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niepotrzebne skreślić

Dział 1

Dział 2. Wykonywanie warunkowego umorzenia postępowania

. Ewidenc W h konawczvch

Wyszcżególnienie Lp.
POZOSTAŁO

z ubiegłego roku
WPŁYNĘŁo

razem
ZAKOŃCZONO

razem
POZOSTAŁO

na okres następny

ogolem (= W.02 do w.10} 01 T 09,1 1-062 1,1 10 1,043

Wu D2 4a 45 19 74

Wo 03 152 167 130 189

Wp 04 86 89 36

Wpkż 05 31 92 77 46

06 361 81 186 256

D 07 ,l41 36 79 s8

śr. zab 08 11 1 5 7

NF 09 72 94 94 72

Kańy dłuźnika 10 236 460 431 265

D,ział z,1 Warunkowe umożenieumoż en

WarUnkowo umoźone postępowania (Wykaz Wu) SpraWy osoby

Wptytv (k. 01 = dz. 1 k. 02 w. 02l 01 45 45

w tym przekazane z innego sądu 02

z liczby ogółem
(z W,01)

z nałoźonymi obowiązkami, środkami karnymi, środkami
kompensacvinYmi lub przepadkiem 03 45

bez nałożonych obowiązkóW, środkóW karnych, środkóW
kompensacyjnych lub pżepadku 04

zakończono wykonywanie ozeczeń (k.0,1 w.05=06 do l0 = dz.1 k.o3 w.02) 05 19

na §kuiek

upływu okre§u próby 06 19

podjęcia Wa.unkowo umoźonego postępowania 07

przekazania innemu sądowi 08

umorzenia po§tępowania Wykonawcze9o 09

innych prżyczyn 10

Pozostało (stan w ostatnim dniu okresu staty§tycznego)
(k. 01 : dz. l k. 04 w. 02} 11 74 74

W tym prżekazane ż innego sądu ,l2

z Iiczby ogółem
(z w.11)

z nałożonymi obowiązkami, środkami karnymi, środkami
kompensacyjnymi lub przepadkiem 13 31

bez nał]żonych obowiązkóW, środkóW karnych, środkóW
kompensacyjnych lub pżepadku 14 43
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Dział 2.2. Wykonywanie środkóił karnych, środkóW kompensacyinych,
Ms-slOR 10,01,2020

obowiązków oraz przepadku w okresie
Warun umorzenia

Środki karne, obowiązki orzeczone przy Warunkowym umożeniu postępowania
(sprawy z Wykazu Wu)

Wpływ
(W okres'e

splawozdaWczym)

Wykonywane
(stan w ostatnim

dniu okresu
§orawozdawczeoo)

ogołem liczba środków karnych (W.01 = W.o2+03) 0,I 4Ą 11

środki ka.ne
39 pkt 3 kk zakaz prowadzenia pojazdów 02 8
39 pkt 7 kk śWiadczenie pieniężne 03 36 7

ogołem liczba pżepadkóW (w,04=W, 05+06) o4

orzeczone
przepadki

W ań, 45a kk 05
2 innych ustaw 06

ogółem liczba obowiązkóW i środkóW kompensacyjnych (W,07 = W.08 do 14+.18 do 21+24+25) 07 11 24

orzeczone
oboWiązki
w ań,

67§3kk
naprawienie szkody lUb żadośćucżynienie 08 4 15

nawiązka 09
72 § 1 pkt 1 kk informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby 10
72 § 1 pkt 2 kk przeproszenie poklzywdzonego 11 2

72§1 okt 3 kk Wykonywan€ ciążącego na sprawcy obowiążku łożenia, na UtrzymanĘ lnne| osobY 12 3 4

72 § 1 Dkl5 kk powstżymanie slę od nadużywania alkoholu lub używania
13 1 2

72§lpkt6kk

ogółem (W.14 = W,15 do 17) 14
]eczenie odwykowe (terapia uzależnień) - alkohol 15
leczenie odwykowe (terapia uzależnień) - środki od!rzające 16
leczenie rehabilitacyjne, oddzialywania terapeutyczne 17

72§lpkt6akk uczestnictwo W oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych 18
terapia 19

72 § 1 pkt 6b kk ucżestnictwo W oddziaływaniach korekcyjno_edukacyjnych 20

72§lpkt7akk

ogółem (w.21 = w.22+23) 21 ,1 3
powstlzymanie się od kontaktowania się z pok.zywdzonym lUb
innymi osobami W określony §posób 22 1 2

powstżymywanie się od zbliżania się do pokrż}^^,dzonego lub
innych osób 23 1

72 § 1 pkt 7b kk opuszczenia lokalt] zajmowanego Wspó|nie z pokĘywdzonym 24
z innych ustaw 25

Dział 2,3. Dozór w okresie umożenia

orzeczone dozory przy Warunkowym umorzeniu postępowania (wykaz D)

Wpływ (W.01=03+04=05+06)

z lego doZory
ożeczono (z w,01) w okresie próby (ań, 67 § 4 kk w żw, z art, 74 § 2 kk)

Z tego dozory
ożecżono (ż w 01)

zakończenia dozorów - razem (w,08 = W,09 do 12+21

na
śkUtek

zwolnienia od dozoru (ań, 67 § 4 kk W zW, 74 § 2 kk)

