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Broszura została sfinansowana ze środków Gminy Wrocław

O Stowarzyszeniu…
„Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata.
Człowiek nierozsądny przystosowuje świat do siebie.
Dlatego cały postęp zależy od ludzi nierozsądnych.”
George Bernard Shaw

Przypadki chodzą po ludziach...

Mianownik: Stowarzyszenie od roku 1996 prowadzi (nie)rozsądny Dom Socjalny dla Mężczyzn, którego
mieszkańcami są osoby znajdujące się w sytuacji bezdomności, kryminały opuszczające.
Dopełniacz: Misją Stowarzyszenia jest pomoc człowiekowi zagubionemu we współczesnym świecie.
Celownik: W Stowarzyszeniu raczej (nie)rozsądni pracują ludzie.
Biernik: Stowarzyszenie od roku 2007 prowadzi Program prac społecznie użytecznych PER SALDO.
Miejscownik: (o) Stowarzyszeniu mówi się, że niekonwencjonalne jest, bo mało przystosowane…
Narzędnik: (z) Domem Socjalnym, metodą dekompresji społecznej, miecze na lemiesze każdy przekuje.
Wołacz: O, to nie koniec!
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O dekompresji społecznej…
Czas po kryminale - wyrównania ciśnień potrzebuje,
rolę komory dekompresyjnej - Dom Socjalny podejmuje.

DOM SOCJALNY

KOMORA
DEKOMPRESYJNA

rys. Piotr Stawecki
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O dwóch takich, co prąd ukradli (ale nie tylko)…
(...) sprawiedliwość musi spoczywać,
inaczej chwieje się waga i sprawiedliwy wyrok staje się niemożliwy.”
Franz Kafka

WYROK NAKAZOWY*
Sygnatura akt xxx W 00000/00
Sąd Rejonowy (…) po rozpoznaniu w dniu XX.XX.XXXX w postępowaniu nakazowym sprawy Bogdana Kowalskiego ur. XX.XX.XXXX w miejscowości Wrocław
oskarżonego o to, że
w dniu XX.XX.XXXX w Legnicy przy ul. Nowej 14/78 dokonał kradzieży energii
elektrycznej poprzez wpięcie do wewnętrznej linii zasilającej, co spowodowało straty w wysokości nie mniejszej niż 250 zł na szkodę ENERGIA PRO S.A.
tj. o czyn z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278 § 1 kk,
I . uznaje oskarżonego Jana Kowalskiego za winnego (…) i za to na podstawie art. 278
§ 1 kk w zw. z art. 58 § 3 kk wymierza mu karę 12 (dwunastu) miesięcy ograniczenia
wolności w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie (zatrzymania) w dniu XX.XX.XXXX;
III. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r.
o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 27, poz. 152) zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych w sprawie, w tym od opłaty;
IV. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Teodora Iksińskiego kwotę 0,00 zł tytułem
nieopłaconej obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu.
* Wszelkie podobieństwa do osób lub zdarzeń są przypadkowe.
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WYROK NAKAZOWY*
(…) w dniu 00.00.0000 ok. godz. 09.00 w Gorzowie Wlkp. na ul. Kromera, Jan Kowalski, kierując rowerem spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób,
że jadąc drogą dla rowerów i pieszych usytuowaną po lewej stroni jezdni ul. Kromera od strony ul. Bobrzej w kierunku skrzyżowania z ul. Kaczą, nie stosując się do poleceń wydawanych
przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy policji i żandarmerii wojskowej wzywających do
zatrzymania podczas hamowania, zderzył się z oznakowanym radiowozem policji, który jadąc,
z użyciem sygnałów uprzywilejowanych, poruszał się częścią pasa zieleni a częścią drogi dla
pieszych i rowerów.
Sąd Rejonowy (…) po rozpoznaniu w dniu 00.00.0000, w postępowaniu nakazowym sprawy
Jana Kowalskiego ur. XX.XX.XXXX w miejscowości Gorzów Wlkp.,
uznając na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, iż zarówno okoliczności czynu, jak
i wina obwinionego nie budzą wątpliwości oraz na podstawie art. 93 § 1 i 2 kpw zasadność wydania wyroku nakazowego
I. obwinionego Jana Kowalskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w części wstępnej wyroku, tj. czynu z art. 86 § 1 kw i czynu z art. 92 § 1 kw i za to na
mocy art. 86 § 1 kw w zw. z art. 9 § 2 kw, wymierza mu łącznie karę 250 /dwustu pięćdziesięciu/ złotych grzywny (…).
POSTANOWIENIE
Syng. akt xxx W 00000/00
Sąd Rejonowy (…)
po rozpoznaniu
na posiedzeniu
sprawy Jana Kowalskiego
ukaranego za wykroczenie z art. 86 § 1 kw
z urzędu
w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną
na podstawie art. 25 § 1 kodeksu wykroczeń
postanowił:
na podstawie art. 25 § 1 kodeksu wykroczeń zamienić nieuiszczaną przez ukaranego Jana
Kowalskiego grzywnę w kwocie 250 zł na pracę społecznie użyteczną w wymiarze 1 miesiąca
z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin.
UZASADNIENIE
Ukarany Jan Kowalski nie uiścił dobrowolnie orzeczonej wobec niego wyrokiem grzywny
w kwocie 250 zł, a egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna.
W myśl art. 25§2 pkt 1 kw jeżeli ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie
pracy społecznie użytecznej to zgodnie z treścią art. 25§2 pkt 1 kw orzeka się zastępczą karę
aresztu, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych.
Ukarany nie oświadczył, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej,
stąd też na podstawie art. 25§1 kw należało orzec jak na wstępie.

