
które zostały na Ciebie nałożone. Poza tym my również organizujemy 
szkolenia w zakresie modyfikacji zachowań. Jeżeli nie będziesz 
przestrzegać ustaleń, możliwe jest, że sędzia zmieni wydane 
orzeczenie i nałoży na Ciebie bardziej surowe warunki, albo nawet 
karę pozbawienia wolności.

Czego od Ciebie oczekujemy?
Ważne jest Twoje własne poczucie odpowiedzialności. Jeżeli 
sam(-a) chcesz skierować swoje życie na inny tor, będziemy Cię 
w tym wspierać. Oznacza to jednak, że oczekujemy, że będziesz 
przestrzegać ustaleń i że będziesz otwarty(-a) i szczery(-a) w 
rozmowie z nami. Jeżeli chcesz ułożyć sobie życie, warto będzie 
aktywnie z nami współpracować.

Twoja prywatność
Reclassering Nederland ma 
obowiązek skontrolowania 
Twojej tożsamości. Robimy to 
poprzez zeskanowanie odcisku 
palca lub przeprowadzenia 
kontroli na podstawie Twojego 
ważnego dowodu tożsamości. Na 
potrzeby wykonywania naszych 
zadań przechowujemy Twoje 

dane osobowe. Są to na przykład o informacje uzyskane od policji, 
organów wymiaru sprawiedliwości oraz innych instancji.
W razie konieczności przekazujemy Twoje dane współpracującym 
z nami instytucjom. Czasami udostępniamy także informacje na 
potrzeby badań naukowych lub statystyk. To się odbywa anonimowo, 
tak więc zagwarantowana jest ochrona Twojej prywatności. 
Odnośnie wykorzystywania danych osobowych obowiązują surowe 
przepisy. Tak więc obchodzimy się z nimi bardzo starannie. Siedem lat 
po zakończeniu kontaktów z instytucją ds. resocjalizacji niszczymy 
wszystkie dane.

Reclassering Nederland
wydaje opinie, sprawuje 
kontrolę i opiekę

Jesteś oskarżony(-a) o popełnienie przestępstwa lub 

skazany(-a) za to i masz do czynienia z Reclassering 

Nederland (holenderską instytucją ds. resocjalizacji). 

Co to oznacza? Czego możesz od nas oczekiwać i 

czego my oczekujemy od Ciebie?

Czym zajmuje się Reclassering Nederland?
Jesteśmy (niezależną) organizacją, która oferuje Ci pomoc w 
celu zapobieżenia temu, abyś w przyszłości ponownie miał(-a) 
styczność z organami wymiaru sprawiedliwości. Na polecenie sądu, 
zakładu karnego lub Prokuratury Powszechnej przeprowadzamy 
analizę ryzyka. Na tej podstawie sporządzamy raport,  w którym 
przedstawiamy niezależną opinię. Następnie sędzia decyduje, czy 
zastosuje się do tej opinii. Możliwe jest, że po ogłoszeniu wyroku 

przez sąd będziesz ponownie 
miał(a) z nami do czynienia. 
Będzie tak w przypadku, jeżeli 
sędzia nałoży na Ciebie karę w 
postaci prac społecznych lub jeżeli 
ustanowiony zostanie wobec 
Ciebie nadzór. Możesz mieć 
także z nami do czynienia, jeżeli 

zostaniemy zaangażowani przez zakład karny.
Możesz ewentualnie zostać skierowany(-a) przez nas, sędziego lub 
zakład karny do instytucji udzielającej pomocy.

Czego możesz od nas oczekiwać?
Jeżeli masz do czynienia z Reclassering Nederland, nie jest to nigdy 
niezobowiązujące. Sędzia nałożył na Ciebie karę prac społecznych, 
ustanowił wobec Ciebie nadzór lub nakazał odbycie szkolenia w 
zakresie modyfikacji zachowań. Będziemy Cię wspierać w trakcie 
tych programów i będziemy pilnować tego, abyś przestrzegał(-a) 
warunków,
 

Umowa na mur-
beton

Pomagamy Ci, abyś 
nie miał(-a) 
już nigdy więcej 
styczności 
z organami wymiaru 
sprawiedliwości

Co warto wiedzieć 
o Reclassering 
Nederland



Wgląd do własnych akt
Jeżeli chcesz uzyskać wgląd do własnych danych, możesz to omówić 
z pracownikiem ds. resocjalizacji, z którym masz kontakt. Jeżeli te 
informacjesię nie zgadzają, należy złożyć pisemny wniosek o ich 
zmianę. Zadecydujemy, czy te zmiany zostaną wprowadzone . Jeżeli 
nadal nie będziesz się zgadzać z treścią swoich akt, możesz złożyć 
wniosek o pośrednictwo do Autoriteit Persoonsgegevens (organu ds. 
ochrony danych osobowych) lub o wydanie orzeczenia przez sąd.

Autoriteit Persoonsgegevens (organ ds. ochrony danych osobowych)
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel. 070 381 13 00

Poproś swoją osobę ds. kontaktów o pełny tekst przepisów dotyczących 
prywatności lub zajrzyj na naszą stronę:

www.reclassering.nl

W skrócie
•	 Wydajemy	niezależną	opinię	na	potrzeby	sądu.
•	 Sprawujemy	opiekę	i	kontrolę	nad	oskarżonymi	i	skazanymi.
•	 Wykonujemy	wyroki	sądowe.
•	 Organizujemy	szkolenia	w	zakresie	modyfikacji	zachowań.

 

Masz skargę?
Jeżeli jesteś niezadowolony(-a) z Reclassering Nederland, możesz złożyć 
skargę (w formie pisemnej). Omów tę skargę w pierwszej kolejności ze 
swoją osobą ds. kontaktów lub z jej przełożonym. Przełożony wyśle do 
Ciebie pismo dotyczące rozstrzygnięcia skargi. Z reguły problem na tym 
się kończy. 

Jeżeli nadal brak jest rozwiązania, możesz skierować pismo do 
niezależnej komisji ds. skarg w terminie sześciu tygodni od otrzymania 
pisma od przełożonego. Możesz przy tym skorzystać z pomocy 

adwokata lub osoby zaufania. Komisja 
ds. skarg zdecyduje, czy Twoja skarga 
zostanie przyjęta to rozpatrzenia. Jeżeli 
tak, wówczas wszczęta zostanie procedura 
pisemna. Następnie odbywa się z reguły 
posiedzenie niejawne z udziałem 
wszystkich osób zainteresowanych. 

Komisja ds. skarg wydaje pisemne orzeczenie w terminie kilku tygodni. 
Komisja stwierdza czy Twoja skarga jest zasadna bądź bezzasadna i 
służy nam ewentualnie doradztwem. 

Klachtencommissie Reclassering Nederland (komisja ds. skarg 
holenderskiej instytucji ds. resocjalizacji)
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

Poproś swoją osobę ds. kontaktów o pełny tekst przepisów dotyczących 
prywatności.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat 
przepisów dotyczących prywatności  zajrzyj na: www.reclassering.nl.

Kto gra w otwarte 
karty, jest na 
dobrej drodze

Reclassering Nederland 
(Instytucja ds. Resocjalizacji Holandia)

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.

Reclassering Nederland
Postbus 8215
3503 RE Utrecht
www.reclassering.nl

Reclassering Nederland

W dążeniu do 
bezpieczniejszego 
społeczeństwa


