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ż ubiegłego roku
WPŁYNĘŁo

aazem
ZAKOŃCZONO

Ęzem
POZOSTAŁO

na okres następny

I

xa,ry ałui,,ir"

Dzial2,
Dział 2.1

Wykonywanie Warunkowego umorzenia postępowania

D

runkowe umożen nla

Wa,_nIowo LTo-zo1e oosleoowalia ,Wy. al W_J spraWy osoby

WŃw (k.01 = dż,1 k,02 w,02)

Wtym prżekazane z nnego sądu

(z W 0])

z ńałożonym] obow ążkam i, środkam karńymi. środkam
kompensacvinVm lub pueoadkem
beż na]ożonych obowiążkóW śrcdkóWkarnych środkow
kompensacvinVch lUb puepadkU

zakońcżono wykonywanie oźeczeń {k,o1 W,o5:o6 do 1 o - dz,1 k,o3 w,o2)

pod]ęca Warunkowo umorżonego poslępowan a

pPekazan. innemusądowi

uńouen a postępowan]a wykonawczego

Do/ostało lstan w ostatnim dniu oklesu stalyśtyczneso)
(k,01 = dż, 1 \,04 w.02) 11

Wiym prżekażańe z nnego sądu

(żW]])

z na]ozonymi óbow ązkam śródkam kalnymi. środkami
kompensacyjiyń ub pEepadkem
bez na]ożonych obowiążkóW śrcdkóWkarnych śrcdkóW
kompensacyjnych lub prżepadk!
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Dżiał 2.2. Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, obowiązków oraz przepadku w okresie

lako n a

środll l.arne obowiążll oTzeczone przy warunkowym
(sprawy z Wykazu Wu)

urnorzeniu postępowania

śródkóW kamych (W 0] = w 02+03) 0]
39 pkl3 kk żakaz prowadzei a poi.zdóW a2

39 pki 7 kk 03 ]6
przepadkóW (W 04=W 05+06)

05

obowążkóW środkóW kompensacy]nych 1W 07 = W 08 do 14Ąa dó 21+24+25) 22

67§3kk
naprawien e sżkody Ub ż.doŚÓuczynien e 08

09

72 § 1 pkt ] kk ńiomowan e śądU !b kuratora o pżebegu okres! próby ]0
72 § 1 pkt 2 kk prżeproszenie pokżywdżónego 11

72§] óhl, k^ ^,lol , n.- ą,lażaego, a so,dl , ooo^laz.L łóżFlla
n. utrżyman e 1ńne] osoby

72§ D^lJk^ oo^n,z\flaF<ieodn.oJżĄ.llłltótó, lloLzĄcl a
nnvcn slodlow odurza acvcl] ]3

72§lpkl6kk

ógólefi (W 14 = W,l5 do ]7)

lecżen e odwykowe (Ie6p a Uza|eżn eń) a kohol

lecżen e odwykóW€ ((erap a uzależn eń) - środkjodurza]ące
lec2eń e rehab liacy]ne oddzaływan a ieEpeutycżne

72§lpkt6akk ucżesln]clwo w oddżiarwania.h kórckcyino,edukacy]nych

72 § 1 pkt 6b kk ueeslójótwo W oddżiałWaniaćh korckcy]ńo_edukacv nych 2a

72§]pkt7akk

ogolem (W 2] = W22+23) 21
powslrzymanie się od kontaktowan a się z pokrżylvdżonym L]b
nnymiosobańiw okreś ony sposób
powśtrżymyw€nie sę od żb żania się do pokżyvdzoneqo lub 23

72 § ] pkt 7b kk opuszczen]a lóka U za]mowanego WspóLnie ż pokrżywdzońym 24

Dział 2.3, Dozó. w okresie warunkow laa w okresle warunkoweqo umorzen nla

o'zeazole dazary oży wa,L,vaw !,f Jnorze^ L pos,ępowaliż \ /.ażD] Sp^1Y
- - L 0r,0,

z tego dozory sprawowane

Wpływ (W01=03+04=05+06) 0]

