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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI,  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa                  

 

SO w Rzeszowie   

MS-S10 
SPRAWOZDANIE 

z sądowego wykonywania orzeczeń 
według właściwości rzeczowej 

 
 
 

za rok 2014 r. 

Adresat: 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Departament Strategii i Deregulacji 

Sprawozdanie należy przekazać adresatowi 
w terminie do 9. dnia kalendarzowego po 
półroczu i roku 

Okręg  

Okręg Rzeszowski 
Apelacja Rzeszow-

ska 

Numer identyfikacyjny REGON 

 

Dział 1. Wykonywanie warunkowego umorzenia postępowania 

Dział 1.1. Warunkowe umorzenie postępowania - orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia o warunkowym umorzeniu postę-
powania 

Wpływ orzeczeń 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane  
orzeczenia 
(stan w ostatnim dniu okresu 
sprawozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem orzeczenia (w.03+04) = (w.05+06) 01 1 1 

 w tym przekazane z innego sądu 02   

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 03   

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 04 1 1 

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

orzeczono oddanie pod dozór 05   

nie orzeczono o dozorze 06 1 1 

W okresie próby oddano pod dozór na podstawie art. 67 § 4 kk w zw. z art. 74 § 2 kk 07  
 

 

Liczba spraw w których zwolniono z dozoru 08 
 
 

 

Zakończono w okresie sprawozdawczym wykonywanie orzeczeń (w. 09=10 do 14) 09 1  

na skutek 

upływu okresu próby 10 1  

podjęcia warunkowo umorzonego postępowania 11   

przekazania innemu sądowi 12   

umorzenia postępowania wykonawczego 13   

innych przyczyn 14   

Dział 1.2. Warunkowe umorzenie postępowania - osoby 

Osoby, wobec których prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie 

Osoby, wobec których 
orzeczenie skierowano  

do wykonania 
(w okresie sprawozdawczym) 

Osoby, wobec których 
orzeczenie jest wyko-

nywane 
(stan w ostatnim dniu okresu 

sprawozdawczego) 
0 1 2 

Ogółem osoby (w.03+04) 01 2 2 

 w tym przekazane z innego sądu 02   

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 03   

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 04 2 2 

Zakończono w okresie sprawozdawczym wykonywanie orzeczeń (w. 05=06 do 10) 05 1  

na skutek 

upływu okresu próby 06 1  

podjęcia warunkowo umorzonego postępowania 07   

przekazania innemu sądowi 08   

umorzenia postępowania wykonawczego 09   

innych przyczyn 10   
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Dział 1.3. Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania 

Środki karne, obowiązki orzeczone przy warunkowym umorzeniu postępowania 
Wpływ  

(w okresie sprawoz-
dawczym) 

Wykonywane  
(stan w ostatnim 
dniu okresu spra-
wozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem liczba środków karnych (w.01 = w.02 do 04) 01   

Orzeczone 
środki karne 
w art. 

39 pkt 3 kk zakaz prowadzenia pojazdów 02   

39 pkt 6 kk nawiązka 03   

39 pkt 7 kk świadczenie pieniężne 04   

Ogółem liczba obowiązków (w.05 = w.06 do 11+15+16+19 do 21) 05   

Orzeczone 
obowiązki  
w art. 

67 § 3 kk naprawienie szkody 06   

72 § 1 pkt 1 kk informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 07   

72 § 1 pkt 2 kk przeproszenia pokrzywdzonego 08   

72 § 1 pkt 3 kk 
wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia  
na utrzymanie innej osoby 

09 
  

72 § 1 pkt 5 kk 
powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych 
środków odurzających 

10 
  

72 § 1 pkt 6 kk 

ogółem (w.11 = 12 do 14) 11   

leczenie odwykowe – alkohol 12   

leczenie odwykowe – środki odurzające 13   

leczenie rehabilitacyjne, oddziaływania terapeutyczne 14   

72 § 1 pkt 6a kk uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych 15   

72 § 1 pkt 7a kk 

ogółem (w.16 = 17+18) 16   

powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub 
innymi osobami w określony sposób 

17 
  

powstrzymywania się od zbliżania się do pokrzywdzonego lub 
innych osób 

18 
  

72 § 1 pkt 7b kk opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 19   

72 § 1a kk 
określenie przez sąd sposób kontaktu skazanego 
z pokrzywdzonym w razie orzeczenia obowiązku z § 1 pkt 7b 

20 
  

z innych ustaw  21   

Dział 1.4. Dozór i kontrola wykonania obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania – osoby, 
przyczyny zakończenia 

Osoby wobec których prawomocnie orzeczono dozór bądź obowiązki bez do-
zoru przy warunkowym umorzeniu postępowania 

Ogółem 
(rubryka 2+3) 

Z tego dozory sprawowane 
przez  

kuratorów inne podmioty 
0 1 2 3 

Osoby, wobec których orzeczono dozory (w okresie sprawozdawczym) 
(w.01=03+04=05+06) 

01 
   

 w tym przekazane z innych sądów 02    

Z tego dozory orze-
czono (z w.01) 

w wyroku 03    

w okresie próby (art. 67 § 4 kk w zw. z art. 74 § 2 kk) 04    

Z tego dozory orze-
czono (z w.01) 

z orzeczonymi obowiązkami probacyjnymi 05    

bez obowiązków probacyjnych 06    

Osoby, wobec których dozory są wykonywane wg stanu w ostatnim dniu okresu sprawoz-
dawczego 

07 
   

Osoby, wobec których dozory zakończono w okresie sprawozdawczym 08    

Z w.08 po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora zawodowego  
(art. 68 § 2a kk) 

09 
   

Przyczyny zakończenia dozorów - razem (w.10 = w.11 do 14+22) 10    

na 
skutek 

upływu okresu próby 11    

zwolnienia od dozoru (art. 67 § 3 kk w zw. 74 § 2 kk) 12    

przekazania innym sądom 13    

podjęcia warunkowo umorzonego postępowania – ogółem (osoby) (w.14<=w.15) 14    

na skutek  

razem (w.16 do 21) 15    

popełnienia w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które 
sprawca został prawomocnie skazany (art. 68 § 1 kk) 

16 
   

popełnienia przestępstwa innego niż w art. 68 § 1 kk 17    

rażącego naruszenia porządku prawnego w inny sposób (art. 68 § 2 
kk) 

18 
   

uchylania się od dozoru 19    

uchylania się od wykonywania nałożonych obowiązków, środka 
karnego lub niewykonywania ugody (art. 68 § 2 kk) 

20 
   

określonego w art. 68 § 3 kk 21    

Innego 22    

Kontrola wykonywanych obowiązków nałożonych na sprawcę bez orzeczonego dozoru (stan 
w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) – wiersz nie będzie wypełniany za I p. i rok 2014 

 

23  1.4/23/2 1.4/23/3 
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Dział 1.5. Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania (w okresie sprawozdawczym) 

Podjęcia warunkowo umorzonego postępowania 

Działanie sądu z urzędu/wnioski w przedmiocie pod-
jęcia warunkowo umorzonego postępowania 

razem  
(rubryka 2+3) 

uwzględnione nieuwzględnione 

0 1 2 3 

Ogółem sprawy 01    

 w tym działania sądu z urzędu 02    

Wnioski 
złożone 
przez: 

kuratora 03    

inny uprawniony podmiot sprawujący dozór, wymieniony w art. 
75 § 5 kk 

04 
   

prokuratora 05    

Z przy-
czyn:  

razem (w.06 = w.07 do 13) 06    

popełnienia w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które 
sprawca został prawomocnie skazany (art. 68 § 1 kk) 

07 
   

popełnienia przestępstwa innego niż w art. 68 § 1 kk 08    

rażącego naruszenia porządku prawnego w inny sposób 
(art. 68 § 2 kk) 

09 
   

uchylania się od dozoru 10    

uchylania się od wykonywania nałożonych obowiązków, środka 
karnego lub niewykonywania ugody (art. 68 § 2 kk) 

11 
   

określonego w art. 68 § 3 kk 12    

innych 13    

Z liczby ogółem (z w.01) po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora 
zawodowego (art. 68 § 2a kk) 

14 
   

Dział 2. Wykonywanie kary grzywny 

Dział 2.1. Wykonywanie kary grzywny samoistnej - orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia kary grzywny samoistnej Liczby 

0 1 

Liczba orzeczeń o karze grzywny samoistnej, które wpłynęły do wykonania w okresie sprawozdawczym 01 1 

 w tym przekazane z innego sądu 02  

Liczba orzeczeń o karze grzywny 
(stan w ostatnim dniu okresu sprawozdaw-
czego) 

razem (w.04+05) 03  

wykonywanych 04  

niewykonywanych 05  

Liczba orzeczeń o karze grzywny samoistnej zakończonych w okresie sprawozdawczym (w.06=07 + 08) 06 2 

z powodu 
wykonania kary grzywny 07 1 

innych przyczyn 08 1 

Dział 2.2. Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania - orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia kary grzywny orzeczonej  
obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 

