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Wrocławskie Centrum Integracji organizuje karę ograniczenia wolności w
formie prac na cele społeczne od 2009 roku, a od roku 2016 roku – w nurcie
sprawiedliwości naprawczej, jako Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości
Naprawczej.

Liderami WCSN są Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
Wrocławia i Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w których imieniu zadanie realizują
odpowiednio: Wrocławskie Centrum Integracji i kuratorska służba sądowa okręgu
wrocławskiego.
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Kara ograniczenia wolności 
w formie prac na cele społeczne

Kara ograniczenia wolności jest odmianą kary pracy na cele społecznie użyteczne. Decyzją sądu
skazany zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnych, kontrolowanych prac na cele społeczne w
wymiarze 20-40 godzin miesięczne w okresie od 1 miesiąca do 2 lat.

We Wrocławiu kara ograniczenia wolności wykonywana jest w nurcie sprawiedliwości naprawczej.
Skazani angażowani są w realizację prac porządkowych, remontowo-budowlanych oraz
pielęgnacyjnych terenów zielonych. Prace realizowane są w 56 podmiotach, w tym: szkołach,
żłobkach, przedszkolach, bibliotekach, radach osiedli, fundacjach itp. przynosząc wymierne korzyści
całej społeczności lokalnej.

Od 2016 roku Gmina rozszerzyła zakres prac o usuwanie aktów wandalizmu i mowy nienawiści
z przestrzeni miejskiej.

Zadanie objęte jest Patronatem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy 
Skazanym przy Ministrze Sprawiedliwości.



Idea Sprawiedliwości Naprawczej
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Schemat działania WCSN

WERYFIKACJA ZGŁOSZENIA PRZEZ 
WCI:
- Zgodność z założeniami projektu
- Rodzaj elewacji
- Ustalenie Zarządcy nieruchomości
- Naniesienie zgłoszenia na mapę

PRACA SKAZANYCH
- Organizacja pracy
- Usunięcie 

przedmiotu 
zgłoszenia pod 
nadzorem 
pracownika WCI

ZAWIADOMIENIE STRAŻY 
MIEJSKIEJ PRZEZ WCI
- Informacja o lokalizacji
- Dokumentacja fotograficzna

KONTAKT Z ZARZĄDCĄ 
PRZEZ WCI
- Podpisanie porozumienia 

i zgody na usunięcie 
szkody

- Dobór farby i materiałów

KONTAKT Z ZARZĄDCĄ 
PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ
- Zobowiązanie do usunięcia 

przedmiotu zgłoszenia (mowy 
nienawiści)

- Kontrola Zarządcy pod kątem 
zastosowania do zaleceń

- Informacja zwrotna do WCI

ZAKOŃCZENIE PRAC
- Podpisanie między 
Zarządcą a WCI 
protokołu odbioru 
należytego wykonania 
prac

ZGŁOSZENIE NA 
PLATFORMĘ WCSN

IDENTYFIKACJA 
ELEMENTÓW MOWY 

NIENAWIŚCI

- Rada Osiedla
- Organizacja pozarządowa
- Zarządca nieruchomości
- Jednostki miejskie

IDENTYFIKACJA 
ELEMENTÓW MOWY 

NIENAWIŚCI

- Patrol WCSN



Mowa 
Nienawiści

to wszelkie formy wypowiedzi, 

które szerzą, propagują czy 

usprawiedliwiają nienawiść 

rasową, ksenofobię, 

antysemityzm oraz inne formy 

nienawiści bazujące 

na nietolerancji.























Usuwanie mowy nienawiści 
z przestrzeni miejskiej Wrocławia

2016 r.   - 200

2017 r.   - 240

2018 r.   - 511

I-V.2019 r.   - 350

Dynamika działań wskazuje, że na koniec 2019r. można prognozować usunięcie ponad 

1000 elementów mowy nienawiści.
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O nas się mówi



Kontakt:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 
53-611 Wrocław 
tel. 71 782 35 24

kontakt@wcsn.pl
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