W tyrn przekażane z nnvch

Wokresie próby (.rt 67§akkW2W zań,74§2kk)
zorzeczonymiobowążkańi plobacyinvm 05

beż obow ążków prcbacv]nych

zakońcżono {w okleś e lawozdaweym) (W 07 = W 08) aT
Przyczvny żakońcżen a dożólóW _ razem (W 08 = w 09 do ]2+2]]

żWo]nień a od dozolu (ad 67§4kkwzW 74§2kk) 10
pEekażan. ńńyń sądom 11

pod]ęca Warunkowo Uńożonego posiępówan ż _ ogó]em (W 12<=w ]4)
ż W ]2 po piseńnyń upornn eniu sądowego kurato.a zawodowego (ań 68 § 2a kk) 13

popełn enja W okresie plóby pżestępshła umyś nego żż które sprawća
został prawomocnie skazany (ar( 68 § 1 kk)

]5

popełn enia prżesiępstwa nńego ń ż W ad,68 § 1 kk (ań 68 § 2 ko 16

raŻącego narusźe. a porządku prawne!ó W nńy sposob (ari 68 § 2 kk) 17

uchyan a śę ód dożolu (€ri 68 § 2 kk) ]8
uchyan]a śę od Wykonywan]a nałożonego obówiązku środkakarnego środ
ka kompensacyjnego prżepadku lub ńiewykonywania Ugody (ait 68 § 2 kk)

19

okreśoneqó W ar( 68§3kk 20

21

Pozostało (dozory Wykonywane W9 slańu W osiainjm dniu okreśu sprawozdawczego)
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Podjęc a Warunkowo umoż onego postępowania (Wykaz Wu)
Dz ała.ie sądU ż użędU/Wniosl W pżednr ocie
pod]ęcia Warunkowo !morzonego posiępowania

nielwżg ędn one

sp€wy (W 01=02 do 05)

Dżiałanaśądużużędu

jńńy uplawń ony podm oisprawujący dożćl

lazem \W 06 = W 07 do ]3]
popelnien. W okrese próby pEestępsbra umyś nego. ża któr€ śprawca żostał

rawomocn e skażanv łari 68 § 
,1 kk

popełnjen a pż€stępstwa jnnego n żW an 68 § 1 kk (ań 68 § 2kk)
,Jżącógo..,Lś-elia po-ądl, pr;ł-ego^ nl J sposoo -lż pope4 le. e

ókreśonvch Wa.t 6a § 3 kk

z lieby ogółenr (z W.01) po p śemnym upomn eniu sądowego ku6to.a zawodowegó (ai

ogółem icżba osób Wobec których pod]ęto Waru n kowo u m óżo ne poslępowanie (W ] 5 <=

k 02w 01

Dział 2.4. Pod warunk w okresie s wozda

uchyania s]ę od dozoru (ań,68 § 2 kk)
Uchyańia sę od Wykonwvania nalożonego obowążkU śródka karnego środka
kompensacv neoo przepadk! Ub n ewvkonvwań a uqody (ad 68 § 2 kk)

z

Dział 3. Wykonywanie kary grzywny

Dział. 3.1,a, Wykonywanie kary grzyłvny orzeczonej prży zastosowaniu
z dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396) - ań. ,16 ust,'l pkt 1

pżepisóW pżejścioWych ustawyr_ ],

Dział 3,'l. Wvkonvwanie ka samo

orżeczen a kary grzywny samoistnej
sDr3WV osobV

01

Wtvm pżekażane ż inneqo sadU a2

zakońcżono (W 04+05) ]]5

! szczen a kary arzwvny 04

05

pozostało lśian w óśtatń ń dniu ókreśu
06 ]0]

a7

n ewykonywanych (żawieszońe) 08

Dział 3.2. Wvkonvwenie ka oż eczonei obok karv z warunkowvm zawieszeniem iei wvkonania
alzecze| a kary

óbok kaN z wanlnkowtr eiwkonania SplaWy

01

Wlvm pżekazańe ż ńńeoo sadu 02

zakońcżońo (W 04+05)

Uiszeenia kary qżWVnV

05

pożostało (stan w ostainjm dn ! oklesu
06

07
niewykonywańyćh (żaW eszone)

