Masz wybór

?

Dlaczego warto

Dozór elektroniczny zamiast więzienia

System Dozoru Elektronicznego umożliwia
pobyt w otoczeniu bliskich Ci osób dających
wsparcie.
Masz możliwość uczestniczenia w codziennym
życiu, osobistym i zawodowym.
Dzięki temu systemowi nie stracisz kontaktu
z otoczeniem. Będziesz nadal jego częścią.
Pobyt w zamkniętym zakładzie karnym jest
najsurowszym i najtrudniejszym rodzajem
odbywania kary. Nie musi tak być.
Wybierając odbywanie kary w Systemie Dozoru
Elektronicznego, z zachowaniem rygorów kontroli
sprawowanej przez odpowiedzialne podmioty, masz
większy wpływ na swoje życie.

Nie zwlekaj

Życie toczy się dalej.
Bądź w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych…
bliskich Ci osób.
Bierz udział w codziennych sprawach.

Wybierz
Złóż wniosek

Przekonaj się.
www.dozorelektroniczny.gov.pl

www.dozorelektroniczny.gov.pl

www.dozorelektroniczny.gov.pl

Jeżeli jesteś jedną z osób, które zostały skazane
na karę pozbawienia wolności w wymiarze
do jednego roku, to możesz ubiegać się o wykonanie
tej kary poza zakładem karnym w Systemie Dozoru
Elektronicznego.
Taką zgodę może udzielić sąd penitencjarny,
po zapoznaniu się z Twoim wnioskiem oraz
niezbędnymi dokumentami.

Formularz wniosku w załączeniu. Uzupełnij go.
Co musisz mieć:
prawomocny wyrok
zadeklarowane stałe miejsce pobytu
zgodę osób wspólnie zamieszkujących

Jeżeli przebywasz w zakładzie karnym:
Za pośrednictwem swojego wychowawcy powinieneś:

1

złożyć pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia
na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie
Dozoru Elektronicznego, który jest załączony do ulotki.

2

dołączyć na załączonym formularzu zgodę wszystkich osób
pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie kara
ma być wykonywana. Jeżeli mieszkasz sam to zgoda taka nie
jest wymagana.

Krok

Krok

Wniosek może również złożyć:
obrońca,
prokurator,
sądowy kurator zawodowy,
dyrektor zakładu karnego.
Jeżeli masz orzeczoną karą pozbawienia wolności do jednego roku,
której wykonywania jeszcze nie rozpocząłeś powinieneś:

1. Co to jest dozór elektroniczny?
Jest to system odbywania kary poza murami zakładu karnego.
Kontroluje on wykonywanie przez skazanego obowiązków
nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych.
2. Jak wygląda odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy
harmonogram odbywania kary, zgodnie, z którym osoba poddana
kontroli musi przebywać w swoim domu lub innym miejscu
odbywania kary w ściśle określonych godzinach. Za zgodą sądu,
w godzinach wskazanych w harmonogramie, można przebywać poza
miejscem odbywania kary, aby w tym czasie pracować w zakładzie
pracy, gospodarstwie rolnym, kontynuować naukę, uczestniczyć
w zajęciach sportowych lub wykonywać inne obowiązki życiowe
i rodzinne.
3. Jak funkcjonuje nadajnik i urządzenie monitorujące?

1

złożyć pisemny wniosek do wydziału penitencjarnego sądu
okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania o udzielenie
zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, który jest załączony do ulotki.

Nadajnik: wygląda jak zegarek, który jest umocowany powyżej kostki
na nodze (o ile nie ma przeciwwskazań medycznych), może być
również umieszczany na przegubie dłoni. Nadajnik przez cały czas
wysyła sygnały w celu zidentyfikowania, czy kontrolowany przebywa
w miejscu odbywania kary.

2

dołączyć na załączonym formularzu zgodę wszystkich osób
pełnoletnich wspólnie zamieszkujących w miejscu, gdzie
kara ma być wykonywana. Jeżeli mieszkasz sam to zgoda
taka nie jest wymagana.

Urządzenie monitorujące: umieszczone jest w miejscu odbywania
kary i wymaga stałego zasilania elektrycznego. Odbiera komunikaty
od nadajnika i komunikuje się z Centralą Monitorowania przez sieć
telefonii komórkowej.

Krok

Krok

Wniosek może również złożyć:
obrońca,
prokurator,
sądowy kurator zawodowy.
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Ważne informacje o Systemie Dozoru Elektronicznego
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Urządzenia te kontrolują czy osoba odbywająca karę przebywa
w miejscu, które sąd wyznaczył do odbywania kary, w godzinach
wyznaczonych przez sąd lub sądowego kuratora zawodowego.
O każdym naruszeniu harmonogramu informowany jest sędzia
penitencjarny i zawodowy kurator sądowy.
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