Liczby 

0 1 

Liczba orzeczeń o karze grzywny, które wpłynęły do wykonania w okresie sprawozdawczym 01 24 

 w tym przekazane z innego sądu 02 9 

Liczba orzeczeń o karze grzywny 
(stan w ostatnim dniu okresu sprawozdaw-
czego) 

razem (w.04+05) 03 38 

wykonywanych 04 38 

niewykonywanych 05  

Liczba orzeczeń o karze grzywny zakończonych w okresie sprawozdawczym (w. 06=07 + 08) 06 20 

z powodu 
wykonania kary grzywny 07 12 

innych przyczyn 08 8 

Dział 2.3. Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę 

Prawomocne orzeczenia 
zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczo-

ną grzywnę 

Liczba wydanych postano-
wień  

(w okresie statystycznym) 

Liczba postanowień, które 
uprawomocniły się  

(w okresie statystycznym) 
0 1 2 

Liczba orzeczeń 
w zamian za 
grzywnę: 

orzeczoną obok pozbawienia wolności 01 
9 5 

samoistną 02 
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Dział 3. Wykonywanie kary ograniczenia wolności– (dział nie będzie wypełniany za I p. i rok 2014) 

Prawomocne orzeczenia kary ograniczenia wolności Liczby 

0 1 

Liczba orzeczeń o karze ograniczenia wolności, które wpłynęły do wykonania w okresie sprawozdawczym 01  

 w tym przekazane z innego sądu 02  

Liczba orzeczeń wykonywanych i niewykonywanych (w.03= w.04+07) - stan w ostatnim dniu okresu spra-
wozdawczego 

03 
 

Liczba orzeczeń wykonywanych razem (w.04 = w.05+06) - stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 04  

z tego: 

wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakła-
dzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej 
pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej – art. 35 § 1kk 

05 

 

potrącenie z wynagrodzenia za pracę - art. 35 § 2 kk 06  

Liczba niewykonywanych orzeczeń razem - stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego 07  

Liczba zakończonych kar ograniczenia wolności (razem w.08 = w.09 do 13+15+16) w okresie sprawozdaw-
czym 

08 
 

z powodu 

wykonania orzeczonej nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny (art. 35 § 1 kk) 09  

zakończenia potrąceń z wynagrodzenia w związku z upływem okresu kary (art. 35 § 2 kk) 10  

zwolnienia od reszty kary z powodu uznania jej za wykonaną (art. 83 kk) 11  

zamiany na karę zastępczą pozbawienia wolności (art. 65 § 1 kkw) 12  

umorzenia po-
stępowania 
wykonawczego 

ogółem 13  

w tym z powodu przedawnienia wykonania kary 14  

przekazania innemu sądowi 15  

Innego 16  

Dział 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności 

Dział 4.1. Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzy-
gnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk 

Wyszczególnienie Liczba orzeczeń  
(w okresie sprawozdawczym 

Liczba osób 
(w okresie sprawozdaw-

czym) 
0 1 2 

Art. 62 kk 01   

Art. 77 § 2 kk 02 
  

Dział 4.2. Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieo-
sadzenia 

Wyszczególnienie Liczby 

0 1 

Osoby prawomocnie skazane na karę pozbawienia wolności z wyłączeniem kar zastępczych, nieosadzone w areszcie 
śledczym lub zakładzie karnym mimo upływu terminu stawiennictwa do odbycia kary lub z innych powodów (stan w 
ostatnim dniu okresu sprawozdawczego). 

01 21 

Przyczyny 
nieosadzenia 

razem ( w.02= w.03 do 10+14+15) w.02 >= w.01 02 21 

niezgłoszenie się skazanego do odbycia kary pomimo wezwania lub niedoprowadzenie skazanego przez 
Policję (inny uprawniony organ) - § 361 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów 

03 
 

ukrywanie się skazanego i prowadzenie czynności poszukiwawczych przez Policję jeżeli w sprawie nie 
wydano postanowienia o poszukiwaniu listem gończym lub postanowienie o ENA 

04 
 

ukrywanie się skazanego i prowadzenie czynności poszukiwawczych przez Policję jeżeli w sprawie 
wydano postanowienie o poszukiwaniu listem gończym lub postanowienie o ENA 

05 
8 

brak czynności w sprawie, w tym nieskierowanie orzeczenia do wykonania  06  

brak informacji o doręczeniu korespondencji sądu skazanemu  07  

wstrzymanie wykonania kary – art. 568 kpk 08  

wstrzymanie wykonania orzeczenia – art. 9 § 3 i § 4 kkw 09  

odroczenia wykonania 
kary z tego w trybie 
art. 

razem (w.10 = w.11 do 13) 10 2 

150 § 1 kkw 11  

151 § 1 kkw 12 2 

151 § 2 kkw 13  

zawieszenie postępowania wykonawczego – art. 15 § 2 kkw 14 8 

Inne powody 15 3 
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Dział 4.3. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia  
o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności 

Wpływ orzeczeń 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane orzecze-
nia 

(stan w ostatnim dniu okresu 
sprawozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem orzeczenia (w.01=03 do 05) 01 3 3 

 w tym przekazane z innego sądu 02 1 1 

Z liczby ogółem 
(z w.01) orzeczenia 
wydane w trybie art. 

150 § 1 kkw 03 1 1 

151 § 1 kkw 04 2 2 

151 § 2 kkw 05   

Dział 4.4. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – osoby 

Osoby, wobec których prawomocne orzeczono  
odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności 

Osoby, wobec których 
orzeczenie skierowano  

do wykonania 
(w okresie sprawozdawczym) 

Osoby, wobec  
których orzeczenie  
jest wykonywane 

(stan w ostatnim dniu okresu 
sprawozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem osoby (w.01=03 do 05) 01 3 3 

 w tym przekazane z innego sądu 02 1 1 

Z liczby ogółem 
(z w.01) orzeczenia 
wydane w trybie art. 

150 § 1 kkw 03 1 1 

151 § 1 kkw 04 2 2 

151 § 2 kkw 05   

Dział 4.5. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw 
– orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia w przedmiocie  
warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności 

Liczba orzeczeń 
(w okresie sprawozdawczym) 

0 1 

Ogółem orzeczenia (w.01=03+04 = 05+06) 01 2 

 w tym przekazane z innego sądu 02  

Z liczby ogółem 
(z w.01)  

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 03  

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 04 2 

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

orzeczono oddanie pod dozór 05 2 

nie orzeczono o dozorze 06  
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Dział 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego 

Dział 5.1.  Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wyszczególnienie 

Pozostałość 
(wnioski nie 
rozpatrzone) 

Wpływ Rozpatrzono 

Pozostałość 

razem 

w tym  (z rubr. 2) 

razem 
(rubr. 6 do 
10+13+14) 

uwzględ-
niono 

nie 
uwzględ-

niono 

pozostawiono bez rozpo-
znania z uwagi na 

umorzono postępowanie 

w inny 
sposób 

przekazano 
innemu 
sądowi 

przekazane 
z innych 
sądów 

dotyczące 
zastępczej 
kary pozba-

wienia 
wolności 

brak warun-
ków tech-
nicznych 

niezupełnie-nie 
braku formal-

nego w terminie 
razem 

z powodu 

cofnięcia 
wniosku 

innego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

W okresie miesięcznym 01 

40 25 4 2 32 18 2  1 7  7 2 2 33 

Narastająco od 1 stycznia 
do ostatniego dnia okresu 
sprawozdawczego 

02 

43 334 37 25 344 157 29 40 6 49 7 42 15 48 33 

Dział 5.2. Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wyszczególnienie 
Razem *) 

(rubr. 2 do 6) 

Skazany  
lub jego obrońca 

Prokurator 
Sądowy  

kurator zawodowy 
Dyrektor  

zakładu karnego 
Inne 

0 1 2 3 4 5 6 

W okresie miesięcznym 01 

25 22   3  

Narastająco od 1 stycznia 
do ostatniego dnia okresu 
sprawozdawczego 

02 

334 296   38  

*) Wykazane wartości w k.1 w. 01 i 02 są odpowiednio równe wykazanym w Dz. 5.1 k.2 w. 01 i 02.  

Dział 5.3. Liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wyszczególnienie Ogółem 

w tym (rubr. 1) 

wobec których wykonuje się orzeczenie dotyczące 
zakazu zbliżania się do określonej osoby 

wobec których wykonuje się orzeczenie dotyczące 
obowiązku powstrzymywania się od przebywania 

w określonych miejscach  
0 1 2 3 

Liczba osób - stan w ostatnim 
dniu miesiąca 

01 
40   

Dział 5.4. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania skazanego w określonych miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób 
określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Prawomocne orzeczenia w przedmiocie zastosowania środka karne-
go zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania w 

miejscach stałego pobytu 

Liczba orzeczeń/osób 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane orzeczenia/osoby 
(stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawcze-

go) 

orzeczenia osoby orzeczenia osoby 
0 1 2 3 4 

Ogółem orzeczenia przekazane do sądu penitencjarnego 01     

Z liczby ogółem (z w. 01) wydane 
postanowienia w trybie art. 

art. 83c ust. 1 ustawy o SDE 02     

art. 83d ust. 1 oraz art. 83e ustawy o SDE 03     
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Dział 5.5. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w 
systemie dozoru elektronicznego 

Prawomocne orzeczenia o warunkowym przedterminowym 
zwolnieniu (w okresie miesięcznym) 

Wnioski/działanie sadu urzędu 

razem  
(rubryka 2+3) 

uwzględnione nieuwzględnione 

0 1 2 3 

Ogółem orzeczenia 01 32 30 2 

 w tym działania sądu z urzędu 02    

Wnioski 
złożone 
przez: 

skazanego 03 31 30 1 

Dyrektora zakładu karnego 04    

prokuratora 05    

kuratora sądowego 06 1  1 

Niezależnie od tego działu stosowne informacje odnośnie warunkowe przedterminowe zwolnienie należy także wykazać w 
ogólnym dziale dotyczącym Warunkowego przedterminowego zwolnienia tj. w dziale 7.3.  