Dział 3,3. zastępcza kara pozbawienia wolnościorzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za
nleulszczoną gżywnę

z orzecznicn a (w okresie sp.awóżdawevm)
W zwiazku z puestępstwańi w żw ażku z wvklócżeniamj

(Wykaz Ko)

orzecżoną obok pożbawien a wonoścj
01 5

a2 13

Wsirżyman ewykonań a zastępcze]kary pozbawien a Wolnośc
03 X



Dział 4, Wykonywan ie kary ograniczenia wolności i wykonywan ie pracy spolecznie uży#sc)']0R 
08 07'2019

orzekanej W zamian za nieuiszczoną grzywnę
Dzial4.1. Wykonywaniekarvoqraniczeniawolnoś

orzeczone kary ogran czen a Wolności
(Wykaz Wo)

osoby

<= W 03 do 06) 0] 2
m prżek€żane z lnnego śądU a2

ieodp].tńe] kontro]owanej pracy ńa celespo]ecżne 03

óbóWązku pozosiawanla W okrcś onym m e]ścu z

obowiążkach ż an 72 § 1 pki4_7a kk 05

potracen u ż Wynaq.odzenia za prace 06

zakończono (W okleś e splawozdawQym)
(razem W07 = W 08 do 17+] 9+20) a1

Wykonan a ożeczonej nieodpłatnei końtrolowane] placy na
0€

żakonżeńia potrąceń zwynagrcdzen aw związk| ż
09

Wykonań a obowiązku bądź !pływ! okesu na jak
obow ążek żosta] na]ożonV ]0

wykonan a obowiążku pożostawai a W określońym mjeFcu
z zaslóśowań eń s d e ]]

żWo n enia od resżiy kary z powodu uznaniaie]za
12

pozbaWen a Wo no§cl Lód 65 13 22

§ ] kkw ub arl 43 zd kkw] 14

.reśzt! (ar( 2] § r lW] ]5

-

uchyenia żam any jżażądzenia wvkonania karv
pożbaweń]a wo ńości(art,75a § 5 kk)

16

18

pEelażżń J nńeńu sądow ]9

2Q

Póżostało (Wykonywan e n ewykonvwane _ stan w ostatn m dn U okresu
statvsivczneoo) lw 21=w 22 +w 27 )

21

L cżba Wykonywanych rażeń (W 22<= W 23 dó 26), śai woslain m dniu
oklesU śpraWozdaWeeqo

n eódpłatńa końtmlowana praca na cee spoleczne 23

obowążek pożostawan a W okreś|onym miejscu z ><
obow]ążk ż ań 72 § 1 pkt4 7a kk 25 -><
polrą.enie z Wynaqrodżen ż ża pl.cę 26

(ónywańych lazem 1W,27 <= w 28 do 35]
m dnu okresu slrawozdawćżeoo 27

62§'] kkw- żbvt cężk e śkutkid a
iśkazar]ego ub jego rodżiny

l62§2kkw_z powodu powółana skazanegc
,doevnne] służbyWo]skowej
43i§ 2 kkw-z powodu braku moźliwośc
n eżWłoczńego rozpoczęc!a $}końywania 30

63 §'] kkw ze Wż9 ędu na stan zdrowa
3]

63 § 2 kkw _ żeWzg ędu na żbyt ciężk e
śkutk d a skazaneqó lub eoo rodzjnv 32

63 § 3 kkwWzW z ai( 62 §2 kkw_
powołan e skażaneoo do cżVnneisiużby 33

żaWesżeń a postępowan a (ań 15 § 2 kkw) 34

nnego n eWymien onego Wyżej(razem W 35 = W 36 do 42) 35

ukrywan a sę skażańego 36

lchyańia sę skazaneqó od pod]ęcia pracv 37

odbwvania prżez skazaneqo karv
pożbawenia wo]nośc W nneis!rawe 39

ldbywan a przeż skażaneg! kary Pożbawenia
WónoŚc orzeczone]na podśl all 37b kk !b37 §

braku żakładu Dracy Wklórym pr..a śpołe.zne
uzyić.żna ń09łaby byó lvykonana
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Dział.4,1.a Wpływ kary ogmniczenia Wolności ożecżonej prży żastosowaniu przepisów przejŚciowych ustawy ż
dn.20lutego 2015 r. (Dż. U, poz.396)

ań 16 ust 1 pkt 2|-----l

Dział 4.2. Wvkon nie pracY społecznie użvtecżnei orzekanei w zamian za nieuiszczon
ożeczone prace społec2n]e użyteczne

w zam]an ża nieuiszczoną grzywnę
(Wykaz Wo, dodatkowe oznaczenie ,,psu")

sorawv Wo (DsU) osobV
w zw azku z w zwlazku z

0]

