 

 

<Art. 10a. 

Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelację w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia.> 

 

[Art. 12. 

Kompensata wypłacana jest przez sąd rejonowy, który wydał orzeczenie o przyznaniu 

kompensaty, w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wypłata 

następuje ze środków budżetu państwa.] 

<Art. 12. 

Kompensata wypłacana jest przez Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem sądu 

rejonowego, który wydał orzeczenie o przyznaniu kompensaty, w terminie miesiąca od 

dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Wypłata następuje ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53).> 

 

 

 

USTAWA  z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

Art. 7531. 

§ 1. Przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia roszczeń o: 

1)   rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie 

ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień 

objętych treścią dożywocia na dożywotnią rentę; 

2)   wynagrodzenie za pracę; 

3)   należności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości albo kary umownej, jak również 

należności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży 

konsumenckiej, przeciwko przedsiębiorcy do wysokości dwudziestu tysięcy złotych; 



- 4 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  
 

4)   należności z tytułu najmu lub dzierżawy, a także należności z tytułu opłat 

obciążających najemcę lub dzierżawcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu 

mieszkalnego lub użytkowego - do wysokości, o której mowa w pkt 3; 

5)   naprawienie szkody wynikającej z naruszenia przepisów o ochronie środowiska; 

6)   (uchylony); 

7)   (uchylony); 

8)   wynagrodzenie przysługujące twórcy projektu wynalazczego; 

[9)    przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów 

zabronionych, w części na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji lub 

pogrzebu.] 

<9) przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów 

zabronionych na pokrycie utraconych zarobków lub innych środków utrzymania 

oraz niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji lub pogrzebu.> 

§ 2. W sprawach wymienionych w § 1, z wyjątkiem spraw, o których mowa w pkt 9, sąd 

udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie 

zabezpieczenia może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 749 nie stosuje się. 

§ 3. W sprawach wymienionych w § 1 w pkt 1, 2 i 9 do udzielenia zabezpieczenia nie jest 

wymagane uprawdopodobnienie interesu prawnego. 

 

 

 

USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

30, z późn. zm.) 

Art. 300. 

§ 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego uprawnieniach: do 

składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na 

pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach, do składania wniosków o 

dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, w tym 

do wystąpienia o obrońcę z urzędu w wypadku określonym w art. 78 oraz o treści art. 

338b, do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego, jak 

również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1, art. 156 § 5 i 5a, art. 301, 

art. 335, art. 338a i art. 387 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 
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art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i art. 139. Pouczenie należy wręczyć podejrzanemu na 

piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem. 

[§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem albo niezwłocznie po ustaleniu pokrzywdzonego, jeżeli 

odstępuje się od jego przesłuchania, poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu 

strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego 

uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa 

lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, określonych w art. 51, 

art. 52 i art. 315-318, do korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku 

o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78, jak 

również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 156, art. 204, art. 306 i art. 

315a oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie 

obejmuje również informację o: możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub 

uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych środkach 

ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i 

pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), pomocy przewidzianej 

w art. 43 § 8 Kodeksu karnego wykonawczego, możliwości wydania europejskiego nakazu 

ochrony, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych, treści art. 337a oraz możliwości 

zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy 

wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza 

podpisem. W razie odstąpienia od przesłuchania pokrzywdzonego pouczenie podlega 

doręczeniu.] 

<§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem albo niezwłocznie po ustaleniu pokrzywdzonego, 

jeżeli odstępuje się od jego przesłuchania, poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu 

statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z 

tego uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności 

śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, 

określonych w art. 51, art. 52 i art. 315–318, do korzystania z pomocy pełnomocnika, 

w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach 

wskazanych w art. 78, jak również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 

156, art. 204, art. 306 i art. 315a oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych 

w art. 138 i art. 139. Pouczenie obejmuje również informację o: możliwościach 

naprawienia szkody przez oskarżonego, uzyskania kompensaty państwowej oraz 
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złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń o przyznanie takiej kompensaty, dostępie 

do pomocy prawnej, dostępnych środkach ochrony i pomocy, o których mowa w 

ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego 

i świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), pomocy przewidzianej w art. 43 § 8 Kodeksu 

karnego wykonawczego, możliwości wydania europejskiego nakazu ochrony, 

organizacjach wsparcia pokrzywdzonych, treści art. 337a oraz możliwości zwrotu 

kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy 

wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia 

potwierdza podpisem. W razie odstąpienia od przesłuchania pokrzywdzonego 

pouczenie podlega doręczeniu.> 

§ 3. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach i 

obowiązkach określonych w art. 177-192a oraz dostępnych środkach ochrony i pomocy, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych pouczeń, o 

których mowa w § 1-3, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także 

przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika. 

 

 

 

USTAWA  z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53) 

 

Art. 43. 

§ 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany 

dalej "Funduszem". 

§ 1a. Fundusz może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu "Fundusz Sprawiedliwości". 

§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc 

pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc 

postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zwany dalej 

"dysponentem Funduszu". 

§ 3. Sąd, który wydał orzeczenie w I instancji, prowadzi wyodrębnioną, szczegółową 

ewidencję księgową nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu. 
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<§ 3a. Sąd rejonowy właściwy w sprawach o przyznanie kompensaty, o której mowa w 

ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 

niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325), który wydał orzeczenie 

w I instancji, prowadzi wyodrębnioną, szczegółową ewidencję kompensat 

wypłaconych ze środków Funduszu.> 

§ 4. Sąd, o którym mowa w § 3, wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia nawiązki albo 

świadczenia pieniężnego, do ich uiszczenia w terminie 30 dni. 

§ 5. Postępowanie egzekucyjne dotyczące nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na 

rzecz Funduszu wszczyna komornik na wniosek sądu, o którym mowa w § 3, według 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu sąd z urzędu nadaje tytułowi 

egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. 

