INFORMATOR
DLA OSOBY SKAZANEJ OBJĘTEJ
SYSTEMEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO
Dozór Elektroniczny jako nieizolacyjny
system wykonywania kary pozbawienia wolności

WARUNKI ODBYWANIA KARY
Został(a) Pan/Pani objęty (a) dozorem elektronicznym
realizowanym przy pomocy urządzeń monitorujących.
Jest to jeden z systemów odbywania kary pozbawienia
wolności. Niniejszy przewodnik zawiera wszelkie
niezbędne Informacje dotyczące tego systemu.
W przypadku pytań wynikających z lektury niniejszego
informatora lub problemów z warunkami odbywania kary
proszę skontaktować się ze swoim kuratorem właściwym
dla miejsca zamieszkania lub pracownikami Centrali
Monitorowania za pośrednictwem stacjonarnego
urządzenia monitorującego zamontowanego w miejscu
Twojego stałego pobytu.

JAKIE SĄ WARUNKI ODBYWANIA KARY
W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO?
Musisz przebywać w miejscu odbywania kary (Twoje mieszkanie
lub inne miejsce wskazane przez sąd) w godzinach określonych
postanowieniem sądu.
CZYM JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?
To nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym. Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego
przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostanie zainstalowany
na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące będzie
zamontowane w miejscu odbywania kary. Urządzenia te będą kontrolować
w szczególności czy przebywasz w miejscu które sąd wyznaczył
do odbywania kary, w godzinach wyznaczonych przez sąd. W przypadku
nieobecności, spóźnienia czy innego naruszenia wyznaczonego przez
sąd harmonogramu dnia, urządzenie monitorujące natychmiast wysyła
informację do Centrali Monitorowania, która dokładnie rejestruje cały
przebieg kary, a także zapisuje wszystkie zdarzenia, a szczególnie
naruszenia warunków odbywania kary ustalone przez sąd penitencjarny.
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ ODBYWANIE KARY?
Wykonywanie kary rozpoczyna się od momentu zainstalowania urządzeń
i tym samym rozpoczęcia procesu monitorowania.
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CO TO DLA MNIE
OZNACZA?
Pracownik Upoważnionego Podmiotu Dozorującego spotka się z Tobą
w miejscu wyznaczonym do odbywania kary w celu zainstalowania
sprzętu monitorującego. Sprzęt monitorujący składa się z wodoodpornego
nadajnika, który zazwyczaj jest mocowany powyżej kostki na nodze
(lub na przegubie dłoni) oraz z jednostki monitorującej, która zostanie
zainstalowana z w miejscu odbywania kary. Zapewne będzie to miejsce
Twojego zamieszkania lub ,w przypadku jego braku, inne miejsce wskazane
przez sąd. Aby urządzenie monitorujące działało musi być przez cały czas
podłączone do energii elektrycznej. Będzie ono przekazywać informacje
dotyczące spełniania przez Ciebie warunków odbywania kary do Centrali
Monitorowania przy użyciu telefonii komórkowej. Urządzeń monitorujących
oraz wszelkich jego elementów współpracujących (antena, repeater, itd.)
nie wolno przesuwać, dotykać, odkręcać. Jeżeli nie będziesz wypełniał
warunków dozoru elektronicznego sąd może uchylić dozór elektroniczny,
co może spowodować, że resztę kary odbędziesz w warunkach
bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.
Upoważniony Podmiot Dozorujący zainstaluje sprzęt dopiero po tym,
gdy zostaniesz poprawnie zidentyfikowany, dlatego upewnij się,
że posiadasz wszystkie dokumenty, jakie otrzymałeś z sądu
oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
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WARUNKI ODBYWANIA KARY
Otrzymasz informację na temat ograniczeń czasowych i przestrzennych dotyczących odbywania kary.
Oznacza to, że w godzinach ustalonych przez sąd nie będziesz mógł opuszczać swojego mieszkania lub innego miejsca stałego pobytu.
Pamiętaj, że pracownicy Centrali Monitorowania będą dzwonić do Ciebie w trakcie odbywania kary w celu kontroli.
Twoim obowiązkiem będzie odbierać te połączenia.
CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WCZEŚNIEJSZE
ZAKOŃCZENIE ODBYWANIA KARY
W TYM SYSTEMIE?
Tak, o ile skazany nie odbywa zastępczej kary pozbawienia wolności
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Jeżeli w trakcie odbywania
kary będą ściśle przestrzegane postanowienia sądu, warunki odbywania
kary oraz porządek prawny, sąd penitencjarny (na wniosek skazanego,
pełnomocnika, sądowego kuratora zawodowego lub prokuratora)
może udzielić warunkowego przedterminowego zwolnienia po odbyciu
co najmniej połowy kary. Jeżeli kara została orzeczona w warunkach
art. 64 § 1 Kodeksu Karnego, to o warunkowe przedterminowe zwolnienie
będzie można ubiegać się po odbyciu co najmniej dwóch trzecich kary.
CZY W CZASIE ODBYWANIA KARY ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ UZYSKIWANIA ŚWIADCZEŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ?
Jeżeli skazany lub jego rodzina znajdą się w trudnej sytuacji życiowej
istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
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OSTRZEŻENIA I NARUSZENIA
Musisz przestrzegać ograniczeń czasowych i przestrzennych odbywania kary
określonych przez sąd. Jeżeli nie będziesz przestrzegał warunków odbywania
kary sąd może zamienić dozór elektroniczny na pobyt w więzieniu.
W razie zniszczenia lub celowego odłączenia sprzętu od zasilania z sieci
energetycznej zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenia,
a sąd może również uchylić stosowanie dozoru elektronicznego.
Jeżeli będziesz właściwie wykonywał postanowienie sądu i wszystkie warunki
odbywania kary oraz zgodnie z instrukcjami dbał o urządzenia monitorujące
i nie dopuścisz do żadnych celowych uszkodzeń lub zniszczenia tego sprzętu,
tym bardziej dogodne stanie się dla Ciebie odbywanie kary w tym systemie.
Taka Twoja postawa i samokontrola mogą skutkować ograniczeniem
do minimum bezpośrednich czynności kontrolnych ze strony zawodowego
kuratora sądowego i pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego.