W 1ym prżelażane z ńnegó gądu a2

zakońcżońo (W okresie sprawożdawczym) (Bżem w 03 = W 04 do
03

wykonania oPecżonej p6.y społecznie Użyłeenei (an
45 § ] kkw) Q4

pożbewenia Wolności(ań 46 § ] kkw) 05

aT

Wlym z powodu pżedawn en a
08

uisżćżeń a kwoty peniężne] (ań 47 § 2 kkw) 09

pżekażań a nnemu sądowi ]0

11

Pozostało (Wykonywan e n ewykonywańe stanWosiatnimdni!
okresu siaivśtvcżneoó) lW 12 = W 13 + W ]41 12

Lżbż wykońywanych ogo]em _ ślań Wostatn m dn u okreśU ]3

Liżba n ewykonywanych lażem (W ]4< =W 15 do 21] - slan W
osiainim dn u oklesu sprawozdawczeqo

62 § 1 kkw _ żbyt c]ężki€ skutk d]a
śkażanego ub ieqo rodżiny

15

62 § 2 kkw z powodu powołai a
skażaneoo do cżvnne]9użbv wo skowei 16

63 § ] kkw _ ze Wzg ędu na sian zdrowia
17

63 § 2 kkw ze Względ! na żbyt cęźkie
skutkjdla skażanego ]Ubjeao rodż ńy

]8

63§3kkwWżW żarl 62§2 kkw
powołanie skazanego do cżynne] śłużby ]9

żawieszen a poslępowan]a (ań ]5 § 2 kkw) 2a
ż nneqo powodu n ew}rn en onego $}żei (rażem W 21 =
w 22 da 27) 21

Ukrywźńia s]ę skazaneqo 22

uchyan a się skażanego od podjęca
23

odbywania pżez skażaiego kary
pozbawenia Wolnośc W ńne] sprawe 25

brak! ż.kładu placy W któryn praca
spo]een e Użyteczna moqłabv bVć 26

2T
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Dział 5. Wykonywanie kary pozbawienia Wolności

Dział 5,'|. Liczba orzeczeń (oraz osób) skierowanych do wykonania, w których zawańo rozstrzygnięcie wydane
na podstawie ań, 62 kk i77 § 2 kkna awle art,62 kk i77 § 2 kk

Wysżcżególn en e Licżba orzecżeń
(W okresie sprawożdaWczym

Ljczba osób
(W ókresie splawożdaWczym)

01

Art 77 § 2lk ó2

Dział 5.2. skazani nieosadż€nizanl nleosadzenl w aresztach ś lub zakładach karnvch nieosadzenia

Wyszczegó n enie Liczby

osóby plawomocn e śkaźane na karę pożbawien a wó]ńośc ż wyłącżen em kalzasiępcżych nieosadżone w areszce
śedóżym !b zakładże karnym mimo upbryu iemiń! stawienn ctwa do odbyca kary _ sta; W osiatn]m dn L] okresu 0]

rażeń ( W 02= W 03 do 09+] 1+] 2) W 02 >= W,o1 02
nieżgłószen e sięskażanego do ódbyca kary poń mo Weżwan a luu nieaĘowaaŻnelreŹiiego prP
Pólić]ę ( nny !prawn ońy or9an), § 377 RegU am iu urzędowania sądóW powsżechńVch 03

ukrywanesęskażanego prowadzen e ćzyńńości pośżutl.awc,yctl prz-FoĘĘ PiJ w spwe re
Wydanó postanowien a ó posżukiwańiu lstem qończvń ubposianowieieoEN^
ukrywań e s]ę skażanego ]prowadżen e czynnośc poszuklwawczycn przez eoĘĘ pŻl wiprawG
Wydańo posianowień e o posżukiwańiu siem gończym ub pośianowien e o ENA' 05