- ogółem (W,12<=W,14)

zw,12 90 sądowego kuratora żawodowego (art, 68 § 2a kk)

rażem (W.15 do 20)

popełnienia W okresie próby przestępstwa umyślnego, za które sprawca
zo§tał prawomocflje skażany (art. 68 § 1 kk)

przestępstwa innego niż W ań. 68 § 1 kk (ań, 68 § 2 kk)

naruszenia porządku p.awnego W inny §posób (ań, 68 § 2 kk)

od dożoru (ań 68 § 2 kk)

uchylania się od Wykonywania nałożonego obow|ązku, środka karnego, środ-
ka kompensacyjnego, pżepadku lub niewykonywania ugody (ań,68 § 2 kk)

określonegowań. 68 § 3 kk

Pozostało (dożory, Wykonywane Wg stanu W ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
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Ms_s,l0R 10.01,2020
Dział 2.4, umorzenla okresie

Podjęcia Warunkowo umoźonego postępowania (Wykaz Wu)

Działanie sądU z urzędu/WnioskiW przedmiocie

inny uprawniony podmiot sprawujący dożór

razem (W,06 = W,07 do 13)

popełnienia W okresie próby przestępstwa lmyślnego, ża które spfawca został

przestępstwa innego niż W an, 68 § 1 kk (an, 68 § 2kk)
rażącego naruszęnia poĘądku prawnego W inny sposób niż popełnienie

od dozoru (ań, 68 § 2 kk
uchylania się od Wykonywania nałożonego obowiązku, środka karnego, środka

lub niewYkonvwania uoodv (ań. 68 § 2
Wań,68§3kk

z liczby ogółem (zW01) po pisemnym upomnieniu sądowego kuratora zawodowego (art.

ogółem liczba osób, Wobec których podjęto warunkowo umorzone postępowanie (W,15 <=

Dział 3.
Dział 3.,l

Wykonywanie kary grzywny
3.1. Wvkon

ozeczenia kary grzywny samoiStne]
spraWV osoby

w związku z
przestępstwami

w zwiążkuz
Wykroczeniami

W związku z
przestępstwami

W zwiążku ż
Wykroczeniami

0 1 2 3

Wpły}v 01 116 205 110 194

W tym przekazane z innego sądu 02
zakończono (W,04+05) 03 94 2o2 90 191

z powodu
ujszczenia kary grżywny 04 a7 188

innych plzyczyn 05 7 14

Pozostało (§tan W o§tatnim dniu okre§u
sprawozdaWczego)

rażem (W.07+08) 06 1os a5 ,l05 81

Wykonywanych 07 1o9 a5

niewykonywanych (zaWieszone) 08

Dział. 3.1.a. Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu pżepisów przejściowych ustawy
z dn.20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz.396) - ań. 16 ust.'l pkt 1

Dział 3,2.
^vllywdllll, 

R.rry glZywll obok z warun
ożeczenia kary gżywny ozeczonej

obok kary z Warunkowvm zawieszeniem ieiwvkonania sprawy Osoby

2

Wptyw 01 33 33

W tym pźekazane z innego sądu 02
zakończono (w.04+05) 03 34 34

z powodu
uiszczenia kary gż}Ąrvny 04 2a

innych prżyczyn 05 6

Pozostalo (stan W ostatnim dniu okresu
spaawozdawczego)

razem (W,07+08) 06 45 45

Wykonywanych a7
niewykonywanych (zaWieszone) 08

Dział 3.3. Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za
nleu

orzeczenia zastępczą kary pozbawienia wolności lub
zastępczej kary aresżtu w zamian za nieuiszczoną gżywnę

(Wykaz Ko)

Z orzeczniclwa (W okresie sprawozdawczym)
w zwiazku z ozesteDstwami W zwiazku z WYkroczeniami

Liczba \łydanych Liczba postanowień,
które upraWomocniły się

Liczba Wydanych Liczba pośtanoWień,
które uprawomocniły się

3

Liczba orzeczeń w
zamian za gż}^,vnę;

ożeczoną obok pożbawienia wolności
(aresżtu) 01 12 10

samoistna 02 14 14 27 20
Wstzymanie Wykonania zastępcżej kary pozbawienia wolności
(ań,48a§lkkw) 03 >< X
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MS-slOR 10,01,2020Dział 4. WYkonYwanie karyograniczenia wolności i wykonywanie pracy społecznie użytecznej
orzekanej w zamian za nieuiszczoną grz)/wnę

Dział4.1. Wolności

orzeczone kary ograniczenia Wolności
(Wykaz Wo)

Sprawy Wo Osoby
w związku z w związku z

przestępstwami wykroczeniami p.zestępstwami Wykroczeniami

wpływ (W,01<= W, 03 go 06)
,1 2 3

01 122 l0 97 10
W tym przekazane z innego sądu 02 7

polegająca
na

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 03 ,122
10

obowiązku pożostawania W określonym miejscu z
zastosowaniem s,d.e o4 X
obowiązkach z ań. 72 § 1 pkt 4-7a kk 05

--
potrąceniu z Wyna9rodzenia za pracę 06

zakończono (W okresje sprawozdawczym)
(razem W 07 = W,08 do 17+19+20) 07 94 5 76 5

z powodu

Wykonanla orżeczonej nteodpłatneJ, kontrolowanej pracy na
celspo€czny 08 2

zakończenia potrąceń z Wynagrodżenia W żWiązku z
!płylvem okresu kary 09

Wykonania obowiązku bądź upływu okresu na jaki
obowiązek zoslał nałożony 10 ><><Wykonania obowiązku pozostawania W określonyrrr mieiscu
ż zastosowaniem s,d,e 11

żWolnienia od leszty kary ż powodu uznania'lel za
Wkonaną 12 20

zamlany
na karę
zastępczą

pożbawienia Wolności (ań- 65
§ 1 kkw lub ań, 43 zd kkw)

obligatoryjnie 22 --
faku ltatJĄ,/n ie 14

aresztu (ań. 23 § 1 kW) 15 2
uchylenia zamiany i zarządzenia tłykonania kary
pozbawienia Wolności (ad, 75a § 5 kk) 16 X
umożenia
postępowania
Wykonawczego

ogół9m 17

W tym z powodu pżedawnienia
Wykonania kary 18

pĘekazania innemu sądowi 19 17

innego 2a
Pozo§tało (Wykonywanie i niewykonywane - stan w ostatnim dniu oire
statystycznego) (W,21 = W,22 + W.27 )

