MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Adresat:
MS-S28
)

Sąd Rejonowy/Okręgowy*
…………………………..
Okręg Sądu Okręgowego

………………………………..

Karta statystyczna
w sprawie karnej
z oskarżenia publicznego
z orzeczenia prawomocnego
1. Nietolerancja, ksenofobia,
przestępstwa z nienawiści
2. Handel ludźmi
3. Czyny lubieżne (pedofilia)

Sygn. Akt I instancji
…………………………………..

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy
Europejskich

Kartę przekazuje się niezwłocznie po
uprawomocnieniu się orzeczenia

w ………… roku

1. Dane dotyczące sprawy

Data (DD/MM/RRRR)

1.1 Data pierwotnego wpływu sprawy do sądu
1.2 Data wpływu do sądu wydającego prawomocne orzeczenie
1.3 Data wydania orzeczenia
1.4 Data uprawomocnienia się orzeczenia

2. Dane dotyczące osoby osądzonej
2.1 Data urodzenia (DD/MM/RRRR)
2.2 Płeć
2.3 Miejsce zamieszkania
2.3.1 województwo
2.3.2 miejscowość
2.3.3 miasto/wieś
2.4 Obywatelstwo
2.5 Zawód (wyuczony lub wykonywany)/źródło utrzymania
2.5.1 grupa zawodów
2.5.2 zawód
2.6 Poprzednia karalność (T/N)
2.7 Recydywa - jeżeli tak w związku z: art. 64 §1 kk lub art. 64 §2 kk lub art. 64 §1 i 2 kk w zw. z art. 65 kk
2.8.Udział sprawcy w zorganizowanej grupie przestępczej (T/N)
2.9. Rola sprawcy w łańcuchu handlu ludźmi (patrz objaśnienia pkt 3)
2.9.1 fałszerz dokumentów (T/N)
2.9.2 rekruter (T/N)
2.9.3 przewoźnik (T/N)
2.9.4 wyzyskiwacz (osoba bezpośrednio nadzorująca ofiarę i przyczyniająca się do jej
wykorzystania) (T/N)
2.9.5 boss grupy zorganizowanej (T/N)
2.9.6 inna
2.10 Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.)
2.10.1 wykorzystanie w prostytucji
2.10.2 wykorzystanie w pornografii
2.10.3 inne formy seksualnego wykorzystania
2.10.4 wykorzystanie w pracy
2.10.5 wykorzystanie w usługach o charakterze przymusowym (np. zmuszanie do popełniania
przestępstw)
2.10.6 wykorzystanie do żebrania
2.10.7 wykorzystanie w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność

człowieka (np. niewolnictwo domowe)

2.10.8 wykorzystanie w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy
z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.
U. z 2015 r. poz. 793)

2.10.9 inna

Wyszczególnienie

3. Czyn zabroniony

(Kwalifikacja prawna czynu
(tj. art., §, lit., pkt.,
kwalifikator), podstawa
złagodzenia lub obostrzenia)

4. Motywy działań
sprawcy (dotyczy tylko

5. Data
popełnienia
czynu
zabronionego

przestępstw,nietolerancji,
ksenofobii i nienawiści (patrz objaśnienia pkt. 4)

(DD/MM/RRRR)

czyn główny: ………

przestępstwo ciągłe:
Tak/Nie

dalsza kwalifikacja prawna:
……………..

jeżeli nie - Data:
………..

6. Miejsce
popełnienia czynu
zabronionego

7. Treść orzeczenia
(patrz objaśnienia pkt 6)

(województwo/miejscowość/
miasto czy wieś)

jeżeli tak początek popełnienia
czynu zabronionego:
……..
koniec popełnienia
czynu zabronionego:
……..

8. Stosowanie tymczasowego aresztowania

Wyszczególnienie

8.1 Stosowanie TA w sprawie (T/N)
8.2 Data zastosowania TA (DD/MM/RRRR)
8.3 Data zakończenia stosowania TA (DD/MM/RRRR)

9. Postępowanie odwoławcze

Wyszczególnienie

9.1 Odwołanie od wyroku (T/N)
9.2 Podmiot składający apelację (oskarżenie/obrona)
9.3 Apelacja uwzględniona (T/N)

10. Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej/osób pokrzywdzonych

Osoba
pokrzywdzona 1.