brak czynnóśc]W splawe W lym ń esk]erowanie ożeQenia do Wykón€nia 06

brak ńiomac]io doręcżen u koreśpo.dencii sadu śkazanemu aT

Wstrżymań e wykonan a kary-arl,568 kpk 08

Wsirżyman e Wykonan a orzeczen a_ań 9 § 3 i§4kkw 09

zaw eszen e postępowa nia W}końaweeg o - ań 15 § 2 kkwż prżycżyń okreśonych W W o3_o5 10

żaw eszen e postępówa nia wykonaweego - ań 15§2kkwz Inych prżycżyń 11

12

Dział 5.3. odroczeni€ wvk

Dżiał 5,4. Warunkowe zawiesże

lal5.J. Uoroczenle wykonanIa kary pożbawienia wolnoŚci - oso

osoby, Wobec których orzeczono
odrocżenie Wykonania kary pozbawienia Wo nośc (Wykaz Ko)

osoby Wobec których
orzeczenie skierowano

do Wykonania
(W okres e sprawozdawcżyń)

osoby Wobec
kiórych orżeczenie
]est wykonywane
(stan w óstatn m dn u

oklesU śórawożd.W-edó

ogó]em osoby (W 0']=02 do 04) 0l
]50 § 1 kkw

151 § ] kkw

]5l§ 2 ||W

ru nle an

Warunkowe zaWieszenia Wykonania
kary pozbawrenia Wo nośc (Wykaz Ko)

sE9ś9i!]ry!Ę

ożeczen a

ań,152 kkw

osoby

ogÓ]em Wokres e sprawożdawczyń (W o]=o2+o3 = o4+O5) 0]

(z W.01)

z nałóżóńyńioboWążkań ś.odkam kźrnym śródkam
kompensacy]nym lUb przepadkiem
beż nalożonych obowązkóW środkóW kalnych. środkóW
kompensa.v nych ub orze9adku 03

1z W 01)

orżeczono oddanie pod dozól 04

neożecżónoodozoże 05



Dział 6. Wykonywanie Warunkowego zawieszenia Wykonania kary

Dział 6.1, Warunkowe zawieszenie wYkonania kanle

ozecżone kary z WaTunkowym
zaWieszeniem Wykonania (Wykaz WzaW) Sprawy WżaW osoby

Wpływ (k 0]W 0]=dżlk02W06) 0l
Wtym p.żekazane z innego śądu 2

01 W

pożbaw]en a wolnośc](w 03=04+05)

ż nalożonym obowiążkańi. Środkami karńym
środkami kompen sacyinVm lub pżepadkem
bez nałożonych oboWiązkóW środków karnych.
środkóW kómpensacV]ny.h ]!b prz€padku 05

ograniczei a Wo ńości(W06=07+08) 06

ż nżłóżóńym obowążlźń lubśrodlań lźrnymi 0T

beż ńałożonych obówiązkóW lub środkóW karnych

9rżywńy (W09=]0+,]1) 09

ż ńalożonym obowążkam lub środkań karnyni ]0

bez na]ożońych obowążkóW ub ś.odkóW k.rnych l]

w01
osoby Wcżeśn e] n e karaneza przesiępśhła 12

osoby uprżedńio karane ża prżestępsiwa 13
zakończono wyko.ywanie ożecżeń (k o] W 14=W 15 do W22 = dz 1

k03W06)

15

zażądzen a Wykońań a kary ,16

zam any na kalę oqran]czenia s
grzywnę Wirybie ań 75a § ] kk

żam.nyW trybe ań ]6 t]st 1

17

,18

usIawy z on żU lutego 21J]5 r
(Dż U poz 396) 19

umorzenla pośtępOwan a wykonawczego

prżekażan a ńn€mu sądow

pożostało (sian w ostetn rn dn u okresu śtatyslycznego)
(k.01=dż j k 04 w, 06 )