* Wszelkie podobieństwa do osób lub zdarzeń są przypadkowe.
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O Per Saldo…
„Błędy można popełniać,
ale nie powtarzać.”

Stowarzyszenie stanowi (niekonwencjonalne) ogniwo łączące organy postępowania wykonawczego
(wrocławskie Sądy Rejonowe wraz z Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń
w Sprawach Karnych), organ administracji samorządowej (Gmina Wrocław) i podmioty, w których wykonywania jest praca na cele społeczne.
Przed przystąpieniem Stowarzyszenia do realizacji Programu prac społecznie użytecznych, kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna na terenie miasta Wrocławia wykonywana była jednostkowo, a bezpośrednią kontrolę nad jej prawidłowym przebiegiem sprawowały Zespoły Kuratorskie.
Od 2007 r., w ramach realizacji Programu, obowiązki wynikające z organizacji i nadzoru nad wykonywaniem prac na cele społeczne, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, przejęło
Stowarzyszenie. Rozpoczął się długi proces wykonywania 200% normy w czynie społecznym. Wartością
dodaną Programu była odmiana, którą zostały objęte osoby skazane i/lub ukarane zagrożone wykluczeniem społecznym. W toku prowadzonych działań wspierających w obszarze aktywizacji społecznozawodowej, odmiana prowadziła do wyrównania strat nie tylko wobec zadośćuczynienia społecznego,
ale i wobec siebie samego (więcej informacji pod adresem: http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-23/
dobre-praktyki-numer-23/uzyteczni-skazani.html).
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Struktura organizacyjna wykonywania prac na cele społeczne w ramach Programu
Zespoły
Kuratorskiej Służby
Sądowej do Wykonywania
Orzeczeń w Sprawach
Karnych

Sądy Rejonowe

Podmioty, w których
wykonywana
jest nieodpłatna
kontrolowana praca
na cele społeczne

Stowarzyszenie
Pomocy
„Ludzie Ludziom”

Podmioty, w których wykonywana jest praca na cele społeczne
Stadion Miejski
we Wrocławiu

Poradnie i Ośrodki
Terapii Uzależnień
Wrocławski
Ośrodek Pomocy
Osobom
Nietrzeźwym