Dział 6. Wykonywanie warunkowego zawieszenia wykonania kary 

Dział 6.1. Warunkowe zawieszenie wykonania kary - orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia  
z warunkowym zawieszeniem wykonania kary 

Wpływ orzeczeń 
(w okresie sprawozdaw-

czym) 

Wykonywane 
(stan w ostatnim dniu 

okresu sprawozdawczego) 
0 1 2 

Ogółem orzeczenia (w.01=03+04 = 05+06) 01 32 137 

 w tym przekazane z innego sądu 02 9 21 

Z liczby ogółem  
(z w.01) 

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 03 19 94 

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 04 13 43 

Z liczby ogółem  
(z w.01) 

orzeczono oddanie pod dozór 05 14 71 

nie orzeczono o dozorze 06 18 66 

Zakończono w okresie sprawozdawczym wykonywanie orzeczeń (07= w.08 do12) 07 46  

Na skutek 

upływu okresu próby 08 42  

zarządzenia wykonania kary 09 4  

umorzenia postępowania wykonawczego 10   

przekazania innemu sądowi  11   

innych przyczyn 12   

Dział 6.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary - osoby 

Osoby, wobec których prawomocnie orzeczono kary  
z warunkowym zawieszeniem 

Osoby, wobec których 
orzeczenie skierowano  

do wykonania  
(w okresie sprawozdawczym) 

Osoby, wobec  
których orzeczenie  
jest wykonywane 
(stan w ostatnim dniu  

okresu sprawozdawczego) 
0 1 2 

Ogółem osoby (w.01 = w.03+06+09) 01 38 207 

 w tym przekazane z innego sądu 02 11 23 

Osoby,  
wobec których 
orzeczono karę 

pozbawienia wolności (w. 03=04 + 05) 03 38 207 

z 
tego 

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 04 25 148 

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 05 13 59 

ograniczenia wolności (w. 06=07 + 08) 06   

z 
tego 

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 07   

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 08   

Grzywny (w. 09=10 + 11) 09   

z 
tego 

z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 10   

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 11   

Z tego z w.01 
osoby wcześniej nie karane za przestępstwa 12 24 141 

osoby uprzednio karane za przestępstwa 13 14 66 
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Dział 6.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary – kary 

 

Prawomocne kary z warunkowym zawieszeniem 
Wpływ kar  

do wykonania 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane kary 
(stan w ostatnim dniu 

okresu sprawozdawczego) 
0 1 2 

Ogółem kary (w.01 = w.02+07+10) 01 38 207 

Pozbawienia wolności (w. 02=03 + 04) 02 38 207 

Z tego 
z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 03 25 148 

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 04 13 59 

 w tym z orzeczonym dozorem 
kuratora 05 19 113 

innego podmiotu 06   

Ograniczenia wolności (w. 07=08 + 09) 07   

Z tego 
z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 08   

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 09   

Grzywny (w. 10 =11 + 12) 10   

Z tego 
z nałożonymi obowiązkami lub środkami karnymi 11   

bez nałożonych obowiązków lub środków karnych 12   
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Dział 6.4. Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia 
kary 

Środki karne, obowiązki orzeczone przy warunkowym zawieszeniu kary 
Wpływ  

(w okresie sprawoz-
dawczym) 

Wykonywane  

(stan w ostatnim 
dniu okresu spra-
wozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem liczba środków karnych (w.01 = w.02 do 05+10 do 18) 01 23 165 

Orzeczone 
środki karne 
w art. 

39 pkt 1 kk pozbawienie praw publicznych 02   

39 pkt 2 kk 
zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania okre-
ślonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospo-
darczej 

03 
1 12 

39 pkt 2a kk 
zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, 
leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, 

04 
  

39 pkt 2b kk 

ogółem (w.05 = 06 do 09) 05   

obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach 

06 
  

zakaz kontaktowania się z określonymi osobami 07   

zakaz zbliżania się do określonych osób 08   

zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu 09   

39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masową 10   

39 pkt 2d kk 
zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardo-
wych 

11 
  

39 pkt 2e kk 
nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym 

12 
  

39 pkt 3 kk zakaz prowadzenia pojazdów 13   

39 pkt 4 kk przepadek 14 9 75 

39 pkt 5 kk  
obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę 

15 
10 43 

39 pkt 6 kk nawiązka 16 3 35 

39 pkt 7 kk świadczenie pieniężne 17   

39 pkt 8 kk podanie wyroku do publicznej wiadomości 18   

Ogółem liczba obowiązków (w.19 = w.20 do 25+29 do 31+34 do 38) 19 7 51 

Orzeczone 
obowiązki 
w art. 

72 § 1 pkt 1 kk  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 20   

72 § 1 pkt 2 kk przeproszenia pokrzywdzonego 21   

72 § 1 pkt 3 kk 
wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie 
innej osoby 

22 
  

72 § 1 pkt 4 kk 
wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się 
do zawodu 

23 
  

72 § 1 pkt 5 kk 
powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych 
środków odurzających 

24 
2 8 

72 § 1 pkt 6 kk 

ogółem (w.25 = 26 do 28) 25 1 1 

leczenie odwykowe – alkohol 26   

leczenie odwykowe – środki odurzające 27 1 1 

leczenie rehabilitacyjne, oddziaływania terapeutyczne 28   

72 § 1 pkt 6a kk uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych 29   

72 § 1 pkt 7 kk 
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach 

30 
  

72 § 1 pkt 7a kk 

ogółem (w.31 = 32+33) 31 1 1 

powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub 
innymi osobami w określony sposób 

32 
  

powstrzymywania się od zbliżania się do pokrzywdzonego lub 
innych osób 

33 
1 1 

72 § 1 pkt 7b kk opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 34   

72 § 1 pkt 8 kk innego stosownego postępowania w okresie próby 35   

72 § 1a kk 
określenie przez sąd sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzo-
nym w razie orzeczenia obowiązku z § 1 pkt 7b 

36 
  

72 § 2 kk 
naprawienia szkody w całości lub w części albo uiszczenia 
świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7 kk 

37 
3 41 

71 ustawy o 
przeciwdziałaniu 
narkomanii 

leczenie lub rehabilitacja w podmiocie leczniczym 38 
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Dział 6.5. Prawomocne orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie do-
zoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym) 

Wyszczególnienie 
Działanie 

sądu z 
urzędu 

Wnioski rozpoznane dotyczące 
dozoru i obowiązków w okresie 

próby 
razem  

(rubryka 3+4) 
uwzględnione  

nie- 
uwzględnione 

0 1 2 3 4 

Ogółem prawomocne orzeczenia w przedmiocie uchylenia, nałożenia obowiązku 
oraz oddania lub zwolnienia z dozoru w okresie próby (w.2+6+11+16+21+26) 

01 
1 4 4  

D
z
ia

ła
n
ie

 s
ą
d
u
 z

 u
rz

ę
d
u
/w

n
io

s
k
i 
w

 p
rz

e
d
m

io
c
ie

 

oddania 
pod dozór 

w
n
ie

s
io

n
e
 p

rz
e
z
 

razem (w.03 do 05) 02 1 1 1  

kuratora  03  1 1  

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 73 § 1 kk 

04  
   

prokuratora 05     

zwolnienia 
z dozoru 

razem (w.07 do 10) 06  3 3  

kuratora 07  3 3  

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 73 § 1 kk 

08  
   

prokuratora 09     

skazanego (obrońcę) 10     

ustanowienia 
obowiązków  

razem (w.12 do 15) 11     

kuratora  12     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 73 § 1 kk 

13  
   

prokuratora 14     

skazanego (obrońcę) 15     

zmiany obowiąz-
ków  

razem (w.17 do 20) 16     

kurator 17     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 73 § 1 kk 

18  
   

prokuratora 19     

skazanego (obrońcę) 20     

uchylenie obo-
wiązków orze-
czonych 
w wyroku  
(w tym także 
po ich zmianie 
w postępowaniu 
wykonawczym) 

razem (w.22 do 25) 21     

kuratora  22     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 73 § 1 kk 

23  
   

prokuratora 24     

skazanego (obrońcę) 25     

uchylenie obo-
wiązków w po-
stępowaniu 
wykonawczym 

razem (w. 27 do 30) 26     

kuratora  27     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art.73 § 1 kk 

28  
   

prokuratora 29     

skazanego (obrońcę) 30     

Dział 6.6. Dozór i kontrola wykonywania obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia 
wolności – osoby, przyczyny zakończenia 

Osoby, wobec których orzeczono dozór bądź obowiązki bez dozoru  
przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności 

Ogółem 
(rubryka 2+3) 

Z tego dozory sprawowane przez  

kuratorów inne podmioty 

0 1 2 3 

Osoby, wobec których orzeczono dozory (w okresie sprawozdawczym) 
(w.01=03+04 = 05+06) 

01 
19 19  

 w tym przekazane z innych sądów 02 10 10  

Z tego dozory orze-
czono (z w.01) 

w wyroku 03 19 19  

w okresie próby (art. 74 § 2 kk) 04    

Z tego dozory orze-
czono  (z w.01) 

z orzeczonymi obowiązkami probacyjnymi 05 7 7  

bez obowiązków probacyjnych 06 12 12  

Osoby, wobec których dozory są wykonywane wg stanu w ostatnim dniu okresu 
sprawozdawczego 

07 
144 144  

Osoby, wobec których dozory zakończono w okresie sprawozdawczym 08 26 26  

Z w.08 po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora zawodowego  
(art. 75  § 2a kk) 

09 
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Dział 6.6. Dozór i kontrola wykonywania obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia 
wykonania kary pozbawienia wolności – osoby, przyczyny zakończenia (dok.) 