2a

21

22

23

wlym pżekazane ż nnego sądu 2Ą

23 ko 01 W

pozbaWenia Wolnóśc (=W 26+27) 25

z nalożońyrni obowiążkam środkami kamym
środkami kompeńsacyjnym i lUb pżepadk en 2E

beż nałożońych obowążkóW. środkóW kalnych
ślodkówkornpe|śacyinych ub pżepadkU 27

ogran.żenia WolńoŚc (=W 29+]0) 2a

z na]ożónyfr obowiążkań ubśrodkam karnym 29

bez nałożonych obowązkóW Ub środkóW karnych 30

9lzywiy (=W 32+33) 3]

ż ńaiożonym obowiązkam ubśrodkań karnym

beż |;lożonVch obow ązlow !b środIoW larnych 33

W23
osobyWcżeśn ejiie karane ż. przeslępshła 34

osobV !pE€dnlo l.r.ne ża prżeślęp5Ma 35



Dział 6.2.
Nls-slOR 0a 07 2n]q

Wykonywani€ ślodków karnych) obowiązków, środków kompensacyjnych Iub pĘepadku w okresie
o zawieszenia ka

rodki karne. obow ązki, środki kompensacyjne lub prżepadek orzeczone prży
warunkowym zaw eszeniu kary

(dotyczy spraw WzaW)
łk 01 W 01+22 >= dz 01 k 02 W 06l

ogółem ieba środkóW karnych (W 01 = w 02 do o5+]o do 2]) 0]
39 pkl ] kk pożbawien e praw pub cżnvch O2

39 pkt 2 kk
zakaż żaińowania ok€śonego stanoW]ska WykonyłVania
okleŚonego żawodU ub prowadzen a określóneidżiałahości 03

39 pkl2a kk
żakaz p@wadzen a dż alalnaśc]zW ążanejż Wychowan em.
eaen em edukacją małolelnićh lub z opeka nad nim

04

oqólem (W 05 = 06 do 09]

obowiązek powsiżymanLa się (lub zakaż)od przebyvvania W
okleśonych śrcdowskach ub m ejścach

39 pki 2b kk zakaż końlaktowania sięz okreśonym osobami

zal!ż żb zań]a sę do orreślonych ośób 03

zakaż opusżczan a okreśonegó ff ejsca pob},lu bez żgodyśądu 09

zakaz wstępu |a mprezę ńasową 10

zakazWstępu do ośródków g er iueestn clwa W grach
l]

nakaz (okresowego) opuszczenja loka u zajmówaiego wspólnie
12

39 plt ] |k zakaz prowźdzeńia pojazdóW 13

obowązek naplawen a śżkody !b zadośćUczyńien a ]5

39 pkt 6 kk

39 pkt 8 kk podan ewylok! do publicżie] Wiadomości

Pęepadakla. 41kk z Wył 39 pkt4 kk)

obowązek naprawena sżkody]ub zadośćuczyn en a ża dożnaną krzywdęlań 46§ r kk) 2a

nawążka(ań 16§2 47§ 1 !b2kk) 21

ogó]em leba obóWiązkóW (W 22 = W 23 do 28+32 do 36+39 do 43) 22

72 § ] pkl ] kk ińlomowan a sądu Lub klralola o prżebiegu oklesu próby 23

72 § ] pkl2 kk prżeploszen a pokrżVwdzoneqo 24

72 §
Wykonywania cążącego
ltlzvman e inne os.hv

na nim obówiązk! lożenia

,§ " . . 
#',"";*"""iaó,a(J,a,obto^e, 

oo,dLll Lop,/.oolow.-Jse

27

oqó]em 1W28 = 29 do 3])

eaeńie odwyIowe (lerap a uża eżn eń) -allohol 29

eeenie odwykowe (t_ąrapa uża]eżnień) -ślodk] odurza]ące 30

eeenie rehab lacy]ne, oddziabryania ierape!tyczne 31

72§lpkt6akk
ucześtn ćbło w programach korckcvino_edukacv nvch

-2§lóL,6btL 34

72 § 1 pki 7 kk powstr]zym a sę od prcbyvvania WokreŚonych środowskach
35

72§lpkt7akk

oqółem (w 36 = 37+38) 36
pówstrzyman a się od kontaktowań a sę z pokrżywdzonyń ub
nnymi osobamL w ókreś onV sposÓb