KAŻDY KTO BĘDZIE UTRUDNIAŁ PRACĘ, GROZIŁ
LUB ATAKOWAŁ PERSONEL UPOWAŻNIONEGO
PODMIOTU DOZORUJĄCEGO ZOSTANIE POCIĄGNIĘTY
DO ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.
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WARUNKI ODBYWANIA KARY
WIZYTY I ROZMOWY TELEFONICZNE
Pracownicy obsługi systemu dozoru elektronicznego będą Cię odwiedzać
lub telefonować w dowolnym czasie w trakcie odbywania kary:
W celu instalacji urządzeń.
O każdej porze w trakcie godzin odbywania kary, jeżeli nie przestrzegasz
warunków lub manipulujesz przy urządzeniach monitorujących.
Okazjonalnie, żeby skontrolować lub naprawić sprzęt
(kontrola w godzinach 6:00-22:00).
Pracownicy Upoważnionego Podmiotu Dozorującego mogą również
przebywać w pobliżu miejsca odbywania kary lub innych miejsc, w których
wykonujesz obowiązki nałożone przez sąd, aby sprawdzić czy przestrzegasz
warunków odbywania kary.

PRZYDATNE INFORMACJE
Zawsze pozostawiaj sobie odpowiednio dużo czasu na dotarcie
do domu przed rozpoczęciem godziny odbywania kary.
Uwzględnij duży ruch drogowy, itp.
Sprawdzaj pomiar czasu wyświetlony na jednostce monitorującej,
jest on zsynchronizowany ze źródłem czasu w Centrali Monitorowania;
najlepiej ustaw według niego swój zegarek.
Zorganizuj swoje życie zgodnie z warunkami odbywania kary.
W godzinach między 6:00 a 22:00 ma prawo odwiedzać
Cię kurator zawodowy.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących odbywania kary
masz prawo skontaktować się z kuratorem.