Osoba
pokrzywdzona 2.

Osoba
pokrzywdzona …

10.1 Data urodzenia (DD/MM/RRRR)
10.2 Płeć
10.3 Miejsce zamieszkania
10.3.1 województwo
10.3.2 miejscowość
10.3.3 miasto/wieś
10.4 Obywatelstwo
10.5 Zawód (wyuczony lub wykonywany)/źródło utrzymania
10.5.1 grupa zawodów
10.5.2 zawód
10.6 Przyznanie kompensaty pokrzywdzonemu (T/N)
10.6.1 Orzeczenie przez sąd obowiązku naprawienia szkody,
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego
uzyskane w wyroku skazującym za przestępstwo handlu ludźmi (T/N)
10.6.2 Przyznanie kompensaty w oparciu o przepisy ustawy z dn. 7 lipca 2005
r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw
(Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.) (T/N)

10.7 Relacja względem osoby skazanej - osoba najbliższa w rozumieniu
art. 115 § 11 kk (T/N); jeżeli tak:
10.7.1 Rodzaj relacji (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty,
przysposobiony, małżonek przysposobionego, osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu)

11. Obciążenia administracyjne respondentów: Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:
przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
wypełnienie formularza

Kartę sporządził: ………………….………….……
(imię, nazwisko, nr telefonu)

.........................................................................................,
(miejscowość)

dn. ............................................................

Kartę zatwierdził: ………………………..

(imię, nazwisko, nr telefonu)