37

powstrzymyvvania s ę od źb Żania się do pokżyłvdzoneqo lub
38

72 § l pki 7b kk opuszczenla lóka U ża]ńowanego Wspólnie z pokPywdzonyn

72 § ] pkt 8 kk nńego stosownego postępowana W okrese próby 40

72§ ]alk okreś]en e przeż sąd sposób kontakt! skaż2neqo ż
pokźywdżonym W r.że orżeczenia obowążku ż § 1 pkt 7b

72§2kk naprawen. sżkodyW całości ubw cżęścia bo uisżeen a
śWadczen a wvm enióneoó W.ń 39 ókl7 kk 42

71 ust 1 Uśtawy ż dn a 29 l pca 2005 r o pźecwdżałaniu ń.rkoman i_ leżenie Ub
reh ab ]itac]a w podńioc e een cżVm (Dż U z2a12l.paz 124 ż póżn zfi) 43



ożęczeaia z wykazu Ko W prżedm ocie uchy en a,
nałożenia obowlązku oraz oddania ]ub zwo n en a z dozoiu W okres e próby

Działanie sądu z urżędu/wnlosk
rozpoznane dotycżące dozoru i

obowiażków w okresie Drób

o9ółem (W2+7+13+]9+25+31)

działania śad! z !rż_.dU

ińne uprawnióńe podm oty sp€Wujące dozói
en one WrrI 73 § 1 kk

dż]alanasąduzUrżęd!

ine uprawn one podmioiy sprawu] ące dozól
Wymien]oneWan 73§l kk

dż ałańia sqdu ż !rżędu

inne uprawnone podm oty splawu]ące dożor
en one Wań 73 § 1 kk

dza]anasąduzurzędU

nne uprawn one pod mioly sprawu]ące dóżól
mienoneWań 736 ] kk

dżialanasądUżUrżędu

nńe uprawn one podn loly sprawu] ące dozól
lnienjoneWan 73ś] kk

jnne Uprawnlone podnr oty sprawU]ące dożor
wym enionewań 73 § 1 kk

Dział 6.3, orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urżędu Iub rozpoznania Wniosku w przedmiocie dozoru
o€z obowiązków W okresie plóby pĘy warunkowym zawieszeniu kary
w okresie sorawożda

9
9

a
9
E

9

:

9

dzlałan. sądU z Urżęd!



Ms_s] 0R 0a 07 2nlq

Dział 6,4. Dozór w okresie walunkowego zawies'enia wykonania kary pozbawienia wolności - osoby, plżycżyny
zakończenia

orzecżone dozory prży Warunkowym ZaW esżen u Wykonan a kary
pożbaWienia Wolności (Wykaż D)

spraWy
(= k,02+03)

Z tego dozory
sprawowane przez osoby

(uratoró\^ nne podm oty

Wpływ (W 01=03+04 = 05+06) 0]

wtym pżekazańe z nnych sądów a2

(ż W 0])
03

W okres e próby (ai( 74 § 2 kk) 5

(z W 0])

z oboW ążkami plobacvjnVmi 05

beż obowiążkóW probacy nVch 06

zakończono (W ókres e splawozdawcżym)(w 07 = W 09) 07
żW 07 po pisemnym Upońń eniu sądowegó kuraiora żawodowego

PrżVcżVnV żakońcżeń a dozoróW rażeń lW 09 = W,] 0 dó j3+22 d. 24] 09

upływu oklesu żawieszen a ]0
żWolnien. od dozoru (ań 74 § 2 ]2a kk) ]l
plzel.żań. nnym sądom 12

żarządzen a WylońJń a l.ry iW ]]<=W ]4] ,]3

ńzem (W ]4 = W ]5dó2r)
popełń en a W okres e próby podobnego prżestępstwa umyś nego.
za które orzecżono pl€Womocnie karę pózbawien a Wo nośc 15

rażącego ńaluszen a pożądk! prawneqo poprżez ponuw|e
używanie przemócy lub 9rcźby beżprawne]Wobec osoby na]bLżsżei
ub nnej osoby rnałoleinie] żańieszkujących Wśpó i e ze splawcą

