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Odpowiadając na wniosek Pana Rzecznika o przeprowadzenie kontroli sposobu dysponowania
przez

Ministra

Sprawiedliwości

środkami

Funduszu

Pomocy

Pokrzywdzonym

oraz

Pomocy

Postpenitencjarnej^, w tym udzielenia wsparcia finansowego z tego funduszu Gminie Tuchów, oraz
sposobu realizacji wniosków sfomnułowanych przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 2018 r.
P/17/038 - Pomoc ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, infomiuję, iż
Najwyższa Izba Kontroli od 10 czerwca br. realizuje już kontrolę planową P/20/037 - Realizacja zadań
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach powyższej kontroli NIK bada wykorzystanie środków ww. Funduszu na realizację
jego zadań ustawowych. Czynności kontrolne prowadzone są zarówno w Ministerstwie Sprawiedliwości,
jak i w wybranych podmiotach otrzymujących wsparcie ze środków Funduszu. Kontrola ma charakter
kompleksowy i obejmuje wydatkowanie środków w ramach wszystkich celów Funduszu określonych
w art. 43 § 8 ustawy z dnia 6 czenwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczyń. Prowadzona kontrola ma
na celu m.in. ustalenie, czy środki Funduszu zostały wydane legalnie, gospodamie, rzetelnie i celowo.
Badana jest również prawidłowość przeprowadzania konkursów ogłaszanych przez dysponenta
Funduszu, a także pełnienie nadzoru nad prawidłowym wydatkowaniem środków Funduszu.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że na mocy art. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustavfi, zmieniony został art. 43
k.k.w. Zmiana powyższa weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2017 r. i gruntownie zmodyfikowała
zarówno fonny pomocy dla pokrzywdzonych i krąg podmiotów uprawnionych do jej realizacji, jak
również wprowadziła możliwość wykorzystania przez Ministra Sprawiedliwości środków Funduszu na
nowe cele, jakimi są zadania związane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości.
^ Dalej także: Fundusz Sprawiedliwości.
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 523, ze zm. Dalej; k.k.w.
3Dz, U.poz. 1452,

Dokonana zmiana przepisów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości skutkowała przyjęciem
przez dysponenta Funduszu interpretacji, zgodnie z którą zakres interwencji Funduszu może
obejmować wszystkie działania potencjalnie mogące mieć wpływ na sytuację osób pokrzywdzonych
oraz na zapobieganie przestępczości, co pozwala na praktycznie nieograniczone finansowanie różnych
zadań. Na problem ten NIK zwracała uwagę już po kontroli wykonania budżetu państwa w części 37
w 2018 r., wskazując na finansowanie zadań tylko pozomie związanych z realizacją celów Funduszu
Sprawiedliwości.
Zakres przedmiotowy aktualnie prowadzonej kontroli obejmuje obszar zainteresowania Pana
Rzecznika i pozwoli na dokonanie oceny w zakresie prawidłowości dysponowania przez Ministra
Sprawiedliwości środkami Funduszu Sprawiedliwości. W kontroli tej będzie również poddana analizie
kwestia realizacji dotychczas fonnułowanych pod adresem Ministra Sprawiedliwości wniosków
dotyczących ww. Funduszu, jak również wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Infonnuję ponadto, że kontrola NIK jest aktualnie w końcowej fazie i nie ma już możliwości
poszerzenia badań i włączenia zagadnień związanych z zasileniem środkami Funduszu gmin, o jakich
jest mowa w piśmie Pana Rzecznika. Nie wpłynie to jednak na realizację celów kontroli i dokonanie
oceny działań dysponenta Funduszu.
W odrębnej korespondencji poinformuję Pana Rzecznika o ustaleniach kontroli po zakończeniu
postępowania kontrolnego.
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