SYSTEM DOZORU
ELEKTRONICZNEGO
CO TO JEST SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO?
Jest to system odbywania kary poza murami zakładu karnego, przeznaczony dla osób,
które złamały prawo i zostały skazane na karę pozbawienia wolności do jednego roku.
System Dozoru Elektronicznego jest szansą na zastąpienie obowiązku odbywania kary
w więzieniu — wykonywaniem jej na wolności. Umożliwia naprawienie swoich błędów
w normalnych warunkach życia społecznego oraz w przyjaznym otoczeniu
rodziny i osób bliskich.
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JAK WYGLĄDA ODBYWANIE KARY
W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO?
Każdemu skazanemu, indywidualnie, sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania
kary. Osoba poddana kontroli musi przebywać w swoim domu – lub innym miejscu odbywania
kary – w ściśle określonych godzinach. Za zgodą sądu, w czasie wskazanym w harmonogramie,
można przebywać poza miejscem odbywania kary, aby pracować, kontynuować naukę,
uczestniczyć w zajęciach sportowych lub wykonywać inne obowiązki życiowe i rodzinne.

JAK FUNKCJONUJE
NADAJNIK
I URZĄDZENIE
MONITORUJĄCE?
NADAJNIK wygląda jak zegarek,

URZĄDZENIE MONITORUJĄCE

który jest umocowany powyżej kostki na nodze,
może być również umieszczany na przegubie dłoni.
Nadajnik przez cały czas wysyła sygnały
w celu zidentyfikowania, czy kontrolowany
przebywa w miejscu odbywania kary.

umieszczone jest w miejscu odbywania kary
i wymaga stałego zasilania elektrycznego.
Odbiera sygnały od nadajnika
i komunikuje się z Centralą Monitorowania
przez sieć telefonii komórkowej.

CZY WIESZ, ŻE

• Koszt odbywania kary w SDE jest o wiele niższy od kosztu pobytu skazanego
w więzieniu. Miesięcznie wynosi on ok. 331 ZŁ. Dla porównania, średni koszt
odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym
wynosi ok. 2700 ZŁ miesięcznie.
• Pierwszego skazanego wprowadzono do systemu 18 WRZEŚNIA 2009 R.
• Polska jest 13 KRAJEM europejskim z Systemem Dozoru Elektronicznego.

MONITORING SDE
Od stycznia 2012 r. SDE rozpoczął monitoring osób ukaranych zakazem wstępu na
imprezę masową z orzeczonym obowiązkiem przebywania w miejscu stałego pobytu.

WIĘCEJ INFORMACJI: HTTP://WWW.DOZORELEKTRONICZNY.GOV.PL/