Organizacje
pozarządowe

Przedszkola

Szkoły
podstawowe
Zespoły
szkolnoprzedszkolne

Podmioty,
z którymi współpracuje
Stowarzyszenie

Gimnazja

Zespoły szkół

Licea

Rodzaje wykonywanych prac
Prace niezmiennie wykonywane są w zależności od zapotrzebowania zgodnie z ustalonym
harmonogramem prac w poszczególnych podmiotach.
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Oddziaływania wspierające, podejmowane wobec osób wykonujących pracę na cele społeczne:
%% motywowanie do wykonania orzeczonej kary,
%% motywowanie do podjęcia terapii uzależnień,
%% wskazanie konieczności złożenia wniosku o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość, wniosku o lokal socjalny; kierowanie osób bezrobotnych niezarejestrowanych do Powiatowego Urzędu
Pracy; udzielanie porad związanych z podjęciem przerwanej edukacji, zdobywaniem dodatkowych
kwalifikacji zawodowych i in., motywowanie do podjęcia zatrudnienia (wsparcie merytoryczne),
%% przekazywanie odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego i in.; pomocy żywnościowej
w postaci ciepłego posiłku, prowiantu dostarczanego na miejsce pracy oraz żywności przekazywanej
na potrzeby rodzin osób skazanych; korzystania z punktu usług sanitarnych na terenie Domu Socjalnego i in. (wsparcie rzeczowe).

TABELA 1. Udzielone wsparcie merytoryczne i rzeczowe
Osoby objęte wsparciem 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 Łącznie

rzeczowym

62

63

98

128

111

97

92

80

731

merytorycznym

105

132

213

221

248

223

231

180

1 553

Źrodło: opracowanie własne

Wyrównywanie strat w okresie 01.01.2007 r. - 31.12.2014 r.

WYROKI

OSOBY

GODZINY

ilość orzeczeń do wykonania kary - realizowanych w SPLL - 3 828
ilość orzeczeń jw. z podziałem na płeć: mężczyźni - 3 242, kobiety - 586
ilość osób skierowanych do wykonania orzeczonej kary - 1 829
ilość mężczyzn - 1 537, ilość kobiet - 292
ilość orzeczonych godzin - 434 627
ilość godzin wykonanych - 157 737,5
Źrodło: opracowanie własne
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1.486.758,00 zł

8.806.332,00 zł

2014

183.000,00 zł

4,00 zł

170.580,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 12,00 zł)

1.133.900,00 zł

2013

198.000,00 zł

2,95 zł

253.884,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 12,00 zł)

1.380.000,00 zł

2012

187.000,00 zł

2,82 zł

250.110,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 12,00 zł)

1.304.100,00 zł

2011

180.000,00 zł

2,14 zł

193.160,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 8,00 zł)

1.501.440,00 zł

2010

170.000,00 zł

2,45 zł

227.600,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 8,00 zł)

1.322.592,00 zł

2009

161.250,00 zł

3,15 zł

171.944,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 8,00 zł)

1.069.500,00 zł

2008

108.700,00zł

3,32 zł

146.584,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 8,00 zł)

692.300,00 zł

105.000,00 zł

5,70 zł

72.896,00 zł
(ilość wykonanych godzin
x 8,00 zł)

402.500,00 zł

A

B

C

D

A- Dotacja udzielona przez Gminę Wrocław na realizację zadania
B - Koszt obsługi jednej godziny z orzeczenia ponoszony przez Stowarzyszenie
C - Środki wypracowane w ramach prac społecznie użytecznych dla Gminy Wrocław (ilość wykonanych godzin x stawka za godzinę)
D - Oszczędność dla budżetu państwa z tytułu zastosowanych kar nieizolacyjnych (ilość orzeczeń x koszt utrzymania jednego osadzonego w jednostce penitencjarnej 2.300,00 zł)

Łącznie

2,97 zł

2007

TABELA 2. Ilościowe określenie skali działań w latach 2007-2014 (koszt obsługi jednej godziny, wypracowane środki, oszczędność dla budżetu
państwa z tytułu zastosowania kar nieizolacyjnych).