Osoby, wobec których orzeczono dozór bądź obowiązki bez dozoru  
przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności 

Ogółem 
(rubryka 2+3) 

Z tego dozory sprawowane 
przez  

kuratorów inne podmioty 

0 1 2 3 

Przyczyny zakończenia dozorów - razem (w.10 = w.11 do 14+23) (w.10>=w.08) 10 26 26  

na sku-
tek 

upływu okresu zawieszenia 11 19 19  

zwolnienia od dozoru (art. 74 § 2 kk) 12 3 3  

przekazania innym sądom 13    

zarządzenia wykonania kary – ogółem (osoby) (w.14<=w.15) 14 4 4  

na sku-
tek 

razem (w.15 = w.16 do 22) 15 4 4  

popełnienia w okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego, za 
które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 75 § 1 kk) 

16 

4 4  

rażącego naruszenia porządku prawnego poprzez ponowne używanie 
przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej oso-
by małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą (art. 75 § 1a kk) 

17 
   

popełnienie innego rodzaju przestępstwa niż określonego w art. 75 § 1 
kk 

18 
   

rażącego naruszenia porządku prawnego w inny sposób  
(art. 75 § 2 kk) 

19 
   

uchylania się od dozoru 20    

uchylania się od wykonywania nałożonych obowiązków lub środków 
karnych 

21 
   

uchylania się od uiszczenia grzywny 22    

Innego 23    

Kontrola wykonywanych obowiązków przez skazanego w okresie próby bez orzeczonego 
dozoru (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) – wiersz nie będzie wypełniany za I 
p. i rok 2014 
 

24  6.6/24/2 6.6/24/3 

Dział 6.7. Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym) 

Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej 

Działanie sądu z urzędu/wnioski w przedmiocie zarzą-
dzenia wykonania kary 

razem  
(rubryka 2+3) 

uwzględnione nieuwzględnione 

0 1 2 3 

Ogółem sprawy (w.01=02 do 05) 01 36 4 32 

 w tym działania sądu z urzędu 02 33   

Wnioski 
złożone 
przez: 

kuratora 03 3 2 1 

innego uprawnionego podmiotu sprawującego dozór, wymie-
nionego w art. 75 § 5 kk 

04 
   

prokuratora 05    

Zarządzenia 
dotyczące 
kary: 

pozbawienia wolności 06 36 4 32 

ograniczenia wolności 07    

grzywny 08    

Z przyczyn:  

razem (w.09 = w.10 do 18) 09 36 4 32 

popełnienia w okresie próby podobnego przestępstwa 

umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozba-

wienia wolności (art. 75 § 1 kk) 

10 

2 2  

rażącego naruszenia porządku prawnego poprzez ponowne 

używanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby 

najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących 

wspólnie ze sprawcą (art. 75 § 1a kk) 

11 

   

popełnienia innego rodzaju przestępstwa niż określonego 

w art. 75 § 1 kk 
12 

   

rażącego naruszenia porządku prawnego w inny sposób 

(art. 75 § 2 kk) 
13 

27 2 25 

uchylania się od dozoru 14    

uchylania się od wykonywania nałożonych obowiązków lub 

środków karnych 
15 

7  7 

uchylania się od uiszczenia grzywny 16    

określonych w art. 75 § 3 kk 17    

Innych 18    

Z liczby ogółem (z w.01) po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora 
zawodowego (art. 75 § 2a kk) 

19 
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Dział 7. Wykonywanie warunkowego przedterminowego zwolnienia 

Dział 7.1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie - orzeczenia 

Prawomocne orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Wpływ orzeczeń 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane orzecze-
nia 

(stan w ostatnim dniu okre-
su sprawozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem orzeczenia (w.03+04) = (w.05+06) 01 
627 1.149 

 w tym przekazane z innego sądu 02 
127 238 

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

z nałożonymi obowiązkami 03 
586 1.101 

bez nałożonych obowiązków 04 
41 48 

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

orzeczono oddanie pod dozór 05 
599 1.118 

nie orzeczono o dozorze 06 
28 31 

W okresie próby oddano pod dozór na podstawie art. 163 § 2 kkw 07 
 

 

Liczba spraw w których zwolniono z dozoru 08 
9 

 

Zakończono w okresie sprawozdawczym wykonywanie orzeczeń (w.09=10 do14) 09 
762 

 

Na skutek 

upływu okresu próby 10 
598 

 

odwołania warunkowego zwolnienia 11 
135 

 

przekazania innemu sądowi 12 
4 

 

umorzenia postępowania wykonawczego 13 
14 

 

innych przyczyn 14 
11 

 

Dział 7.2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie - osoby 

Osoby, które prawomocnie warunkowo przedterminowo zwolniono 

Osoby, wobec których 
orzeczenie skierowano  

do wykonania 
(w okresie sprawozdawczym) 

Osoby, wobec których 
orzeczenie jest wyko-

nywane 
(stan w ostatnim dniu okresu 

sprawozdawczego) 
0 1 2 

Ogółem osoby (w.01= w.02 do 06) = (08+09) 01 
627 1.149 

W tym osoby, wo-
bec których zasto-
sowano warunkowe 
zwolnienie  
w trybie art. 

78 kk 02 
610 1.126 

81 kk 03 
15 19 

95 § 2 kk 04 
  

98 kk 05 
  

155 kkw 06 
2 4 

W tym osoby, wobec których zastosowano art. 52 kkw 07 
10 14 

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

z nałożonymi obowiązkami 08 
586 1.101 

bez nałożonych obowiązków 09 
41 48 

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

poprzednio 
niekaranych 

razem 10 
84 355 

w tym młodocianych 11 
  

Z liczby ogółem 
(z w.01) 

poprzednio 
karanych 

razem 12 
543 794 

w tym młodocianych 13 
  

z liczby 
razem (z 
w.12) 

skazanych w warunkach 
art. 64 § 1 kk 

14 
95 160 

skazanych w warunkach 
art. 64 § 2 kk 

15 
21 34 

skazanych w warunkach 
art. 65 § 1 i § 2 kk 

16 
3 8 

Zakończono w okresie sprawozdawczym wykonywanie orzeczeń (w.17=18 do 22) 17 762  

Na skutek 

upływu okresu próby 18 
598 

 

odwołania warunkowego zwolnienia 19 
135 

 

przekazania innemu sądowi 20 
4 

 

umorzenia postępowania wykonawczego 21 
14 

 

innych przyczyn 22 
11 
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Dział 7.3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wnioski/działanie z urzędu/zażalenia 

Prawomocne orzeczenia  
o warunkowym przedterminowym zwolnieniu 

Wnioski/działanie sądu z urzędu/zażalenia 
w przedmiocie warunkowego zwolnienia 

razem  
(rubryka 2+3) 

uwzględnione nieuwzględnione 

0 1 2 3 

Ogółem orzeczenia (w.01=02 do 07) 01 817 408 409 

działania sądu z urzędu 02    

 Wnioski złożone 
przez: 

skazanego (obrońcę) 03 657 249 408 

dyrektora zakładu karnego 04 157 157  

prokuratora 05    

kuratora 06 3 2 1 

inny podmiot określony w art. 159 § 1 kkw 07    

Zażalenia złożone 
przez: 

skazanego (obrońcę) 08 155 1 154 

dyrektora zakładu karnego 09    

prokuratora 10 1 1  

kuratora 11    

 

Dział 7.4. Wykonywanie obowiązków w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia 

Obowiązki orzeczone przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu 
Wpływ  

(w okresie spra-
wozdawczym) 

Wykonywane  

(stan w ostatnim 
dniu okresu spra-
wozdawczego) 

0 1 2 

Ogółem liczba obowiązków (w.01 = w.02 do 07+11 do 13+16 do 20) 01 1.678 2.526 

Orzeczone 
obowiązki 
w art. 