21 141 13 ,l24
13

Liczba Wykonywanych razem (W.22<= W,23 do 26; - stan w ostatnirn dniu
okresu spEwozdawczego 22 133 12

z tegoI

nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne 23 133 12

obowiązek pozostawania W określonym miejscu z
żastosowaniem s d e 24 X
obowiązki 2 ań. 72 § 1 pkt 4-7a kk 25

-

potrącenje z Wynagrodzenia za pracę 26
Liczba niewykonywanych razem 1w 27 <= w28 do 3ą
- slan W o§tatnim dniu okresu sprawozdawcżeoo 27 8

z powodu

odroczenia
,łykonania
W trybie ań.

62 § 1 kkw_ żbyt ciężkie skutki dla
skazanego lub jego rodzinv 28

62 § 2 kkw - z powodu powołania skazanegc
do czynnei służbv Woiskowei 29

43i §2 kkw-zpowodu braku możliwości
nieżWłocznego rozpoczęcia WykonyWania
Ęry w s-d.e.

30

pĘenvy
W Wykonaniu
udzielonej
W trybie ań,

63 § 
,1 kkw _ ze Względu na stan zdrowia

skazanego 31

63 § 2 kk\ł - ze Względu na zbń ciężkie
skutkidla skazaneoo lub ieqo rodzinv
63 § 3 kkwwzW_ z art. 62 § 2 kkw -
powołanie skazanego do czynnej służbv 33

zawieszenia postępowania (art,15 § 2 kkw) 34 8 1

innego nie Wymienionego Wyżej (razem W,35 = W,36 do 42)

z powodu]

ukryWania się skazanego 36
uchylania się skazanego od podjęcia pracy 37
choroby §kazanego 38
odbywania pżez skazanego kary
pozbawienia Wolności W innei sprawie 39

odbywanla przez skazanego kary poźbaWenla
wolności orzeczone, ne podst, a1 37b k( lLb 87 §
2 kk (art, 17a § 2 kkw)

40

b.aku zakładu pracy, W którym praca społecżnie
użllecżna mogłaby być Wykonana 41

lnnego 42
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Ms-slOR 10,01.2020

Dział.4.1.a Wpływ kary ograniczenia Wolności ożeczonej przy zastosowaniu pźepisów przejściowych ustawy z
dn,20 lutego 2015 r. (Dz. U. Poz,396)
-art 16ust l pr.tzf]]]]
- art, 17 ust. 1 1-1

Dział 4.2. w zamlan za
orzeczone prace społecznie Użyteczne

W zamian za nieuiszczoną grzywnę
(Wykaz Wo, dodatkowe oznaczenie ,,psu")

Sorawv Wo (Dsu) osoby
w zwiazku z w zwiazku z

przestępstwami Wykroczeniami prz estępstwami Wykroczeniami
0 3

Wpływ 01 15 20 13 19

w tym przekazane z innego sądu 02 2 5

zakończono (W okre§ie sprawożdawczym) (razem W.03 = W.04 do
07+09 do 11)

03 9 22 7 21

z
powodu

Wykonania orżeczonej pracy społecznie użytecznej (ań.
45 § 1 kkw)

04 1 6

zamiany na ka.ę
zastępczą

pozbawienia Wolności (ań, 46 § 1 kkw) 05 3 2

aresztu 06 X ,10

umorzenia
postępowania
wykonaWczegC

ogółem 07

W tym z powodu pżedawnienia
wYkonania kary 08

uiszczenia kwoty pieniężnej (ań, 47 § 2 kkw) 09 2 3

pżekazania innemu sądowi 10 1

lnne 11 2

Pozostalo (Wykonywanie i niewykonywane - stan W ostatnim dniu
okresu statvstvczneoo) (W.12 = W.13 + W,14)

12 16 19 14 17

Liczba Wykonywanych ogółem - stan W ostatnim dniu oklesu
sprawozdaWczego

13 16 19

Liczba niewykonywanych razem (W.14< =W.15 do 21) - stan w
ostatnim dniu okresu sprawozdawczeqo 14

z
powodu

odroczenia
Wykonania
W trybie ań.

62 § 1 kkw - zbyt ciężkie skutki dla
skazanego lub jego rodziny 15

62 § 2 kkw-zpowodu powołania
skazaneqo do czvnnei §łużbv woi§kowei

16

pżęw

udzielonej
W trybie ań,

63 § 1 kkw - ze Względu na sian zdrowia
skazanego 17

63 § 2 kkw - ze Względu na zb}ł ciężkie
skutki dla skazaneoo lub ieoo rodzinv 18

63 § 3 kkw W zW. z a.i, 62 § 2 kkw -
powołanie skazanego do czynnej służby
Woiskowei

19

zawieszenia postępowanja (ań.15 § 2 kkw) 20

z innego powodu niewymienionego Wyżęj (lazęm w.21 =
v1.22 do 27\ 21

z powodu:

ukrywania się §kazanego 22

Llchylania się skazanego od podjęcia
pracv 23

choroby skazanego 24

odbywania prżez skazanego kary
pozbawienia wolności W innei sprawie 25

braku zakładu pracy, W którym praca
społecznie użyteczna mogłaby być
Wykonana

26

lnne9o 27
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Ms_slOR 10,01.2020

Dział 5, Wykonywanie kary pozbawienia wolności

Dział 5.1. Liczba orzeczeń (oraz osób) skierowanych do wykonania, W których zawańo rozstlzygnięcie Wydane
na ań.62kki77§2kk

