
Reguły są nie bez powodu
Wszystkie reguły i ustalenia, co do których umówiono się podczas 
rozmowy wstępnej są ujęte na piśmie i zostały przez Ciebie 
podpisane. Jeżeli nie będziesz przestrzegać tych ustaleń, otrzymasz 
od nas oficjalne ostrzeżenie. 

Na przykład jeżeli nie będziesz przychodzić punktualnie, w razie 
nieobecności bez uzasadnionego powodu lub w przypadku 
niewykonywania poleceń. Jeżeli po oficjalnym ostrzeżeniu ponownie 
nie będziesz przestrzegać ustaleń, wówczas wstrzymamy Twoją karę 
prac społecznych. Będzie to oznaczać dla Ciebie duże ryzyko, że sąd 
postanowi, że będziesz musiał(-a) pójść do więzienia. 
Dla Ciebie to jest zawsze  niekorzystne, ponieważ dwie godziny kary 
prac społecznych są równoważne z jednym dniem kary więzienia. 
Tak więc przestrzegaj reguł i postaraj się o to, aby bez problemów 
wykonać do końca karę prac społecznych.

W skrócie
•	 Masz	obowiązek	wykonania	kary	prac	społecznych.
•	 Podczas	rozmowy	wstępnej	ustalamy,	gdzie	i	kiedy	musisz	

wykonać karę prac społecznych.
•	 Koszty	przejazdu	są	na	Twój	własny	rachunek.
•	 Czas	przejazdów	do	miejsca	wykonywania	projektu	w	ramach	

kary prac społecznych nie liczy się jako czas wykonywania 
kary.

•	 Nie	wolno	korzystać	z	odtwarzacza	mp3,	iPod-u	ani	telefonu	
komórkowego.

•	 Nie	wolno	używać	ani	mieć	przy	sobie	alkoholu,	narkotyków	
ani broni.

•	 Dbaj	o	to,	aby	zawsze	przychodzić	punktualnie.
•	 Samodzielnie	organizujesz	sobie	czas	na	wykonanie	swojej	

kary prac społecznej.
•	 Nie	stwarzaj	problemów	podczas	wykonywania	swojej	kary.

Kara	prac	społecznych	
oznacza zakasać rękawy i 
wziąć się do roboty
Zostałeś(-aś) skazany(-a) za popełnienie czynu 

zabronionego. Sędzia lub prokurator nałożył 

na Ciebie karę prac społecznych. Reclassering 

Nederland dba o to, abyś wykonał(-a) tę karę we 

właściwy sposób.

Rozmowa wstępna
Zanim zaczniesz wykonywać karę prac społecznych, zostanie dla 
Ciebie wyznaczony pracownik ds. resocjalizacji, po czym odbędzie 
się rozmowa wstępna. Omówimy Twoją karę prac społecznych, Twoją 
przeszłość oraz osobistą sytuację życiową.
Następnie ustalamy, jak będzie wyglądać Twoja kara prac 
społecznych. Jeżeli uczęszczasz do szkoły, masz pracę lub prowadzisz 
własną działalność gospodarczą, próbujemy wziąć to pod uwagę. 
Na przykład poprzez sprawdzenie, w jakich dniach masz wykonywać 
karę prac społecznych. Jednakże nie zawsze się to udaje. Na koniec 
ustalamy, gdzie i kiedy musisz wykonać karę prac społecznych. 
Możliwe	jest	więc,	że	będziesz	musiał(-a)	wziąć	wolne	w	pracy,	aby	
wykonać tę karę prac społecznych.

Na czym polega kara prac społecznych?
Możliwe	jest,	że	będziesz	musiał(-a)	pracować	w	zieleni	miejskiej,	
w szpitalu albo w nadleśnictwie. Nie otrzymasz za to pieniędzy ani 
żadnego innego wynagrodzenia. Ewentualne koszty przejazdu 
są	na	Twój	własny	rachunek.	Podczas	wykonywania	kary	prac	
społecznych pracujesz w ramach projektu wraz z innymi osobami, 
które	również	wykonują	karę	prac	społecznych.	Możesz	także	trafić	
do przedsiębiorstwa lub instytucji, gdzie będziesz pracować wraz z 
osobami, które mają odpłatną pracę. Zawsze obecny jest opiekun. 
Osoba ta sprawdza, czy dobrze ze wszystkimi współpracujesz i czy 
właściwie wykonujesz swoją karę prac społecznych.

Co musisz wiedzieć 
o swojej karze prac 
społecznych

KARA PRAC 
SPOŁECZNYCH
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Reclassering Nederland pracuje nad 
bezpieczniejszym społeczeństwem. 
Wraz z organami wymiaru sprawiedliwości, 
policją, służbą więzienną i urzędami gmin 
dokładamy starań w kierunku zapobiegania 
przestępczości oraz ograniczania recydywy. 
Realizujemy to poprzez wydawanie opinii na 
potrzeby sędziów, prokuratorów oraz dyrekcji 
zakładów karnych.
Sprawujemy	również	nadzór	nad	sprawcami	i	
oskarżonymi.
Staramy	się	również	o	to,	aby	skazani	wykonali	
nałożone na nich kary prac społecznych. 
Prośbą	i	przymusem	motywujemy	ich,	aby	
zmienili	swoje	zachowanie.	Społeczeństwo	
ma do tego prawo. A oskarżeni i skazani mają z 
tego korzyść.
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