SYTUACJE ALARMOWE
Jeśli wystąpi jakiś ważny wypadek losowy lub konieczność udzielenia Tobie pomocy medycznej poza miejscem odbywania kary, (gdy narusza to harmonogram),
niech tę informację niezwłocznie przekaże upoważniona przez Ciebie osoba lub w miarę możliwości osobiście skontaktuj się z Centralą Monitorowania
po tym zdarzeniu. Jeżeli zaistnieje potrzeba czasowego usunięcia nadajnika, to na wniosek lekarza, zostanie on usunięty, a o wszystkich tych zdarzeniach
będzie poinformowany sędzia i kurator zawodowy.
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ZAWSZE MUSISZ ODBIERAĆ POŁĄCZENIA TELEFONICZNE
wykonywane przez Centralę Monitorowania i umożliwić dostęp
pracownikom Upoważnionego Podmiotu Dozorującego do miejsca
odbywania kary oraz urządzeń monitorujących.

W RAZIE POTRZEBY
Upoważniony Podmiot Dozorujący, w celu wykonania swoich
zadań ustawowych, może żądać wsparcia i pomocy od funkcjonariuszy policji,
a w uzasadnionych przypadkach koszty tej interwencji ponosi skazany.

JEŻELI Z JAKICHŚ POWODÓW TWOJE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE,
z zainstalowanego u Ciebie urządzenia stacjonarnego, zostanie przerwane
lub jakość połączenia uniemożliwia rozmowę, musisz zakończyć połączenie
i zadzwonić ponownie za kilka minut.
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TWOJE OBOWIĄZKI W CZASIE ODBYWANIA KARY

TELEFONY
JAK OBSŁUGIWAĆ FUNKCJĘ TELEFONU
W STACJONARNYM URZĄDZENIU MINTORUJĄCYM?

MUSISZ
W terminie 7 dni od rozpoczęcia kary skontaktować się z kuratorem
zawodowym, pozostawać w miejscu odbywania kary w czasie,
jaki został określony w postanowieniu sądu, nie możesz wychodzić
z domu, chyba że sąd lub kurator zawodowy wyda Ci odpowiednią zgodę.

NIE WOLNO
Opuszczać miejsca odbywania kary poza godzinami, które
w harmonogramie na to pozwalają oraz spóźniać się do miejsca
odbywania kary, gdyż jest to naruszenie warunków dozoru
elektronicznego, jakie zostały określone w postanowieniu sądu.

W czasie wyznaczonym przez sąd (wykonywanie kary) zawsze odbierać
połączenia telefoniczne, gdyż Centrala Monitorowania może próbować
skontaktować się z Tobą.

Samodzielnie lub przy udziale innych osób dokonywać
jakichkolwiek manipulacji przy zainstalowanych u Ciebie
urządzeniach monitorujących.

Powiadamiać Centralę Monitorowania natychmiast po zauważeniu
problemów z urządzeniami monitorującymi.

Dopuścić do niszczenia, usuwania nadajnika lub stacjonarnego
urządzenia monitorującego; za wszystkie te przekroczenia pełną
odpowiedzialność karną i finansową ponosi skazany, a informacja
o tym natychmiast przekazywana jest do wiadomości sądu i kuratora.

Przestrzegać porządku prawnego.

Odłączać zasilania elektrycznego, przenosić urządzenia
monitorującego, kłaść jakichkolwiek rzeczy na urządzeniu
monitorującym; w sytuacji wystąpienia takiego zdarzenia
Centrala Monitorowania zostanie natychmiast powiadomiona.

[1]

Słuchawka telefonu jest umiejscowiona na górze urządzenia monitorującego.
[ 1 ] Podnieś słuchawkę.
[ 2 ] Naciśnij NIEBIESKI przycisk na jednostce monitorującej, żeby się połączyć
z Centralą Monitorowania (połączenie jest bezpłatne).
[ 3 ] Kiedy skończysz rozmowę naciśnij CZERWONY przycisk na urządzeniu
monitorującym i odłóż słuchawkę na urządzenie monitorujące.
Jeżeli telefon dołączony do urządzenia monitorującego zadzwoni,
odbierz go wciskając NIEBIESKI przycisk.
Po zakończeniu rozmowy naciśnij CZERWONY przycisk i odłóż słuchawkę
na jednostkę monitorującą.
Możesz zadzwonić na numer alarmowy 112 wciskając CZERWONY
przycisk z symbolem dzwonka.
Centrala Monitorowania rejestruje czas, długość oraz treść
połączeń telefonicznych.

