
ds. resocjalizacji przybędzie do Ciebie na (niezapowiedzianą) 
wizytę w domu, w pracy lub w innym miejscu, wówczastrwania 
nadzoru będziesz mieć styczność z policją lub z organami wymiaru 
sprawiedliwości, musisz to natychmiast zgłosić zajmującemu się Tobą 
pracownikowi ds. resocjalizacji.

Zajmujący się Tobą pracownik ds. resocjalizacji może Ci złożyć 
niezapowiedzianą wizytę domową

Co będzie, jeżeli nie będziesz przestrzegać ustaleń?
Musisz przestrzegać wszystkich szczególnych warunków, instrukcji 
i ustaleń, ujętych w planie przebiegu nadzoru. Jeżeli nie będziesz 
przestrzegać tych ustaleń, otrzymasz upomnienie lub ostrzeżenie. 
Będzie to miało następstwa dla Ciebie oraz dla dalszego przebiegu 
nadzoru nad Tobą.
Jeżeli naruszysz instrukcję lub szczególny warunek, poinformujemy 
o tym Prokuraturę Powszechną lub zakład karny. Istnieje wówczas 
ryzyko, że Twoja kara w zawieszeniu zostanie zamieniona na karę 
pozbawienia wolności.

W skrócie
•  Przestrzegasz szczególnych warunków, instrukcji i ustaleń.
•  Zawsze punktualnie przybywasz na umówione spotkanie z 

zajmującym się Tobą pracownikiem ds. resocjalizacji.
•  Zachowujesz się poprawnie w stosunku do pracownika ds. 

resocjalizacji.
•  Jeżeli nie będziesz przestrzegać zobowiązań i ustaleń, 

otrzymasz upomnienie, ostrzeżenie albo nawet karę 
pozbawienia wolności.

Jesteś pod nadzorem
instytucji Reclassering 
Nederland

Ustanowiony został wobec Ciebie nadzór. Sędzia lub 

prokurator na mocy wyroku nałożył na Ciebie kilka 

obowiązków i wyznaczył reguły. Oznacza to, że masz 

do czynienia z instytucją Reclassering Nederland. 

Chcemy Cię zmotywować oraz pomóc Ci, abyś nie 

miał(-a) już nigdy więcej styczności z organami 

wymiaru sprawiedliwości i sprawujemy nadzór po to, 

abyś przestrzegał(-a) wszystkich reguł.

Zobowiązania, reguły i ustalenia
Otrzymałeś(-aś) od nas Standardowe Reguły dotyczące Nadzoru. 
Następnie sporządzimy plan przebiegu nadzoru. Plan ten zawiera 
wszystkie zobowiązania (szczególne warunki), nałożone przez organy 
wymiaru sprawiedliwości. Poza tym podane są w nim wszystkie 
ustalenia między nami i Tobą.
Na przykład, nad czym będziemy z Tobą pracować, aby sprawić, 
być nie miał(-a) już nigdy więcej styczności z organami wymiaru 
sprawiedliwości.

Czego od Ciebie oczekujemy?
Zawsze przybywasz punktualnie na umówione spotkania z 
pracownikiem ds. resocjalizacji, który się Tobą zajmuje. Podczas 
umówionych spotkań zachowujesz się poprawnie i nie wolno Ci 
być pod wpływem środków odurzających ani alkoholu. Jeżeli jesteś 
chory(-a) lub naprawdę nie jesteś w stanie przybyć, natychmiast to 
zgłaszasz. Musisz być w stanie przedstawić na to pisemny dowód. 
Na przykład zaświadczenie podpisane przez Twojego lekarza 
domowego lub pracodawcę. Jeżeli zajmujący się Tobą pracownik 

Umowa na mur-beton

NADZÓR



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