72 § 1 pkt 1 kk  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 02 599 1.179 

72 § 1 pkt 2 kk przeproszenia pokrzywdzonego 03   

72 § 1 pkt 3 kk 
wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzyma-
nie innej osoby 

04 
2 2 

72 § 1 pkt 4 kk 
wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się 
do zawodu 

05 
483 596 

72 § 1 pkt 5 kk 
powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania in-
nych środków odurzających 

06 
490 525 

72 § 1 pkt 6 kk 

ogółem (w.07 = 08 do 10) 07 
1 11 

leczenie odwykowe – alkohol 08 
1 11 

leczenie odwykowe – środki odurzające 09 
  

leczenie rehabilitacyjne, oddziaływania terapeutyczne 10 
  

72 § 1 pkt 6a kk uczestnictwo w programach korekcyjno-edukacyjnych 11 
  

72 § 1 pkt 7 kk 
powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach 

12 
66 169 

72 § 1 pkt 7a kk 

ogółem (w.13 = 14+15) 13   

powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub 
innymi osobami w określony sposób 

14 
  

powstrzymywania się od zbliżania się do pokrzywdzonego lub 
innych osób 

15 
  

72 § 1 pkt 7b kk opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym 16 
  

72 § 1 pkt 8 kk innego stosownego postępowania w okresie próby 17 
37 44 

72 § 1a kk 
określenie przez sąd sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzo-
nym w razie orzeczenia obowiązku z § 1 pkt 7b 

18 
  

72 § 2 kk 
naprawienia szkody w całości lub w części albo uiszczenia 
świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7 kk 

19 
  

z innych ustaw  20 
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Dział 7.5. Prawomocne orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania 
wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunko-
wym przedterminowym zwolnieniu (w okresie sprawozdawczym) 

Prawomocne orzeczenia w przedmiocie uchylenia, nałożenia obo-
wiązku oraz oddania lub zwolnienia z dozoru w okresie próby 

Działanie 
sądu  

z urzędu 

Wnioski rozpoznane dotyczące 
dozoru i obowiązków w okresie 

próby 
razem  

(rubryka 2+3) 
uwzględnione  

nie- 
uwzględnione 

0 1  2 3 

Ogółem orzeczenia (w.02+06+11+16+21+26+31+36) 01  11 11  

D
z
ia

ła
n
ie

 s
ą
d
u
 z

 u
rz

ę
d
u
/w

n
io

s
k
i 
w

 p
rz

e
d
m

io
c
ie

 

oddania 
pod dozór 

w
n
ie

s
io

n
e
 p

rz
e
z
 

razem (w.03 do 05) 02     

kuratora  03     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 159 § 1 kkw 

04  
   

prokuratora 05     

zwolnienia 
z dozoru 

razem (w.07 do 10) 06  9 9  

kuratora 07  8 8  

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 159 § 1 kkw 

08  
   

prokuratora 09     

skazanego (obrońcę) 10  1 1  

ustanowienia 
obowiązków  

razem (w.12 do 15) 11     

kuratora  12     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 159 § 1 kkw 

13  
   

prokuratora 14     

skazanego (obrońcę) 15     

zmiany obowiąz-
ków  

razem (w.17 do 20) 16  1 1  

kurator 17     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 159 § 1 kkw 

18  
   

prokuratora 19     

skazanego (obrońcę) 20  1 1  

uchylenie obo-
wiązków orze-
czonych 
w wyroku  
(w tym także 
po ich zmianie 
w postępowaniu 
wykonawczym) 

razem (w.22 do 25) 21  1 1  

kuratora  22  1 1  

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 159 § 1 kkw 

23  
   

prokuratora 24     

skazanego (obrońcę) 25     

uchylenie obo-
wiązków w po-
stępowaniu 
wykonawczym 

razem (w.27 do 30) 26     

kuratora  27     

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór 
wymienione w art. 159 § 1 kkw 

28  
   

prokuratora 29     

skazanego (obrońcę) 30     

skrócenia okresu 
próby 

razem (w.32 do 35) 31     

kuratora  32     

inne uprawnione podmioty  33     

prokuratora 34     

skazanego (obrońcę) 35     

wydłużenie okre-
su próby 

razem (w.37 do 39) 36     

kuratora  37     

inne uprawnione podmioty  38     

prokuratora 39     
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Dział 7.6. Dozór i kontrola wykonania obowiązków w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia – osoby, przy-
czyny zakończenia 

Osoby wobec których orzeczono dozór bądź obowiązki  
bez dozoru przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu 

Ogółem 

W tym dozory sprawowane 
przez  

kuratorów inne podmioty 
0 1 2 3 

Osoby, wobec których orzeczono dozory (w okresie sprawozdawczym) (w.01=03+04 = 05+06) 01 220 220  

 w tym przekazane z innych sądów 02 127 127  

Z tego dozory orze-
czono 
(z w.01) 

w orzeczeniu 03 220 220  

w okresie próby (163 § 2 kkw) 04    

Z tego dozory orze-
czono 
 (z w.01) 

z obowiązkami probacyjnymi 05 207 207  

bez obowiązków probacyjnych 06 13 13  

Osoby, wobec których dozory są wykonywane  
(wg stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) 

07 
391 391  

Osoby, wobec których dozory zakończono (w okresie sprawozdawczym) (w.08<=w.10) 08 244 244  

Z w.08 po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora zawodowego (art. 160 §1 pkt 2-4 kkw w 
zw. z art. 160 §4 kkw) 

09 
3 3  

Przyczyny zakończenia dozorów - razem (w.10 = w.11 do 14+22) (w.10>=w.08) 10 244 244  

na sku-
tek 

upływu okresu próby 11 184 184  

zwolnienia od dozoru (art. 163 § 2 kkw) 12 9 9  

przekazania innym sądom 13 4 4  

odwołania warunkowego zwolnienia – ogółem (osoby) 14 42 42  

na 
skutek 

razem (w.15 = w.16 do 21) (w.15>=w.14) 15 42 42  

popełnienia w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które orzeczono 
prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 160 § 1 pkt 1 kkw) 

16 
16 16  

uchylania się od obowiązków z art. 159 § 2 kkw (art. 160 §1 pkt.2 kkw) 17 
14 14  

uchylania się od dozoru (160 §1 pkt 3 kkw) 18 6 6  

uchylanie się od wykonywania nałożonych obowiązków lub środków kar-
nych (160 §1 pkt 3 kkw) 

19 
1 1  

rażącego naruszenia porządku prawnego w szczególności popełnienia 
innego przestępstwa niż określonego w art. 160 §1 pkt 1 kkw i art. 160 §2 
kkw lub orzeczenia innej kary niż w art. 160 §1 pkt 1 kkw (art. 160 §1 pkt 4 
kkw) 

20 

   

zaistnienia przesłanek z art. 160 § 2 kkw 21 5 5  

Innego 22 5 5  

Kontrola wykonywanych obowiązków nałożonych na sprawcę bez orzeczonego dozoru (stan w 
ostatnim dniu okresu sprawozdawczego) – wiersz nie będzie wypełniany za I p. i rok 2014 

 

23  7.6/23/2 7.6/23/3 

 

Dział 7.7. Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia (w okresie sprawozdawczym) 

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia 

Działanie sądu z urzędu/wnioski w przedmiocie odwołania 
warunkowego zwolnienia 

razem  
(rubryka 1 >=2+3) 

uwzględnione nieuwzględnione 

0 1 2 3 

Ogółem sprawy (w. 01=02 do 05) 01 72 63 9 

 w tym działania sądu z urzędu 02 2   

Wnioski 
złożone 
przez: 

kuratora 03 69 60 9 

inny uprawniony podmiot sprawujący dozór, wymieniony w art. 
159 § 1 kkw 

04 
   

prokuratora 05 1 1  

Z przyczyn:  

razem (w.06 = w.07 do 13) (w.06>=w.01) 06 72 63 9 

popełnienia w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które 
orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności (art. 160 
§ 1 pkt 1 kkw) 

07 
38 36 2 

uchylania się od obowiązków z art. 159 § 2 kkw (art. 160 §1 
pkt.2 kkw) 

08 
   

uchylania się od dozoru (160 §1 pkt 3 kkw) 09 7 7  

uchylanie się od wykonywania nałożonych obowiązków lub 
środków karnych (160 §1 pkt 3 kkw) 

10 
22 15 7 

rażącego naruszenia porządku prawnego w szczególności 
popełnienia innego przestępstwa niż określonego w art. 160 
§1 pkt 1 kkw i art. 160 §2 kkw lub orzeczenia innej kary niż 
w art. 160 §1 pkt 1 kkw (art. 160 §1 pkt 4 kkw) 

11 

   

zaistnienia przesłanek z art. 160 § 2 kkw 12 5 5  

innych 13    

Z liczby ogółem (z w.01) po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora zawo-
dowego (art. 160 §1 pkt 2-4 kkw w zw. z art. 160 §4 kkw) 

14 
3 3  
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Dział 8. Wykonywanie orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających 

Dział 8.1. Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk 

Prawomocne orzeczenia o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie leczniczym Liczba 

0 01 

Liczba skierowanych do wykonania orzeczeń o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie leczniczym w okresie 
sprawozdawczym ogółem (w.01=02 + 03) 

01 2 

wydana na 
podstawie: 

art. 94 kk 02 2 

art. 96 kk 03  

Liczba orzeczeń o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie leczniczym podlegających wykonaniu w ostatnim dniu 
okresu sprawozdawczego (w. 04=05 + 06) 