Wyszczególnienie Liczba orzeczeń
(W okresie spraWożdaWczym

Liczba osób
lW okresie sprawozdawczym)

0 1 2

Ań 62 kk 01

Ań,77§2kk 02

Dział 5.2. skazani nieosadzeni w aresztach lub zakładach karnych, przyczynv nieosadzenia

Wyszczególnienie LicZby

0

osoby prawomocnie skazane na karę pozbawienia Wolności z Wyłączeniem kar żastępczych, nieosadźone W areszcie
śledcźym lub żakładżie karnym mimo upływu tęrminu stawiennictwa do odbycia kary - stan W ostatnim dniu okresu
spraWozdaWczego

01 35

Przyczyny
nieosadzenia

razem (W,02= W,03 do 09+11+12) W.02 >= W.01 02 37

niezgłoszenie się skazanego do odbycia kary pomimo Wezwania lub niedoprowadzenie skazanego plżez
Policję (inny uprawnjony organ) - § 377 Regulaminu urzędowania sądóW powszechnych 03

ukryWanie §ię skazanego i prowadzenie czynności poszukiwawczych prżez Policję jeżeliW sprawie nie
wvdano postanowienia o poszukiwaniu listem qończvm l!b oostanowienie o ENA o4 2

ukrywanie 5ię skazanego i prowadzenae czynności poszukiwawczych przez Policję jeżeli W sprawie
WYdano postanowienie o poszukiwaniu li§tem aończvm lub postanowienie o ENA 05 13

brak czynnościW sprawie, W tym nieskierowanie orzecżenia do wykonania 06

brak informacji o doręczeniu korespondenc]l sądu skazanemu 07

Wstrzymanie Wykonania kary - ań, 568 kpk 08

wstżymanie Wykonania orżeczenia - ań,9 § 3 i§ 4 kkw 09 3

zawieszenie postępowania Wykonawczego - art. 15 § 2 kkw z przyczyn określonych w W. 03-05 10

zawieszenle postępowania Wykonawczego - ań ,15 
§ 2 kkw z innych przyczyn 11 2

lnne powody ,l2 17

Dział 5.3. odroczenie ka wolności -

osoby, wobec których orzeczono
odroczenie Wykonania kary pozbawienia Wolności (Wykaz Ko)

osoby, Wobec których
orzeczenie skierowano

do Wykonania
(w okresie sprawożdaWczym)

osoby, Wobec
których orzeczenie
jest Wykonywane
(stan W ostatnim dniu

oklesu solawożdawcżeoo)
0

ogółem osoby (W,01=02 do 04) 01 10 6

z liczby ooółem
(ż W,01) orzeczenia
Wydane W trybie art,

150 § 1 kkw 02 1

151 § 1 kkw 03 9 5

151 § 2 kkw o4

Dział 5.4. Warunkowe zawieszenie wolności W trvbie alt. 152

Warunkowe zawieszen ia Wykonania
kary pozbawienia wolności (wykaz Ko)

orzeczenia osoby

ogółem W okresie sprawozdawczym (W.01=02+03 = 04+05) 01

z liczby ogółem
(ż W,01)

z nałożonymi obowiązkami, środkami karnymi, środkami
kompensacyjnymi lub przepadkiem 02

bez nałożonych obowiązkóW, środkóW karnych, środkóW
komoensacvinvch lub orzeoadku

03

Z liczby ogółem
(z W,01)

o.zeczono oddanie pod dozór 04

nie orzeczono o dożoaże 05

kkw
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le la

Orzeczone kary z warunkowym
zawieszeniem Wykonania (Wykaz WzaW) Sprawy Wzaw osoby

0

WŃw (k, 01 W, 01= dz,,] k,02 W,06 ) 01 81 79

W tym przekazane z innego sądu 02

Sprawy z W,

01, W
których
ożeczono
karę

pozbawienia Wolności (w 03=04+05) 03 80 78

z
tego

z nałoźonymi obowiązkami, środkami karnymi,
środkami kompensacyjnymi Iub pżepadkiem 04 77

bez nałożonych obowiązkóW, środkóW karnych,
środkóW kompensacVinVch lub prżepadkU 05 3

ogranicżenia wolności (W,06=07+08) 06

z
tego

z nalożonymi obowiązkami lub środkamjkarnymi 07

bez nałożonych obowiązkóW lub środkóW karnych 08

grzywny (W,09=10+11) 09 1 1

z
tego

z nałożonymi obowiązkami lub środkamikalnymi 10 1

bez nałożonych obowiązkóW lub środkóW karnych 11

z tego ż
W,01

osoby Wcżeśniej nie karane za pzestępstwa 12 66

osoby uprzednio karane ża pżestępstwa 13 15

zakończono wykonywanie ożeczeń (k,01 w_14=w.15 do w.22 = dz.1
k,03 W,06) 14 186 171

Na skutek

upływu okresu próby 15 165

zarządzenia Wykonania kary 16 19

zamiany na karę ograniczenia Wolnościalbo
grzywnę W trybie ad, 75a § 1 kk 17

zamiany W trybie ań. 16 u§t,1
ustawy z dn, 20 lutego 2015 r,

(Dz. U, poż, 396)

na gżylvnę 18

na kaĘ ograniczenia 19

umorzenia postępowania WykonaWczego 20 2

prżekażania innemu sądowi 21

innych pźycżyn 22

Pozostalo (stan W ostatnim dniu okresu statystycznego)
(k,01=dz.1 k,04 W, 06 )

