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WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji  

w następującym zakresie:  

 

Amnesty International pracuje obecnie nad oceną wdrożenia przez Polskę Konwencji Rady Europy o 

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, traktując realizację przez Polskę 

międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka jako ważny element działań na rzecz pełnego 

poszanowania praw człowieka w Polsce.  

W ramach tych w dniu 23 października br. zwróciliśmy się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o 

informacje o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo na rzecz wdrożenia Konwencji w zakresie 

jego właściwości od dnia jej wejścia w życie w  stosunku do Polski tj. od 1 sierpnia 2015r. do chwili 

obecnej. Niemniej do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Szczególnie interesują nas następujące zagadnienia:  

▪ penalizacja wszystkich elementów przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,  w tym 

szczególności przemocy ekonomicznej 

▪ statystki skazań (w szczególności z art. 207 § 1kk) i orzeczeń środków zapobiegawczych, karnych i 

probacyjnych wobec sprawców przemocy domowej (w tym zakaz kontaktowania się z 

pokrzywdzonym, zbliżania się na określoną odległość bądź obowiązkiem opuszczenia lokalu 

mieszkalnego i inne mające zastosowanie), jak również dane dotyczące realizowanych programów 

korekcyjno-edukacyjnych. W tym przypadku, istotne są dla nas dane dotyczące liczby wszczętych 

postępowań, umorzeń, skierowanych aktów oskarżenia oraz skazań. 

▪ zapewnienie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy. 

Konwencja zobowiązuje państwa do zagwarantowania odpowiedniego finansowania działań w zakresie 

przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W tym zakresie proszę o 

informacje: 

-  ile organizacji i w jakiej wysokości uzyskało finansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i 

Pomocy Postpenitencjarnej od momentu ratyfikacji Konwencji z przeznaczeniem na wsparcie ofiar 

przemocy domowej? 

- Jak kształtowała się wysokość środków Funduszu na przestrzeni tego czasu i jaki procent tych środków 

był przeznaczony na dotacje dla organizacji wspierających ofiary przemocą domową ? 

- Czy, i jaki procent dotacji udzielonych takim organizacjom został przez Dysponenta Funduszu uznany za 

niekwalifikowany (wydany niezgodnie z przeznaczeniem)? 

- Jakiego rodzaju wsparcie dla ofiar tych przestępstw jest obecnie finansowane? 

Dodatkowo, w kontekście doniesień medialnych o zabezpieczeniu przez organy ścigania komputerów i 

danych części organizacji świadczących wsparcie dla ofiar przemocy, uprzejmie proszę o informację o 
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stanie sprawy, w tym w szczególności, czy i w jaki sposób zapewniono możliwość dalszej realizacji 

wsparcia przez te organizacje oraz, czy i w jaki sposób zabezpieczone zostały dane osobowe osób, którym 

świadczona była pomoc. 

 

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:** 

□   dostęp do przeglądania 

informacji w urzędzie 

□ kserokopia □ pliki komputerowe X inny 

RODZAJ NOŚNIKA: 

□  CD-ROM  □ inny 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

□ Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres*** ................................................................  

□ Przesłanie informacji pocztą na adres***   -  jak wyżej 

........................................................................................................................................................... 

□ Uzyskanie informacji w urzędzie /odbiór osobiście przez wnioskodawcę  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). 

 

 

    Warszawa, 4 grudnia 2017.                                                       
  Dyrektorka Amnesty International Polska 

    

Miejscowość, data          podpis wnioskodawcy 

 

 
Uwagi: 

* dane osobowe i adres nie są wymogiem koniecznym, chyba że dotyczą korespondencji zwrotnej 

** proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 

***wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej 

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do 

informacji  publicznej, o ile miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku 

sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. 