04 9 

wydanych na 
podstawie: 

art. 94 kk 05 9 

art. 96 kk 06  

Stan w ostatnim 
dniu okresu 
sprawozdawczego 

sprawca umieszczony w zakładzie 07 9 

sprawca nie został umieszczony w zakładzie leczniczym (w. 08=09 + 10) 08  

z tego (z w.08) 
w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie 09  

nie jest stosowane tymczasowe aresztowanie 10  

Przyczyny nieu-
mieszczanie sprawcy 
w zakładzie leczni-
czym (z w.08) (suma 
w.11 do 14>=w.08) 

brak miejsc w zakładzie leczniczym 11  

oczekiwanie na decyzję komisji psychiatrycznej ds. środków zabezpie-
czających 

12 
 

niedoprowadzenie sprawcy do zakładu (dotyczy orzeczeń na podstawie 
art. 94 kk) lub niestawiennictwo 

13 
 

inne 14  

Dział 8.2. Orzeczenia na podstawie art. 95a kk 

Prawomocne orzeczenia o umieszczeniu sprawcy  
w zakładzie zamkniętym albo o skierowaniu sprawcy na leczenie ambulatoryjne 

Liczba 

0 1 

Liczba wyroków, w których orzeczono środek zabezpieczający na podstawie art. 95a § 1 kk skierowany do wyko-
nania w okresie sprawozdawczym (w.01=02 + 03) 

01  

z tego orzeczono 
o umieszczeniu w zakładzie zamkniętym 02  

o skierowaniu na leczenie ambulatoryjne 03  

Liczba skazanych zwolnionych z zakładu karnego, w wobec których w wyroku orzeczono środek zabezpieczający 
na podstawie art. 95a § 1 kk w okresie sprawozdawczym (w.05+06 = w. 07+08) 

04  

z tego (z w.04) 
zwolnieni z uwagi na koniec kary  05  

warunkowo przedterminowo zwolnieni 06  

z tego (z w.04)  
sąd orzekł 

o potrzebie stosowania środka 07  

o braku potrzeby stosowania środka  08  

Dział 9  Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – art. 153 kkw 

Dział 9.1  Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – orzeczenia 

Orzeczenia w przedmiocie  
przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności 

Liczba orzeczeń 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane orzeczenia 
(stan w ostatnim dniu okresu 

sprawozdawczego) 

0 1 2 

Przerwy 
(art. 153 kkw) 
w odbywaniu kary 

ogółem (w.02+05) 01 251 28 

udzielono 

razem (w.03+04) 02 71 28 

z przyczyn 
wymienionych w art. 150 § 1 kkw 03 9 17 

innych 04 62 11 

odmówiono 05 180  

Dział 9.2. Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – zażalenia 

Zażalenia na postanowienia w przedmiocie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności Liczby 

0 1 

Zażalenia 

prokuratora na postanowienia w przedmiocie przerwy 
uwzględnione 01  

nieuwzględnione 02  

skazanego (obrońcy) na postanowienia w przedmiocie 
przerwy 

uwzględnione 03 1 

nieuwzględnione 04 94 
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Dział 10. Inne orzeczenia sądu penitencjarnego i zarządzenia sędziego penitencjarnego 

Wyszczególnienie Liczby 

0 1 

Postanowienia sądu penitencjarnego i 
zarządzenia sędziego penitencjarnego 
wydane na podstawie art. 

7 kkw. 01 52 

110 § 2f kkw 02  

119 kkw 03 2 

34 § 1 kkw 04  

110 § 2c kkw 05  

145 § 3 kkw 06  

Dział 11. Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw 

Prawomocne orzeczenia  
w przedmiocie zawieszenia postępowania wykonawczego 

Liczba orzeczeń/osób 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane orzecze-
nia/osoby 

(stan w ostatnim dniu okresu 
sprawozdawczego) 

orzeczenia osoby orzeczenia osoby 

0 1 2 3 4 

Ogółem (w. 01=03 do 05) 01 6 6 16 16 

 w tym przekazane z innego sądu 02 1 1 1 1 

Z liczby ogółem 
(z w.01) z powodu  

poszukiwanie listem gończym lub ENA 03 4 4 10 10 

stan zdrowia skazanego 04 1 1 5 5 

inne przyczyny 05 1 1 1 1 

Dział 12. Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw 

Prawomocne orzeczenia w przedmiocie  
umorzenia postępowania wykonawczego 

Liczba orzeczeń 
(w okresie sprawozdawczym) 

Liczba osób 
(w okresie sprawozdawczym) 

0 1 2 

Ogółem (w. 01=03 do 05) 01 13 13 

 w tym przekazane z innego sądu 02   

Z liczby ogółem 
(z w.01)  

przedawnienie wykonania kary 03   

śmierć skazanego 04 13 13 

inne przyczyny 05   

 
Dział 13. Obciążenia administracyjne respondentów 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 

 przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 

wypełnienie formularza  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 

240 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można 

uzyskać pod numerem telefonu 
 

...........................................                                                                           . 
 
 

..............................................................................                 ................................................................................................................. 
                              (miejscowość i data)                                                                              (pieczątka i podpis osoby sporządzającej)  
 
 

 
............................................................................                   ................................................................................................................ 
                              (miejscowość i data)                                                                               (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) 

 
 
 .......................................................................                       ................................................................................................................. 
                             (miejscowość i data)                                       
                                                                                                                                                 (pieczątka i podpis prezesa sądu) 
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OBJAŚNIENIA do formularza MS-S10 

 
Ogólne 
- układ formularza został ułożony w kolejności wynikającej z systematyki i gradacji kar przyjętych w Kodeksie karnym 

oraz z przyjętego następującego układu logicznego: warunkowe umorzenie postępowania – instytucja, która nie skut-
kuje skazaniem osoby, dalej kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, warunkowe zawie-
szenie wykonania kar, środki zabezpieczające, zawieszenie i umorzenie całego postępowania wykonawczego; 

- instytucje probacyjne, tj. warunkowe umorzenie postępowania i warunkowe zawieszenie wykonania kary zostały 
w formularzu rozdzielone na tabele dotyczące osobno orzeczeń i osób, z uwagi na fakt, że jedno orzeczenie może do-
tyczyć kilku osób. 

 
Dział 1 
dotyczy instytucji warunkowego umorzenia postępowania, w tym jej ustanowienia (z rozbiciem na orzeczenia i osoby), 
wykonywania środków karnych, obowiązków oraz dozoru w czasie jej trwania, a także jej ustania w zakresie podjęcia 
postępowania. 
 
Dziale 1.1. 
- we wszystkich wierszach należy wskazywać liczbę orzeczeń, a nie osób; 
- we wszystkich wierszach z wyjątkiem 02, wykazać należy orzeczenia wydane przez sąd wykonujący oraz przekazane 

z innych sądów (w tym okręgowego); 
- w wierszu 03 należy wpisywać liczbę orzeczeń w których sąd orzekł obowiązki lub środki karne; w sytuacji, gdy w jed-

nym orzeczeniu sąd warunkowo umorzył postępowanie wobec kilku osób, z czego np. wobec dwóch osób orzekł obo-
wiązki, a co do w pozostałych nie orzekł ani obowiązków ani środków karnych, w wierszu 03 należy wpisać tylko jedno 
orzeczenie, albowiem w tym orzeczeniu orzeczono obowiązki lub środki karne, bez względu na ich liczbę oraz bez 
względu na liczbę osób; 

- w wierszu 04 należy wpisać liczbę takich orzeczeń, w których w ogóle sąd nie orzekł obowiązków lub środków karnych, 
bez względu na liczbę osób skazanych w jednym orzeczeniu; 

- w wierszu 05 należy wpisać liczbę orzeczeń, w których orzeczono oddanie pod dozór; podobnie, jak w wierszu 03 na-
leży wpisać tylko jedno orzeczenie, nawet wówczas, gdy sąd orzekł dozór wobec kilku oskarżonych, a wobec innych 
nie orzekł o dozorze; jeżeli zatem w orzeczeniu pojawia się orzeczenie o choćby jednym dozorze (lub wielu dozorach), 
w wierszu 04 należy odnotować jedno orzeczenie; 

- w wierszu 06 należy odnotować liczbę orzeczeń, w których w ogóle nie zastosowano dozoru kuratora sądowego; 
- w wierszach 07 i 08 należy wykazać liczbę orzeczeń o oddaniu pod dozór bądź zwolnieniu z dozoru, które stały się 

prawomocne w okresie sprawozdawczym. 
 
Dziale 1.2. 
- we wszystkich wierszach należy wskazywać liczbę osób, wobec których zastosowano warunkowe umorzenie postępo-

wania, niezależnie od tego, czy w jednym orzeczeniu instytucje tę zastosowano wobec jednej, czy tez kilku osób. 
 
Dziale 1.3. 
- w wierszach należy wskazywać liczbę wszystkich orzeczonych środków lub obowiązków, niezależnie, czy orzeczono 

ich więcej wobec jednej osoby lub w jednym orzeczeniu; dział ten ma gromadzić informacje o liczbie wszystkich środ-
ków oraz obowiązków w orzeczeniach, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym; 

- Dział ten zawiera listę środków karnych oraz obowiązków wymienionych w art. 67 § 3 kk w brzmieniu od dnia 
2.01.2012 roku oraz obowiązków z innych ustaw. 