23 256 24a

w tym przekazane z innego sądu 24 21

splawy z W,
23 ko|.01, W
których
ożeczono
karę

pozbaWienia Wolności (=w.26+27 ) 25 255 247

z
tego

z nałożonymi obowiązkami, środkami karnymi,
środkami komoensacvinvrni lub Dłzeoadkiem 26

bez nałożonych obowiązkóW, środkóW kalnych,
środków kompensacyjnych lUb przepadku 27

o9ranicżenia Wolności (=W 29+30)

z
tego

ż nałożonymi obowiązkami lub środkamikarnymi 29

bez nałożonych obowiązkóW lub środkóW karnych 30

g.zywny (=W.32+33) 31 -1
1

z
tego

z nałożonymi obowiązkami lub środkamikarnymi 32 ,1

bez nałoźonych obowiąZkóW lub środkóW karnych

z lego z
w,23

o§oby Wcześniej nie karane za pżestępstwa 34 19]

osoby uprzednio karane za prżestępstwa 65

Ms-slOR l0,01,2020

Dział 6. Wykonywanie warunkowego zawieszenia wykonania kary

Dział 6.1. Warunkowe zawieszen
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waru
Środki karne, obowiązki, środki kompensacyjne lub przepadek orzeczone prz;l

warunkowym zawieszeniu kary
(dotyczy spraw WZaW)

(k.ol w.01+22 >= dz,01 k.O2w.06)

WŃW
(W okresie

sprawozdawczym)

Wykonywane
(stan W ostatnim

dniu okresu
sprawozdaWczego)

ogołem liczba środkóW kalnych (W,01 = W 02 do 05+10 do 2,I) 01 46

orzeczone
środkikarne

39 pkt 1 kk pozbaWienie praw publicznych 02

39 pkt 2 kk
zakaz zajmowania określonego slanoWiska, Wykonywania
określonego zawodu lub p.owadzenia określonej działalności
qosoodarczei

03

39 pkt 2a kk
zakaz plowadzenia działalności zwjązanej z Wychowaniem,
leczeniem, edukacją małoletnich lub ż opieką nąq !!!

04

39 pkt 2b kk

ogółem (W,05 = 06 do 09) 05 2

obowiązek powstzymania się (lub zakaz) od przebywania W

określonVch środoWiskach lub miejscach
06 1

zakaz kontaktowania się z określonymi osobami 07

zakaz zbliżania się do określonych osób 08

zakaż opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu 09

39 pkt 2c kk zakaz wstępu na implezę masową 10

39 pkt 2d kk zakaz Wstępu do ośrodkóW gier i

hazardowych
uczestnictwa W grach

11

39 pkt 2e kk nakaz (okresowego) opusżczenia lokalu zajmowanego Wspólnie
z pokży]/Vdzonvm

12

39 pkt 3 kk zakaz prowadzenia pojazdów 13 12 40

39 pkt 4 kk przepadek 1Ą 10 9

39 pkt 5 kk
obofi ązek naprawienia szkody lUb żadośćuczynienia
za doznaną krzywdę

15 4

39 pkt 6 kk nawiązka 16 2 6

39 pkt 7 kk śWiadczenie pieniężne 17 10 11

39 pkt 8 kk podanie Wyroku do publicznej Wiadomoścl 18

Przepadek (ań,44 kk z Wył 39 pkt 4 kk) 19 1 1

Środki
kompensacyj

obowiązek naplawienia §zkody ub zadośćuczynienia za Cloznaną kżywdę (ari, 46 § 1 kk) 2a 9 15

nawiązka (ań, 46 § 2 i 47 § 1 lub 2 kk) 21 2 11

ogółem liczba obowiązkóW (W,22 = W,23 do 28+32 do 36+39 do 43) 22 186

orzeczone
obowiązki

72 § 1 pkt 1 kk info.mowania sądu Iub kuratora o pźebiegu okresu próby 23 17 24

72 § 1 pkt 2 kk pżeplosze4ia pokżywdzonego 24 11 24

-^ " . _,.. ,_,_ lvykonywanla ciążącego na nim obowiązku łożenia na
/z s l pńL J ńń utrzymanle innej osoby

25 7 17

" §'1 ,-* " 
wykonywania pracy zarobkowej, do naukilub plzygotowania się 26

_ ^'.'- porstrzymanla się od nadużywanla alkoholL lub użylvanla
/2 § 1 PKt 5 K\ innych środkow odurza;ącycń

27 39

72§lpkt6kk

ogółem (W.28 = 29 do 31) 2a 3

lecżenie odwykowe (terapia uzależnień) - alkohol 29 3

leczenie odwykowe (terapia uzależnień) - środki odUrzające 30

leczenie rehabilitacyine, oddział},Wania terapel]tyczne 31

72 § '1 pkt 6a kk
uczestnictwo W proglamach korekcyjno-edLlkacyjnych 32

terapia 33

72 § 1 pkt 6b kk uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno_edukacyjnych 34

- 

- , , pow§trzymanla się od przebylvania w określonych środowiskach
/ż § ] Pl(l / KK iub mleiicach

72§l pkt7akk

ogółem (W,36 = 37}38) 36 3 6

powstrzymania §ię od kontaktowania się z pokźywdżonym lub
innymi osobamiw określony sposób

37 2 3

powstrzym}ĄVania się od zbliżania się do pokrz}Ąvdzonego lub
innych osób

1 3

72 § 1 pkt 7b kk opuszczenia lokalu żajmowanego W§pólnie 2 pokrzywdżonym 39

72 § 1 pkt 8 kk innego stosownego postępowania W okresie próby 40 2

72 § 1a kk, określenie przez sąd sposób kontakt! §kazanego z
pokrzywdzonym W razie orzeczenia obowiązku z § 1 pkt 7b

41

72§2kk naprawienia szkody W całości lub W części albo uiszczenia
śWiadczenia Wymienionego W art. 39 pkt 7 kk