…

Objaśnienia
Kartę sporządza się wyłącznie w formie elektronicznej.
Wydruk karty w formie papierowej służy jedynie weryfikacji danych.
1. Kartę sporządza się dla prawomocnych orzeczeń za niżej wymienione przestępstwa:
a) nietolerancji, ksenofobii, nienawiści – art. 118 § 1, 2, 3 kk, art. 118a § 1, 2, 3 kk, art. 119 § 1 kk, art. 126a kk, art. 126b § 1 i 2 kk, art. 194 kk,
195 § 1 i 2 kk, 196 kk, art. 256 § 1, 2 kk, art. 257 kk, art. 55 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152);
b) handlu ludźmi – art. 189a § 1, 2 kk, oraz dawny art. 253 § 1 k.k. i dawny art. 204 § 4 k.k.;
c) czynów lubieżnych, pedofilii – art. 200 § 1, 2 kk, art. 200a § 1, 2 kk, art. 202 § 1, 2, 3, 4, 4a kk.
2. Jedna karta dotyczy jednej osoby osądzonej.
3. Role w łańcuchu handlu ludźmi:
3.9.1 Fałszerz dokumentów = Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i obróbkę dokumentów (legalnych, fałszywych lub sfałszowanych) do
użytku handlarzy i/lub ofiar handlu ludźmi, świadoma lub nieświadoma celu, do jakiego zostaną wykorzystane dokumenty.
3.9.2 Rekruter = Osoba zajmująca się bezpośrednią (np. namawianie do podjęcia określonej pracy) lub pośrednią (rekrutacja poprzez
prowadzenie agencji zatrudnienia, agencji modelek, umieszczanie ogłoszeń w Internecie, prasie itp.) rekrutacją ofiar handlu ludźmi. W kategorii
należy uwzględnić także osobę stosującą przemoc fizyczną celem zwerbowania ofiar.
3.9.3 Przewoźnik = Osoba odpowiedzialna za transport ofiar handlu ludźmi, włączając w to organizację poszczególnych komponentów procesu
transportu. Za przewoźnika należy uznać zarówno osobę towarzyszącą ofierze w procesie jej przekazania kolejnemu sprawcy (w tym wspólne
przekroczenie granicy), jak i wyłącznie jej odbioru. Za przewoźnika należy uznać także osobę, która dokonywała rozdysponowywania ofiar czy
przytrzymywania dokumentów.
3.9.4 Wyzyskiwacz = Osoba, która wykorzystuje ofiary, zmuszając je do świadczenia usług seksualnych, pracy, żebractwa, popełniania
przestępstw, handlu organami lub innej formy handlu ludźmi.
3.9.5 „Boss” = Osoba posiadająca całkowitą kontrolę oraz czerpiąca zyski z procederu handlu ludźmi; może uczestniczyć w jednym lub więcej
wskazanych powyżej zadań lub jedynie nadzorować, organizować, finansować lub kierować ww. zadaniami.
4. Przestępstwo z nienawiści jest czynem zabronionym, o znamionach określonych w przepisach karnych, w którym motywem działań
sprawcy lub sprawców jest przynależność tej osoby lub grupy osób (wybranych przez sprawcę) do grupy:
narodowej - artykuły 118, 1 18a §3, 119 §1, 126a, 126b, 256 §1 i 2, 257 kk.,
etnicznej - artykuły 118, 118a §3,119 §1, 126a, 126b,, 256 §1 i 2, 257 kk.,
rasowej - artykuły 118, 118a §3. 119 §1, 126a, 126b, 256 §1 i 2, 257 kk.,
politycznej - artykuły 118, 118a §3, 119 §1, 126a, 126b. kk.,
wyznaniowej - artykuły 118, 118a§3, 119 §1, I26a, 126b, 194, 195, 196, 256 §1 i 2, 257 kk.,
bezwyznaniowej - artykuły 118. 118a§3, 119§1, 126a. 126b, 194, 256 §1 i 2, 257 kk.,
o określonym światopoglądzie - artykuły 118, 118a §3. 119 §1, 126a, 126b kk.,
kulturowej - artykuły 118a §3, 126a, 126b kk.,
płci - artykuły 118a §3, 126a, 126b kk.,
wiekowej
niepełnosprawnych
o określonej orientacji seksualnej
deklarującej określoną tożsamość płciową
albo
kto zaprzecza zbrodniom nazistowskim (faszystowskim), komunistycznym i innym stanowiącym zbrodnie przeciwko pokojowi,
ludzkości lub zbrodniom wojennym - art. 55 w zw. z art. 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152).
5. Jeżeli data popełnienia czynu zabronionego jest data dzienną proszę wpisać ta datę. Jeżeli wystąpiło przestępstwo ciągłe proszę zaznaczyć tą opcję
i wpisać datę początkową czynu oraz datę końcową czynu. Jeżeli nie są znane dokładne daty dzienne czynu proszę ustalić datę według poniższych
wytycznych:
znana data dzienna

RRRR-MM-DD

RRRR-MM-DD

znany miesiąc i rok

RRRR-MM

RRRR-MM-15

znany rok

RRRR

RRRR-06-15

znana pora roku (zima) i rok

RRRR-ZIMA

RRRR-01-15

znana pora roku (wiosna) i rok

RRRR-WIOSNA

RRRR-04-15

znana pora roku (lato) i rok

RRRR-LATO

RRRR-07-15

znana pora roku (jesień) i rok

RRRR-JESIEŃ

RRRR-10-15

znany kwartał (1.) i rok

RRRR-1.KWARTAŁ

RRRR-02-15

znany kwartał (2.) i rok

RRRR-2.KWARTAŁ

RRRR-05-15

znany kwartał (3.) i rok

RRRR-3.KWARTAŁ

RRRR-08-15

znany kwartał (4.) i rok

RRRR-4.KWARTAŁ

RRRR-11-15

6. W pkt 7. Treść orzeczenia należy wpisać wszystkie istotne informacje dotyczące orzeczenia tj. uniewinnienie, umorzenie postępowania, warunkowe
umorzenie postępowania (długość okresu próby), odstąpienie od wymierzenia kary, rodzaj i wymiar kary zasadniczej (kara łączna), wysokość i wymiar
kary grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, zastosowane środki karne, zastosowane środki probacyjne, zastosowane środki
zabezpieczające, warunkowe zawieszenia wykonania kary (długość okresu próby), oddanie skazanego pod dozór kuratora sądowego.