1.292.950,00 zł

Źrodło: opracowanie własne
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Godziny
orzeczone/
wykonane

W

9.112

18.410

32
18,3%

O

Ilość skierowanych
orzeczeń
z podziałem
143
na płeć osób
81,7%
kierowanych

175

2007

32.733

O

266
88,4%

18.323

W

35
11,6%

301

2008

51.120

O

399
85,8%

21.493

W

66
14,2%

465

2009

69.282

O

496
86,3%

28.450

W

79
13,7%

575

2010

84.148

O

540
82,7%

24.145

W

113
17,3%

653

2011

66.173

O

467
82,4%

20.842,5

W

100
17,6%

567

2012

67.059

O

519
86,6%

21.157

W

80
13,4%

599

2013

45.702

O

412
83,6%

14.215

W

81
16,4%

493

2014

W

586
15,3%

O - orzeczone
W- wykonane

434.627 157.737,5

O

3.242
84,7%

3 828

Łącznie

TABELA 3. Ilościowe określenie skali działań w latach 2007- 2014 (ilość orzeczeń, płeć kierowanych, ilość godzin orzeczonych oraz wykonanych)

Ilość
skierowanych
orzeczeń

Źrodło: opracowanie własne

Charakterystyka grupy docelowej w latach 2012 - 2014
Wykres nr 1. Struktura wiekowa
18 lat i mniej
22-25 lat

36-40 lat

14%

7%

26-30 lat
31-35 lat

5%

15%

19-21 lat

8%

16%

41-45 lat
46-50 lat

9%

51 i więcej

13%

13%

Źrodło: opracowanie własne

Wykres nr 2. Struktura wykształcenia
2%

1%
3%

brak

21%

15%

podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie zawodowe

11%

średnie techniczne

17%

średnie ogólne
wyższe licencjackie
wyższe magisterskie

2%
28%
Źrodło: opracowanie własne
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Wykres nr 3. Najczęstsze przyczyny skazania
17%
33%

5%
4%
8%
9%
24%

Źrodło: opracowanie własne
przywłaszczenie mienia, kradzież (art. 278, 284, 286 k.k.; art. 119 k.w.)
nietrzeźwość kierowcy (art. 178a k.k.)
zamiana grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna, na pracę społecznie użyteczną
pobicie, znęcanie się fizyczne i psychiczne, znieważenie funkcjonariusza, groźby karalne (art. 158 k.k.; art. 207 k.k,
226 k.k, art. 190 k.k.)
używanie publicznie nieprzyzwoitych słów oraz zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej (art. 141 k.w.; art. 51 k.w.)
posiadanie narkotyków (art. 61 i 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii)
inne (w tym: art. 66 §1 k.w., art. 86§2 k.w.; art. 209 k.k., art. 270§1 k.k., art. 288§2 k.k.)

Wykres nr 4. Status na rynku pracy

2%
14%
25%

pracujący
bezrobotni niezarejestrowani w PUP
bezrobotni zarejestrowani w PUP
uczący się

22%

emeryci, renciści

37%
Źrodło: opracowanie własne
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Zuch chłopaki…
Prace dekoracyjne

archiwum Przedszkola Nr 121 przy ul. Tramwajowej 34 we Wrocławiu

archiwum Przedszkola Nr 121 przy ul. Tramwajowej 34 we Wrocławiu
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Odkupianie win

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”

Prace podwyższonego ryzyka

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”
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Prace malarskie

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”

Odśnieżanie

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”
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Powódź we Wrocławiu - maj 2010 r.

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”

Prace adaptacyjne

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”
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archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”

archiwum Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”
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Raz lepiej, raz gorzej…

20

Ludzie listy piszą…
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Miejsce na bazgroły...
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Dla tych, co trafić nie mogą…

51o 7 ‘43,6’’ N
17o 1’ 34,4’’ E
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