42 10

?Tnstl Lrsta*/ z dnia29lipca 2oo5 r, o przeciwdziałaniu narkomanii - leczenie lub

rehabilitacia W oodmiocie leczniczvm (Dz, U. ż 2012l., poz. 124, z późn. zm )
43

Ms-slOR 10.01.2020

Dział 6.2. Wykonywanie środkóW karnych, obowiązków, środków kompensacyjnych lub przepadku W okresie
zawieszenia ka
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Dział 6.3. Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w prźedmiocie dozoru
oraz obowiązkóW w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary
w okresie s

Orzeczenja z wykazu Ko w przedmiocie uchy|enia,
nałożenia obowiązku oraz oddania lub zwolnienia z dozoru W okresie próby

Działanie sądu z urzędu/Wnioski
rozpoznane dotyczące dozoru i

ogółem (W,2+7+1 3+1 9+25+31 )

oddania pod dozór

razem (=W,03 do 06)

zwolnienia ż dozoru

razem (=W,08 do 12)

inne uprawnione podmioty sp.awujące dozól
Wań,73§lkk

ustanowienia
obowiązkóW

razem (=W,14 do 18)

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór
ioneWań 73§l kk

zmiany oboWiązkóW

razem (=W.20 do 24)

inne uprawnione podmioiy sprawujące dozór
ioneWań.73§lkk

uchylenie
obowiązkóW
orżeczonych

(W tym także po ich
zmianie
w postępowaniu
Wykonawczym)

rażem (=W 26 do 30)

inne uprawnione podmioty sprawujące dozór
Wań.73§lkk

rażem (=w. 32 do 36)

inne Uprawnione podmaoty sprawujące dozór
Wart73§lkk
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Dział 6.4. Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności - osoby, przyczyny
zakończenia

ozeczone dozory przy warunkowym zawieszeniu Wykonania kary
pozbawienia Wolności (Wykaz D)

Sprawy
(= k, 02+03)

Z tego dozory
sprawowane przez

i-=--i-
kuratoróWinne podmioty

Osoby

0

Wpływ (W.01=03+04 = 05+06) 01 36 36 35

W tym pżekazane z innych sądóW 02 7 7

z tego dozory
orzeczono
(ż w,01)

03 25 25

W okre§ie próby (ań, 74 § 2 kk) o4 11 11

z teqo dozory
orzeczono
(zW,01)

z obowiązkami probacyjnymi 31 31

bez oboWiązkóW probacyjnych 5

zakończono (W okresie sprawozdawczym) (w, 07 = W, 09) 07 79 79 72
z W.07 po pisemnym upomnieniu sądowego kuratola zawodowego
(art, 75 § 2a kk) 08

Przyczyny zakończenia dozolóW - razem (W.09 = W'1o do 13+22 do 24) 09 79 79

na
skutek

upływu okre§u zawieszenia 10 53

zwolnienia od dozoru (ań. 74 § 2 i 2a kk) 11

przekażania innym sądom 12 5 5

zarządzenia Wykonania kary (W,13<=W.14) 13 16 16

na
skutek

razem (w 14 = W,15 do 21) 14 16 16

popełnienia W okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego,
za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia Wolności
(ań,75§lkk)

15 1

rażącego naruszenia pożądku prawnego poprzeż ponowne
używanie przemocy lub groźby bezprawnej Wobec osoby naibliższei
lub inne; osoby małoletniej zamieszkujących Wspólnie ze sprawcą
(ań, 75 § 1a kk)

16 4

popełnienie innego lodzaju przestępstwa niż określonego
Wań, 75 § 1 kk (ań. 75 § 2 kk) 17

rażącego naruszenia poządku prawnego W inny sposób
(ań.75§2kk)

,!8
4

uchylania się od dozolu (ań, 75 § 2 kk) 19

uchylania się od Wykonywania nałożonych obowiązkóW, środkóW
karnych, środkóW kompensacvinVch lub D.zeDadku (art, 75 § 2 kk)

20 7

uchylania się od !iszczenia grzywny (ań- 75 § 2 kk) 21

zamiany na karę ograniczenia wolności albo grzywnę W irybie ań. 75a § 1 kk 22

żamiany na karę ogranicżenia Wolnoścj albo grzywnę W trybie a.t. 16 ust,1
ustawy ż dn. 20 lutego 2015 f. (Dż. U. poz. 396)

lnne9o 24 1

Pożostało (dozory, Wykonywane Wg stanu W ostatnim dniu okresu sprawożdawczego) 25 98 98
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Dział6.5. zarządzenia wykon"nia k"ry *"runkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym)

zarządzenia wykonania kary Warunkowo ZaWieszonej

Działanie sądu z Urzędu/Wnioski W przedmiocie
zażadzenia wvkonania kary

razem
(rubrVka 2+3)

uwzględnione nieuwzględnione

ogołem splawy (w,01=02 do 05) 01 32 13

Działania sądu ż urzędu 02 ,10 2 8

Wnioski
złożone
pżez:

kuratora 03 21 16 5

inny uprawniony podmiot sprawujący dozór 04

prokuratora 05

zaęądzeoia
dotyczące
kary:

pozbaWienia woIności 06 19 13

ogranicżenia Wolności 07

gąywny 08

z plzyczyn:

razem (W.09 = W.10 do 18) 09 32 19 13

popełnienia W okresie próby podobnego pżestęp§twa
umyślnego, za które oźeczono prawomocnie ka.ę
oozbawienia wolności (ań. 75 § 1 kk\

10 3 2

rażącego narusżenia pożądku prawnego poplzez
ponowne używanie przemocy Iub groźby bezprawnej
Wobec osoby najbliższej Iub innejosoby małoletniej
zamiesżkuiacvch wsoólnie ze sorawca (ań 75 § 1e kkj