- w wierszach 01 oraz 05 należy odnotować sumę wszystkich prawomocnie nałożonych środków karnych oraz obowiąz-
ków, bez względu na liczbę orzeczeń. W jednym orzeczeniu może być bowiem nałożonych więcej niż jeden środek 
karny bądź obowiązek, a nadto, wobec wielości podmiotów w jednej sprawie, wobec jednej osoby sąd także może 
orzec więcej niż jeden tego rodzaju środek bądź obowiązek. Wiersz 01 oraz 05 mają zatem wykazać łączną liczbę 
wszystkich orzeczonych w okresie statystycznym środków karnych oraz obowiązków, bez względu na liczbę orzeczeń 
oraz liczbę skazanych, wobec których sąd orzekł owe środki bądź obowiązki; 

- w razie orzeczenia więcej niż jednego środka karnego, każdy z nich powinien być oznaczony we właściwym, osobnym 
wierszu. W wierszach 02-04 należy odnotowywać wszystkie prawomocne środki karne wymienione rodzajowo w art. 39 
kk, które znajdują swoje doprecyzowanie w art. 40-50 kk, nawet wówczas, gdy sąd orzekając środek karny powołuje 
się wyłącznie na jeden z art. 40-50 kk, bez przywołania art. 39 kk. Należy wówczas przyporządkować właściwy środek 
karny w art. 39 kk.  

 
Dziale 1.4. 
- w wierszach od 01 do 09 należy wskazywać liczbę osób wobec których orzeczono w przedmiocie dozoru, niezależnie 

od liczby osób w jednym orzeczeniu; 
- w wierszu 10 należy wskazać wszystkie przyczyny zakończenia dozorów; z uwagi na fakt, że zakończenie dozoru mo-

że nastąpić na skutek więcej niż jednej przyczyny, ich suma będzie równa lub większa aniżeli liczba zakończonych do-
zorów; 

- w wierszu 23 należy wykazać liczbę orzeczeń bez orzeczonego dozoru, dotyczących osób wobec których zarządzono 
kontrolę wykonywania obowiązków poprzez zlecenie przeprowadzenia wywiadu lub zapytania o sposób realizacji obo-
wiązków. 
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Dziale 1.5. 
- w wierszu 01 wykazać należy liczbę spraw, w których orzeczenia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania 

stały się prawomocne w okresie sprawozdawczym; 
- w wierszu 06 podobnie jak w Dziale 1.4. w.15, należy wskazać liczbę wszystkich przyczyn podjęcia warunkowo umo-

rzonego postępowania. 
- w wierszach 02-04, w przypadku zbiegu wniosków w przedmiocie podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, 

wykazać należy tę sprawę, w której postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku wszczęto jako pierwsze. 
 
Dział 2 
dotyczy wykonywania kary grzywny, w tym samoistnej oraz orzeczonej obok kary pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania oraz zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną karę grzywny. 
 
Dziale 2.1. 
- należy wskazywać liczbę prawomocnych orzeczeń kary grzywny samoistnej, które wpłynęły do wykonania w okresie 

sprawozdawczym; 
- w wierszu 04 należy wykazać liczbę orzeczeń o karze grzywny wykonywanych w ostatnim dniu okresu sprawozdaw-

czego, w tym w formie kar zastępczych, przy rozłożeniu na raty, a także takich, wobec których prowadzone jest postę-
powanie egzekucyjne; 

- -w wierszu 05 należy wykazać liczbę orzeczeń o karze grzywny niewykonywanych w ostatnim dniu okresu sprawoz-
dawczego z uwagi na zawieszenie postępowania wykonawczego. 

 
Dziale 2.2. 
- należy wskazywać liczbę prawomocnych orzeczeń kary grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, które wpłynęły do wykonania w okresie sprawozdawczym; 
- w wierszu 04 i 05 objaśnienia analogiczne jak do wierszy 04 i 05 działu 2.1. 
 
Dziale 2.3. 
- należy wskazywać liczbę wydanych orzeczeń zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną karę 

grzywny (kol. 1) oraz liczbę takich orzeczeń, które uprawomocniły się w okresie sprawozdawczym (kol. 2). 
 
Dział 3 
dotyczy wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej w zamian za nieuiszczoną grzywnę; 
- w wierszu 04 należy wykazać liczbę faktycznie wykonywanych orzeczeń wobec osób skazanych na karę ograniczenia 

wolności w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego; 
- w wierszu 07 należy wykazać liczbę niewykonywanych orzeczeń; 
- w wierszach 09-13 i 15 wykazać należy tylko te spośród kar, które wykonano lub co do których postanowienie 

o zwolnieniu, zamianie na karę zastępczą, umorzeniu postępowania lub przekazania innemu sądowi stały się prawo-
mocne w okresie sprawozdawczym. 

 
Dział 4 
dotyczy wykonywania kary pozbawienia wolności, w tym liczby rozstrzygnięć wydanych na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 
kk, liczby osób skazanych nieosadzonych w aresztach śledczych lub zakładach karnych oraz przyczyn nieosadzenia, 
warunkowego zawieszenia wykonania kary na podstawie art. 152 kkw oraz liczby odroczeń wykonania kary pozbawienia 
wolności (orzeczenia i osoby). 
 
Dziale 4.1. 
- wykazać należy liczbę orzeczeń, które uprawomocniły się w okresie sprawozdawczym oraz liczbę osób wobec których 

wydano rozstrzygnięcie na podstawie art. 62 kk (rodzaj i typ zakładu karnego, system terapeutyczny wykonania kary) 
oraz na podstawie art. 77 § 2 kk (surowsze ograniczenia do skorzystania z warunkowego zwolnienia). 

 
Dziale 4.2. 
- w wierszu 01 wykazać należy liczbę osób prawomocnie skazanych na karę pozbawienia wolności, które nie zostały 

osadzone w areszcie lub zakładzie karnym mimo upływu terminu stawiennictwa do odbycia kary lub z innych powodów 
na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; 

- w wierszu 02 należy wskazać sumę przyczyn nieosadzenia, która z uwagi na fakt, że nieosadzenie może być skutkiem 
zaistnienia kilku przyczyn, będzie równa lub większa aniżeli liczba osób nieosadzonych z wiersza 01; 

- w wierszu 01 należy daną osobę wykazać wyłącznie jeden raz bez względu na liczbę wyroków skazujących na karę 
pozbawienia wolności;  

- w przypadku zawieszenia postępowania wykonawczego i występowania innych przyczyn nieosadzenia, należy wyka-
zać jako przyczynę nieosadzenia, niezależnie od innych przyczyn, zawieszenie postępowania wykonawczego art.15 § 
2 kkw. 

 
Dziale 4.3. 
- wykazać należy liczbę prawomocnych orzeczeń w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, 

które wpłynęły do wykonania w okresie sprawozdawczym oraz liczbę takich orzeczeń, które są wykonywane na ostatni 
dzień okresu sprawozdawczego. 

 
Dziale 4.4. 
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- wykazać należy liczbę osób, wobec których prawomocne orzeczenie skierowano do wykonania oraz liczbę osób, wo-
bec których orzeczenie w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności są wykonywane na ostatni 
dzień okresu sprawozdawczego; 

- jeśli wobec jednej osoby w okresie sprawozdawczym kilkakrotnie odroczono wykonanie kary pozbawienia wolności 
albo odroczono kilkoma orzeczeniami wykonanie kar pozbawienia wolności w kilku sprawach, taka osoba wykazywana 
jest tylko raz. 

 
Dziale 4.5. 
- wykazać należy liczbę orzeczeń w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary w trybie art. 152 kkw, które 

uprawomocniły się w okresie sprawozdawczym. 
 
Dział 5 
dotyczy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego, w tym wnio-
sków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE (Dział 5.1), aktywności podmiotów, które złożyły wnioski 
o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE (Dział 5.2), liczby osób odbywających karę w systemie SDE 
w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego (Dział 5.3) oraz liczby orzeczeń (i osób) w przedmiocie środka karnego zakazu 
wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania w miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony 
w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (Dział 5.4). 
 
Dziale 5.4 
- w kolumnie 1 w wierszu 01 należy wykazać liczbę orzeczeń (prawomocnych wyroków) przekazanych do sądu peniten-

cjarnego, w których orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania 
w miejscach stałego pobytu kontrolowany w SDE w celu wydania postanowienia o którym mowa w art. 83c ustawy 
(m.in. określenie miejsca wykonywania obowiązków, rodzaj zainstalowanych środków technicznych, terminy przeby-
wania w skazanego w miejscu stałego pobytu, data zakończenia kontrolowania obowiązku); 

- w kolumnie 2 w wierszu 01 należy wskazać liczbę osób, wobec których w wyroku orzeczono tego typu środek karny 
i wobec których sąd penitencjarny ma wydać postanowienie z art. 83c ustawy; 

- w kolumnach 1 i 2 w wierszach 02 i 03 należy wskazać liczbę wydanych przez sąd penitencjarny postanowień w trybie 
art. 83c, a także w trybie art. 83d i e (zamiana sposobu kontroli obowiązku z SDE na obowiązek stawiennictwa 
w określonym miejscu); 

- w kolumnach 3 i 4 należy wskazać liczbę wykonywanych tego typu postanowień oraz liczbę osób, wobec których obo-
wiązek jest kontrolowany w trybach określonych w art. 83c (SDE) oraz w 83d i e (obowiązek stawiennictwa). 

 
Dział 6 
dotyczy instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary, w tym jej ustanowienia (z rozbiciem na orzeczenia, osoby 
i kary), wykonywania środków karnych, obowiązków oraz dozoru w czasie jej trwania, a także jej ustania w zakresie za-
rządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. 
 