[3]
[2]

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SDE ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW:

http://www.dozorelektroniczny.gov.pl
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JAK DZIAŁA NADAJNIK?

TELEFONY

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

Urządzenie monitorujące posiada wbudowany telefon.
Tego telefonu będziesz mógł używać wyłącznie do kontaktu
z Centralą Monitorowania i do połączeń z numerem alarmowym 112.
Centrala Monitorowania pracuje całodobowo i w każdej chwili
będziesz mógł porozmawiać z dyżurnym sprawującym nadzór
nad wykonywaniem kary. Przyciskając NIEBIESKI przycisk zostaniesz
automatycznie połączony z Centralą Monitorowania.

URZĄDZENIE MONITORUJĄCE
umieszczone jest w Twoim mieszkaniu lub innym miejscu odbywania kary
i wymaga stałego zasilania elektrycznego. Odbiera komunikaty od nadajnika
i komunikuje się z Centralą Monitorowania przez sieć telefonii komórkowej.
Jeżeli nadajnik lub urządzenie monitorujące zostaną zniszczone lub będziesz
próbował je uszkodzić czy zdemontować, Centrala Monitorowania zostanie
o tym fakcie natychmiast poinformowana.
ZNISZCZENIE, USZKODZENIE LUB DEMONTAŻ
URZĄDZENIA MONITORUJĄCEGO, TO JEDNO
Z NAJPOWAŻNIEJSZYCH NARUSZEŃ WARUNKÓW
WYKONYWANIA KARY W SYSTEMIE DOZORU
ELEKTRONICZNEGO.

Pracownik Centrali Monitorowania natychmiast skontaktuje się z Tobą,
aby dowiedzieć się co się stało.

Z Centralą Monitorowania możesz również skontaktować
się za pomocą tradycyjnego telefonu dzwoniąc na podane numery telefonów.
Centrala Monitorowania SDE: (22) 518 80 30
(wszelkie sprawy w trakcie odbywania kary)
Główny Ośrodek UPD: (22) 518 80 10
(umawianie wizyt, zgłoszenia gotowości do instalacji urządzeń)
Biuro Dozoru Elektronicznego
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej:
sekretariat:
(22) 518 82 37
fax:
(22) 518 81 84
e-mail:
bde@sw.gov.pl

O wszystkich naruszeniach informowany jest sąd i kurator. Sędzia i kurator mają
również dostęp do wszystkich wyjaśnień i informacji przekazanych przez Ciebie
pracownikom Centrali Monitorowania.
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INNE INFORMACJE

DEKLARACJA
DEKLARACJA, KTÓRĄ MUSISZ PODPISAĆ PRZY INSTALACJI URZĄDZEŃ
- NAJWAŻNIEJSZE JEJ POSTANOWIENIA

INFORMACJE DLA WSPÓŁMIESZKAŃCÓW
Proszę uszanować fakt, że osoba odbywająca karę w Systemie Dozoru
Elektronicznego podlega ograniczeniom, które musi spełniać.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek problemy związane z wykonywaniem dozoru
elektronicznego proszę skontaktować się z Centralą Monitorowania,
kuratorem sądowym lub policją.

[ 1 ] Będę nosił(a) nadajnik elektroniczny przez 24 godziny na dobę
do czasu zakończenia kary.

[ 2 ] Ponoszę pełną odpowiedzialność za zainstalowany u mnie sprzęt
monitorujący, w tym jego zniszczenie i przyjmuję do wiadomości,
że próba przeniesienia go przeze mnie lub kogokolwiek innego,
bez uzasadnionego powodu, zostanie natychmiast ujawniona.
Jeżeli ktokolwiek inny będzie próbował ingerować w sprzęt, poniosę
za to odpowiedzialność. Jeżeli ingerencja w sprzęt będzie uznana
za naruszenie warunków odbywania kary, sąd może cofnąć zgodę
na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