11 4 3

popełnienie innego rodźaju przestępstwa niż określonego
w art. 75 § 1 kk (ań.75 § 2 kk)

12 3 3

rażącego naru§zenia pożądku prawnego W inny sposób
(art.75§2kk) 13 6 6

uchylania się od dozoru (ań, 75 § 2 kk) 14 2 2

Uchy]ania się od Wykonywania nałożonych obowiązkóW,
środkóW karnych, środkóW kompensacyjnych lub
przepadku (ań. 75 § 2 kk)

15 ,l4 7 7

uchylania slę od U sżcżen,a gżywly (art 75 § 2 kk)

określonych W ań, 75 § 3 kk 17

innych 18

z liczby ogółem (z W.01) po pisemnym upornnieniu sądowego klllatora
zawodowego (art 75 § 2a kk)

19

Dział 7 . Wykonywanie of zeczeń w przedm iocie środków zabezpieczających
Dział 7.1. orzeczenia na podstawie ań, 94 kk iań. 96 kk

Orzeczenia o umieszczeniu w zamkniętym zakładzie leczniczym Liczba

0 1

Liczba skierowanych do lvykonania ożeczeń o umieszczeniu W zamkniętym zakładżie lecżniczym W okresie
sprawozdawczvm oqółem (W-01=02 + 03)

01

Wydana na
podstaWiei

art, 94 kk 02

ań. 96 kk 03

Liczba orzeczeń o umieszcżer]iu \ł zamknięty.,n zakładzie leczniczym podlegających wykonaniu w ostatnim dniu
okresu sprawożdawczego (W, 04=05 + 06)

o4

Wydanych na
podstawie:

ań, 94 kk 05

ań 96 kk 06

stan w ostatnim
dniu okresu
spaawozd awczeg o

sprawca Un]ieszcżony W zakładzie 07

sprawca nie żosta| urnieszczony W zakładzie lecżniczym (W 08=09 + 10) 08

ż tego (z W,OB)
W których stosowane jest tymczasowe aresztowanie 09

nie jest stosowane tymczasowe aresżtowanie 10

Plzyczyny
nieumie5zczanie
sprawcy W zakładzie
leczniczym (z W. 08)
(s!ma W.11 do 14 >=

W,08)

brak rniejsc w zakładzie leczniczym ,l1

oczekiwanie na decyzję komisji psychiatrycznej ds, środkóW
zabeżoieczaiacvch

12

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

13

lnne 14
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Ms-slOR 10,01,2020Dział 7.2. orzeczenia na podstawie ań,95a kk

Orzeczenia o umieszczeniu sprawcy
W zakładzie zamkniętym albo o skierowaniu sprawcy na lóczenie ambulatoryjne Liczba

Liczba wyrokóW, W którycr, o
do Wykonanla W okresle sprawożoawczvm (W o1=02 + 03) o,1

z tego orzecżono
o umieszczeniu W zakładzie zamkniętym

o skielowaniu na leczenie ambulatoryjne

02

03
LiczbaskazanychzWolnionychzzakładukarne9o'w@
na podslawie ań, 95a § 1 kk W okresie sprawożdawcaym (w.o5+o6 = W Ó7+o8) 04

z tego (z W.04)
zwolnieni z uwagi na koniec kary 05
Warunkowo przedtelminowo zwolnieni

o pot.zebie stosowania środka

o braku potrzeby stosowania środka

06

z tego (z W,04)
sąd orzekł

07

08

Dział 7.3. Wykonywanie środkóW zabezpieczających oĘeczonych na podstawie ań, 93a kk

Wyszczególnienie

Rodzaj środka zabezpieczającego

rażern

2 do kol,6)

elekko-
niczna

kontrola
miejsca
oobvlU

terapia
telapia
uzależ-

nień

pobyt W
zakładzie
psychiatry

cznym

nakaż lub
zakaz

określony
W ań. 39
pkt 2-3 kk

0 1 2 3 4 5 6
Licżba sprawcóW, Wobec których sk]erowano do Wykonania środek
zabeżpieczający W okresie sprawozdawczym (W,o1 <= W, 02 do 06) 01 1

t

}

co do których umorzono posiępowanie o czyn zabńńiońy popełniony w
stanie niepoczvtalrLqści okrcślonej W ań. 31 § 1 kk 02 1

skazani za przestępstwo popeinione w stanie ograniczone; poczyialności
określonejW ań, 3,1 § 2 kk 03

§każaniza plze§tępstwo określong W an. 148 kk, ań, 156 kk, ań, 197 kk,
ań, 198 kk, art, 199 § 2 kk lub ad. 200 § 1 kk, popełnione W związku z
żabUrzeniem preferencji seksuaInych

04

§Kazanl na karę pozbawienia WolnoŚci bez Warunkowego jej żawieszenia
za umyślne przestępstwo określone W rozdziale XlX. XXlll. XxV lub XXV|
kk, popelnione W związku z żaburżeniem osobowości o takim charakteze
lub nasileniU, że zachodzi co najmniejwysokie prawdopodobieństwo
popelnienia czynu żabronionego z użyciera przemocy lub groźbą jej
użycia

05

skazaniza przestępstwo popełnione W zwiazku z uzależnieniem ód
alkoholu, środka odurzającego lub lnnego podobn:e dz|ałaiaceoo ślodka 06

Liczba §prawcóW W stosunku do których środki podlegają Wykonaniu
(stan w o§tatnim dniu okresu sprawozdawczeqo) (W,o7 <= W o8 do 12)

07 5 5

!