§ 6. Zaliczka na koszty egzekucji jest finansowana ze środków Funduszu. 

§ 7. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z: 

1)   orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych; 

2)    potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych 

zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2; 

3)   wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7; 

4)   spadków, zapisów i darowizn; 

5)   dotacji, zbiórek i innych źródeł. 

§ 8. Środki Funduszu są przeznaczane na: 

1)    pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, 

zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, 

udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające 

w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje; 

1a)   pomoc, o której mowa w pkt 1, udzielaną przez jednostki zaliczane do sektora 

finansów publicznych; 

<1aa) wypłatę kompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. 

o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów 

zabronionych;> 

1b)   szkolenia dla organów prowadzących postępowania karne i ich pracowników 

podnoszące kompetencje w zakresie postępowania z osobami pokrzywdzonymi 
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przestępstwem i świadkami oraz propagowania alternatywnych metod rozwiązywania 

konfliktów, w szczególności mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych; 

1c)   realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 

związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, a 

także wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości oraz likwidacją skutków 

pokrzywdzenia przestępstwem; 

1d)   finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności 

mediacji w sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych; 

1e)   edukację z zakresu przeciwdziałania przemocy i przestępczości w szczególności 

funkcjonariuszy Policji i pracowników jednostek oświatowych oraz ochrony zdrowia; 

2)    pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, udzielaną przez 

zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną; 

2a)   pomoc psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym; 

3)    pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez 

podmioty wymienione w art. 38 § 1, z wyłączeniem osób godnych zaufania; 

4)    działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na 

celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 

świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom 

przestępczości, w szczególności na: 

a)  promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji 

osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, 

b)   podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w tym 

dotyczących przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania, 

c)   pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem kształcenia, 

studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, 

d)   podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz 

potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób skazanych, a 

także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania, 

e)   promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i 

świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, 
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f)   upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz 

alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, w szczególności mediacji w 

sprawach rodzinnych, nieletnich i karnych, 

g)   działania wspierające rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w 

zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz współuzależnień i rozwiązywania 

konfliktów w rodzinie. 

§ 9. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 1b, 1d i 2a-4, jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu 

ofert. 

§ 9a. Do realizacji pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem oraz pomocy psychologicznej świadkom na terenie sądu, jednostki 

organizacyjnej prokuratury lub jednostki organizacyjnej Policji wymagana jest zgoda 

prezesa sądu, kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury bądź komendanta jednostki 

organizacyjnej Policji. Podmiot przystępujący do otwartego konkursu ofert dołącza do 

oferty dokument potwierdzający tę zgodę. 

§ 10. Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", na realizację w 

trybie otwartego konkursu ofert zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 1b, 1d i 2a-4, zawiera 

z jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych umowę o treści ustalonej przez 

dysponenta Funduszu. 

§ 11. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, z którymi została zawarta 

umowa, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych 

środków i dokonywanych z tych środków wydatków oraz posiadania odrębnego rachunku 

bankowego przeznaczonego tylko do obsługi tych środków. 

§ 11a. Podmiot, który otrzymał dotację w celu świadczenia pomocy psychologicznej osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem lub świadkom, jest obowiązany udzielić pomocy 

psychologicznej na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno-rozpoznawcze 

albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sądu w terminie 14 dni od 

wezwania, chyba że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną 

zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielenia 

takiej pomocy. 

§ 12. Podmioty, które otrzymały dotacje z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania dysponentowi Funduszu kwartalnych informacji dotyczących 
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wykorzystania tych środków oraz do sporządzania i przekazania rozliczenia dotacji w 

zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania. 

§ 13. Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim została ona udzielona z 

innych źródeł. 

§ 14. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych z 

Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania, w tym zgodność 

danych zawartych w informacjach, o których mowa w § 12, ze stanem faktycznym. 

§ 15. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 

dotyczące dotacji udzielonych z budżetu państwa. 

§ 15a. Podmioty które wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem nie więcej niż 10% 

przyznanych środków w ramach dotacji nie mogą brać udziału w otwartym konkursie 

ofert do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami. 

§ 15b. Podmioty które wykorzystały niezgodnie z przeznaczeniem co najmniej 10% 

przyznanych im środków w ramach dotacji nie mogą brać udziału w otwartym konkursie 

ofert do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami i przez następne 12 miesięcy od tego dnia. 

§ 16. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, jest 

obowiązana do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń. 

§ 17. W wypadku ustalenia, że osoba, której udzielono pomocy, wykorzystała ją niezgodnie z 

przeznaczeniem, podmiot, który udzielił pomocy, jest obowiązany do wezwania tej osoby 

do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej 

do zwrotu. 

§ 18. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo 

wezwania nie zwróciła jej równowartości, traci prawo do dalszej pomocy, chyba że 

zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy. 

§ 18a. Koszty obsługi Funduszu są pokrywane ze środków tego Funduszu. 

§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz 

osobom im najbliższym, 



- 11 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  
 

<1a) tryb dokonywania wypłat kompensaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów 

zabronionych,> 

2)    tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, 

3)   warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu podmiotom, w tym w szczególności tryb 

przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na 

realizację powierzonych zadań, 

3a)   warunki finansowania wydatków, o których mowa w § 8 pkt 1a-1e, 2a i 4, tryb 

składania wniosków oraz przekazywania środków, 

4)   szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu, 

5)   sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu, w tym wzór i terminy 

składania przez podmioty kwartalnych informacji, 

6)   szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu 

- uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie 

realizacji zadań dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz 

pomocy postpenitencjarnej, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego 

wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został 

utworzony. 

 