Dziale 6.1. 
- we wszystkich wierszach należy wskazywać liczbę orzeczeń, a nie osób; 
- we wszystkich wierszach z wyjątkiem 02, wykazać należy orzeczenia wydane przez sąd wykonujący oraz przekazane 

z innych sądów (w tym okręgowego).; 
- zobacz uwagi do Działu 1.1 dotyczące sposobu wypełniania wierszy 03-06. 
 
Dziale 6.2. 
- we wszystkich wierszach należy wskazywać liczbę osób, wobec których prawomocne orzeczenia skierowano 

do wykonania oraz liczbę osób, wobec których orzeczenia w przedmiocie zastosowania warunkowego zawieszenia 
wykonania kary są wykonywane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, niezależnie od tego, czy w jednym orze-
czeniu instytucje tę zastosowano wobec jednej, czy też kilku osób. 

 
Dziale 6.3. 
- we wszystkich wierszach należy wskazywać liczbę prawomocnych kar do wykonania oraz prawomocnych kar wykony-

wanych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 
 
Dziale 6.4. 
- w wierszach 01 oraz 19 należy odnotować sumę wszystkich prawomocnie nałożonych środków karnych oraz obowiąz-

ków, bez względu na liczbę orzeczeń. W jednym orzeczeniu może być bowiem nałożonych więcej niż jeden środek 
karny bądź obowiązek, a nadto, wobec wielości podmiotów w jednej sprawie, wobec jednej osoby sąd także może 
orzec więcej niż jeden tego rodzaju środek bądź obowiązek. Wiersz 01 oraz 19 mają zatem wykazać łączną liczbę 
wszystkich orzeczonych w okresie statystycznym środków karnych oraz obowiązków, bez względu na liczbę orzeczeń 
oraz liczbę skazanych, wobec których sąd orzekł owe środki bądź obowiązki; 

- w razie orzeczenia więcej niż jednego środka karnego, każdy z nich powinien być oznaczony we właściwym, osobnym 
wierszu. W wierszach 02-18 należy odnotowywać wszystkie prawomocne środki karne wymienione rodzajowo w art. 39 
kk, które znajdują swoje doprecyzowanie w art. 40-50 kk, nawet wówczas, gdy sąd orzekając środek karny powołuje 
się wyłącznie na jeden z art. 40-50 kk, bez przywołania art. 39 kk. Należy wówczas przyporządkować właściwy środek 
karny w art. 39 kk. Podobnie w razie orzeczenia środka karnego z innych ustaw (np. ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii - przepadek przedmiotu przestępstwa z art. 70 ustawy), w razie braku odesłania w orzeczeniu należy przypo-
rządkować właściwy środek karny z art. 39 kk ( w tym przypadku art. 39 pkt 4 kk i oznaczyć ów środek w wierszu 14); 
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- Dział ten zawiera listę środków karnych oraz obowiązków wymienionych w art. 39 kk, art. 72 kk oraz w art. 71 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu od dnia 2.01.2012 roku. 

 
Dziale 6.5. 
- w kolumnie 1 należy odnotowywać działania sądu z urzędu w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby; 
- wykazać należy wszystkie orzeczenia, które stały się prawomocne w okresie sprawozdawczym; 
- w przypadku zbiegu wniosków w tym samym przedmiocie, wykazać należy tę sprawę, w której postępowanie 

w przedmiocie rozpoznania wniosku wszczęto jako pierwsze; 
- w wierszach 11-15 dotyczących ustanowienia obowiązków należy wskazywać obowiązki w takich sytuacjach, gdy 

w orzeczeniu wcześniej nie było żadnych obowiązków bądź też były, ale inne rodzajowo; 
- w wierszach 16-20 dotyczących zmiany obowiązków należy wskazywać wyłącznie rozszerzenie lub zawężenie zakresu 

dotychczasowych obowiązków; 
- w wierszach 21-25 dotyczących uchylenia obowiązków należy wskazywać uchylenie tylko obowiązków orzeczonych 

w wyroku, w tym także takich, którym zmieniono zakres w toku postępowania wykonawczego; 
- w wierszach 26-30 także dotyczących uchylenia obowiązków należy wskazywać wyłącznie uchylenie takich obowiąz-

ków, które zostały uprzednio ustanowione w toku postępowania wykonawczego. 
 
Dziale 6.6. 
- w wierszach od 01 do 09 należy wskazywać liczbę osób wobec których orzeczono w przedmiocie dozoru, niezależnie 

od liczby osób w jednym orzeczeniu; 
- w wierszu 10 należy wskazać wszystkie przyczyny zakończenia dozorów; z uwagi na fakt, że zakończenie dozoru mo-

że nastąpić na skutek więcej niż jednej przyczyny, ich suma będzie równa lub większa aniżeli liczba zakończonych do-
zorów; 

- w wierszu 24 należy wykazać liczbę orzeczeń bez orzeczonego dozoru, dotyczących osób wobec których zarządzono 
kontrolę wykonywania obowiązków poprzez zlecenie przeprowadzenia wywiadu lub zapytania o sposób realizacji obo-
wiązków. 

 
Dziale 6.7. 
- w wierszu 01 wykazać należy liczbę spraw, w których orzeczenia o zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszo-

nej stały się prawomocne w okresie sprawozdawczym; 
- w wierszu 02 należy wskazać działanie sądu z urzędu, np. po uzyskaniu informacji z KRK o ponownym skazaniu 

w okresie próby; 
- w wierszu 09 należy wskazać liczbę wszystkich przyczyn zarządzenia wykonania kary, liczba ta może być równa lub 

większa liczbie w wierszu 01 albowiem nastąpić może zbieg przyczyn zarządzenia wykonania kary warunkowo zawie-
szonej; 

- w wierszach 02-04, w przypadku zbiegu wniosków w przedmiocie zarządzenia wykonania kary, wykazać należy 
tę sprawę, w której postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku wszczęto jako pierwsze. 

 
Dział 7 
dotyczy instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, w tym jej ustanowienia (z rozbiciem na orzeczenia, osoby), 
wykonywania środków karnych, obowiązków oraz dozoru w czasie jej trwania, a także jej ustania w zakresie odwołania 
warunkowego zwolnienia (objaśnienia do działu 6 stosuje się odpowiednio). Informacje niezbędne do wypełnienia niniej-
szego działu należy pobierać nie tylko z wykazu Wz, ale także w razie potrzeby z wykazu D oraz Kow, a także innych 
prowadzonych urządzeń ewidencyjnych. 
 
Dziale 7.1. 
zobacz uwagi do Działu 1.1 dotyczące sposobu wypełniania wierszy 03-06. 
 
Dziale 7.4. 
należy wpisywać obowiązki orzeczone przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu. W poszczególnych wierszach, 
obok podstawy prawnej orzeczonych obowiązków podano także ich opis ustawowy w celu ułatwienia odnotowania kon-
kretnego obowiązku, w razie, gdyby sąd w postanowieniu nie powołał dokładnej podstawy prawnej owego obowiązku, a 
jedynie ograniczył się do jego opisu. 
 
Dziale 7.5. 
należy wpisywać prawomocne orzeczenia w przedmiocie uchylenia, nałożenia obowiązku oraz oddania lub zwolnienia z 
dozoru w okresie próby – zob. objaśnienia do Działu 6.5. 
 
Dział 8 
dotyczy wykonywania orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczających; w obu Działach 8.1 i 8.2 należy wskazać 
liczby prawomocnych orzeczeń, które skierowano do wykonania w okresie sprawozdawczym oraz podlegających wykona-
niu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; 
- w wierszu 04 w Dziale 8.1 należy wskazać wszystkie orzeczenia o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie leczniczym 

podlegające wykonaniu na koniec okresu sprawozdawczego, w których zarówno sprawca został już umieszczony 
w zakładzie leczniczym, jak i w których sprawca nie został z różnych względów umieszczony w zakładzie leczniczym. 

 
Dział 9 
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dotyczy przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, w tym orzeczeń oraz zażaleń na postanowienie w przedmiocie 
przerwy w odbywaniu kary. 
 
Dziale 9.1. 
- w kolumnie 2 należy wykazać wszystkie orzeczenia (postanowienia) w przedmiocie przerwy w wykonywaniu kary po-

zbawienia wolności wykonywane w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 
 
Dział 10 
dotyczy innych orzeczeń sądu penitencjarnego i zarządzeń sędziego penitencjarnego. 
 
Dział 11 
dotyczy zawieszenia postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw; należy wskazać w nim liczby prawomocnych 
orzeczeń oraz osób, które skierowano do wykonania w okresie sprawozdawczym, a także liczbę orzeczeń podlegających 
wykonaniu lub osób, wobec których postępowanie jest zawieszone na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 

 w kolumnie 3 należy wykazać wszystkie orzeczenia w przedmiocie zawieszenia postępowania wykonawczego obowią-
zujące na ostatni dzień okresu sprawozdawczego; 

 w kolumnie 4 należy wykazać wszystkie osoby, wobec których zawieszone zostało postępowanie wykonawcze obo-
wiązujące w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 

 
Dział 12 
dotyczy umorzenia postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw; należy wskazać w nim liczby prawomocnych 
orzeczeń oraz osób, które skierowano do wykonania w okresie sprawozdawczym. 

 