,

co do których umorzono postępowanie o czyn zabroniony popełniony W
stanie niepoczytalności określonej W art 31 §,1 kk 08 5 5

skazani za przestępstwo popełnione W stanie ograniczonej pocżytalności
określonejW ań 31 § 2 kk 09

skazani za pżestępstwo określone W ań, 148 kk, a.t, 156 kk, art, 197 kk,
aft, 198 kk, art. 199 § 2 kk lub ań 200 § 1 kk, popełnione W zwiążku z
zaburzeniem plefelencji seksUalnych

10

skazani na karę pozbawienia Wolności beż Warunkowego jej zawieszenia
za umyślne pżestępstwo określone w rozdżiale XlX, XXlll, XXV lub xXVl
kk, popełnione W żWiązku z żaburzeniem osobowości o takim charakterze
lub nasileniU, że zachodzi co najmniejWysokie prawdopodobieństwo
popebienia czynu zab.onionego ż użyciem przemocv lub qroźba iei użVcia

11

skażaniża przestęp§two popełnione W żWiązku z użależnienień od
alkoholu, ślodka odurzającego lub innego podobnie działającego środka

12

W tym, Wobec których środki nie są Wykonywane (stan W osiatnjm dniu
okresu sprawozdawczego) (W,13 <= W, 14 do 18) 13

l

co do których umorzono postępowanje o c2yn zabroniony popełniony w
stanie niepoczytalności określonejW art, 31 § 1 kk 14

skazani za przestępstwo popełnione W stanie ograniczonei poczltalności
określ9nejW ań, 31 § 2 kk 15

skażaniza prze§tępstwo określone W ań. 148 kk, ań, 156 kk, ań 197 kk,
ań, 198 kk, art, 199 § 2 kk lub ań, 200 § 1 kk, popełnione w związku z
zaburzeniem pJeferencji seksualnych

16

skazani na kalę pozbawienia wolności bez warunkowego jelŻawieŚŻEiii
za Umyślne przestępstwo określone W rozdz|ale XlX, XXlll, XXV lub XXV|
kk, popełnione W związku z zaburżeniem o§obowości o takim charakteze
lub nasileniu, że zachodzi co najmniej Wysokie prawdopodobieństwo
popelnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub grożbą jej
użycia

17

sĘazani za prżeśtępstwo popełnione W związku z uzależnieniem od
alkoholu, środka odurzającego lub inne9o podobnie działającego środka

18
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Dział 8. Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie ań, 15 § 2 kkw

Zawieszenia postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Liczba osób
(W okresie sprawozdawczym)

Wykonywane (osoby)
(stan W ostatnim dniU okresu

spfawożdawczego)

0 2

ogółem (W, 01<=02 do 04) 01 19 30

z liczby ogółem
(z w,01) z powodu

poszukiwanie listem gończym lub ENA

stan zdrowia skażanego 03 8 19

lnne pźyczyny o4 11 11

Dział 9. Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie ań. 15 § 1 kkw

Umorzenia postępowania wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Liczba osób
(W okresie splawozdawczym)

0

ogółem (W, 01=02 do 04) 01 5

z licżby ogółem
(z w,01)

przedawnienie Wykonania kary 02

śmierć skazanego 03

lnne przyczyny 04 1

Dział10. Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systernie

dozoru elektronicznego (s.d.e.)

Dział 11. wvkonvwanie środka karneqo w postaci zakazu

środki karne
Wpływ

(W okre§ie
sprawożdaWczym)

0

zakaz prcwadzęnia po]ażdóW - ogółem (W, 01:02 + 03) 01 a2

z tego W związku z
pęestępstwalTli 02 a2

Wykroczenian]i 03

zakaz p@\ladzeoie łojazdóW n i,-.VJypos.rżonych W blokadę alkoholową (W, 04=05 + 06) 04 5

z tego W związku 2
prżestępstwam i 05 5

Wykrocżeniami 06

Dział 12.a. Ań. 43a § 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Wyszczególnienie K!!ot6 pizekazana na rachunek
FUndUszu sprawiedl Wości

W tym W drodue posiępowanla
egzekucyjne9o

kwota należno§cido zapłaty na Eecż
Funduszu sprawiedliwości - stan na
óśtrtńi d7i.ń ókrcśLl śtafu śfvćżneóó

0 2 3
ooolem 01 28 986 860 4 50o 323 24.z54-88o

WyszczegóInienie Lp.
WŃW zakończone Wykonywane

(stan w o§tatnim dniu
okresu sprawozdaWcze9o)(W okresie sprawozdawcżym)

0 1 2 3

ogółem licżba osób (W 01 <= W. 02 do
06)

01

Kara ograniczenia Wolności - obowiążek
pozostawania w określonym miejscu (ań,
34 § 1a pkt 2 kk)

02

Środek karny - zakaz
zbliżania się do
określonych osób

faku ltatylvny

-ań.41a § 1 kk
03

obligatoryjny

- art 41a§2kk 04

Środek karny - Zakaz Wstępu na imprezę
masową (art, 41b § 3 kk)

05

Środek żabezpieczający - elekt.onicżna
kontrola miejsca pobytU
(ań.93a§loktlkk)

06
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Dział 12,b. Ań.47 § 1 kk, 57a § 2kk (nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Wy§żczególnienie Kwola pźekażana na rachunek
FundOsżu sprawiedliwośca

w tym Wdrcdze postępowania
egzekucyjnego

Kwoia nalg:nośca do zapłaty na .zecz
F!,ndusżu §plawiedliwości - stan n
ostatni dziań okrćśu stetvśtvćżneo.

0 l 2 3
ooółem l 01

Dział 1 3. Obciążenia administracyjne respondentów

Proszę podać czas (W minutach) przeznaczony na:

przygotowanie danych dla potżeb Wypełnianego fofmularza

Wypełnienie formularza

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można
uzvskać ood numerem telefonu, qfi 6fi05"ł4

960

120