REKLAMACJE, AWARIE
W przypadku reklamacji dotyczącej działania urządzeń
monitorujących prosimy o kontakt z Centralą Monitorowania
w celu złożenia zawiadomienia. Pracownicy centrali rozwiążą te problemy.
Jeżeli niemożliwe będzie rozwiązanie problemu przez telefon prosimy
o reklamację na piśmie na adres:
Upoważniony Podmiot Dozorujący
Konsorcjum Impel
ul. Zwycięzców 34, 03-938 Warszawa
telefon: (22) 518 80 10
fax:
(22) 518 80 29
Reklamacje zostaną rozpatrzone,
a odpowiedź dostarczona w ciągu 30 dni.
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WAŻNE!
W celu oceny funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego
będą przeprowadzane badania i wywiady z osobami, które są nim
objęte. Może zatem zdarzyć się sytuacja, że zostaniesz poproszony
przez dyżurnego Centrali Monitorowania lub załogę patrolu
Upoważnionego Podmiotu Dozorującego o udział w badaniach
naukowych, statystycznych tj. o udzielenie odpowiedzi na konkretne
pytania lub wypełnienie ankiety anonimowej.
W takiej sytuacji zostaniesz zapytany, czy wyrażasz zgodę
na udzielenie wywiadu. Uczestnictwo w badaniach i wywiadach
jest dobrowolne, odbywa się zatem tylko za Twoją zgodą.

[ 3 ] Zgadzam się na to, aby pracownicy Upoważnionego Podmiotu
Dozorującego mieli dostęp do miejsca odbywania kary w celu instalacji
i konserwacji sprzętu monitorującego, który jest niezbędny
do wykonywania kary. Przyjmuję do wiadomości, że nie ponoszę
kosztów użytkowania linii telefonicznej ani opłat za rozmowy,
które są wykonywane w trakcie odbywania przeze mnie kary
w Systemie Dozoru Elektronicznego.

[ 4 ] Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadkach niecierpiących zwłoki
czynności kontrolne mogą być dokonywane w porze nocnej,
tj. od godziny 22:00 do godziny 6:00.

[ 5 ] Zobowiązuję się do legalnego, zgodnego z normami technicznymi
zapewnienia zasilania energią elektryczną urządzeń monitorujących.

[ 6 ] Zobowiązuję się do odbierania wszystkich połączeń telefonicznych
kierowanych na zainstalowane u mnie stacjonarne urządzenie
monitorujące. Zobowiązuję się do przyjmowania wszystkich wizyt
składanych przez pracowników Upoważnionego Podmiotu Dozorującego,
w czasie odbywania przeze mnie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.
W przeciwnym wypadku fakt ten może być potraktowany jako istotne
naruszenie mogące skutkować zmianą systemu odbywania kary
na odbycie bezwzględnej kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

JEŻELI NARUSZĘ KTÓRYKOLWIEK
Z POWYŻSZYCH WYMOGÓW SĄD
MOŻE ZAMIENIĆ MOJĄ KARĘ Z SYSTEMU
DOZORU ELEKTRONICZNEGO NA POBYT
W ZAKŁADZIE KARNYM.
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DEKLARACJA
BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU
Pracownicy Upoważnionego Podmiotu Dozorującego odwiedzają Twój dom
i mają zagwarantowane prawo do pracy w bezpiecznym oraz w wolnym
od dymu papierosowego środowisku, a Twoim obowiązkiem jest zapewnienie
im poniżej wymienionych warunków.
Nie będzie tolerowane znieważanie ani grożenie naszym pracownikom.
Upewnij się, że wszystkie zwierzęta są zamknięte.
Nie zamykaj drzwi ani nie zagradzaj wyjścia, co mogłoby spowodować
jakiekolwiek ograniczanie swobody pracowników i kontrolerów systemu.
Zabrania się palenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się pracownik
obsługi lub kontroli Systemu Dozoru Elektronicznego.
Jeżeli Twoja rodzina, współmieszkańcy lub goście będą utrudniali realizację
czynności związanych z wykonywaniem dozoru elektronicznego, personel
Upoważnionego Podmiotu Dozorującego ma prawo odstąpić od ich realizacji
i powiadomić o tym fakcie sędziego i kuratora lub w uzasadnionych przypadkach
funkcjonariuszy policji.
Wymogi bezpieczeństwa stanowią, że pracownik Upoważnionego Podmiotu
Dozorującego posiada grupę wsparcia, która dba o jego bezpieczeństwo
i w przypadku prośby o pomoc zostanie ona wysłana na miejsce zdarzenia.
s. 14 // Informator SDE // Wydawca: Konsorcjum IMPEL
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