,]6

popełnien e nńego rodzaj! prżeslęps§va n ż okleślónego
wań 75§]kklaft 75§2kk] 17

rażącego nalusżen. poEądku prawńego w Iny sposób ]8

uchy ań. sę od dozoru (ań 75§2kk) 19

uchy an. sę od Wykon}&an a n.łożońych obowiążkóW środków
karńych środkóW kompensacyjnych lub pżepadkU lań 75 § 2 kk)

Lchyan a sę od u]szcze. a ożywny (ań,75 § 2 kk) 2]

aiy na karę oglań czen a Wo |ościa bo grzywńę Wtrybe an 75a § 1 kk 22

zźń a.y ńa karę ogran een a Wo noŚc a bo grzytnę W tryb e ań ']6 ust ']

Ustawyżdn 20 uteqo2015r {Dż U póż 396]

24

Pozostało (dożory Wykonywane Wg st€nu W osiatn m dn U okresu sprawozdawcżego) 25 112 112



- Ms-s]OR 0a 07 201q
Dział 6,5, zaftądzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (W oklesie sprawozdawczym)

zafządze| a wykoaania kary Wa ru n kowo żawieszo nej

Działanie sądu Z urzędu/Wn oskiW przedmiocie
zafzedze| e wykanania kaN

razem uWzględnione n e!wżględnione

o9ołem spraw} iW 0] =02 do 05) 0,
Dża]anasądużUrżędu 02 2

03

inny uprawn ony podm otsplawujący dożór

05

06

a1

08

lazem (W09 = W 10 do 18) 09
pope]n enia w okresie próby podobnego prżestępslwa
uriyśnego. ża kióle orzeczono pr.womocnie kaę
pożbawień. wo ności(ań,75 § 1 kkj

]0 2

rażąceg0 naruszen a porżądku plawnego popżez
pońOwne używanie plzemocy ub groźby beżprawne]
Wobec osoby ńa]blższe] Ub lnne] osoby małoLetn e]
żżlieszt. ac,c sśDollie Ze sold,G .an /. § I. 

"^

11

popeln enie ińnego @dża]U pżesiępshła niż okreŚonego
Wań 75§l kk(ań 75§2kk) 12

lażącego nar!sżeńia porządkU praWńe9oW inny sposób
(ad 75§2ko ]3

uchyania sję od dóżoru (ań 75 §2 kk)

uchyani6 sję od Wykonylvan ż ńalożonych obowążkóW
środkóW karńych środkóW kofipensacv nvch lub
pżepadku (ań 75 § 2 kk)

]5

uchyania się od uisżczen a grżywny (ar( 75§2kk) 16

okleśonych Wań 75 § 3 kk 17

]8
z lczby ogółem (ż W 01) po p semnym lpońn en u sądowego kuraiora
zawodow€qo (art 75 § 2a kk] ]9

Dział 7. Wykonywanie orzeczeń W przedmiocie środkóW zabezpieczających
Dział7,1. ożeczenia na podstawie ań.94 kk iań.96 kk

orzeczenia o urnieszczeniu W zamkniętym zakładzie |eczniczyfi\ Liczba

Liczba skielowańych do wykonania orzeczeń o um eśżeeń ! wzamkn ętyń żakladżie lecznićzyń W okresie
sprawożdawcżvń oqółem (w 0']=02 + 03] 0]

art,96 kk 03
Liczba orzeżeń o umiesżcżen ! W żarnkn ęlym żakładze lecżn cżym podlega]ących Wyłmu w osratnim an l
okresu splawozdaweego (w 04=05 + 06)

06

śprawca umieśż.żońy W za}ładż e QJ

śola$.o]ieżoqał-resż,ż .,żli./Ja^08_09-|o, 08

w kiórych slósowane ieśtlymczasowe aresżiowan e 09

n ejest stosowaie tyńczasowe aresziowan e J0

w 08)

brak mieiscW zak]adżie lec2n]czym l1

oczekWai e ńa decyżję komis] i psychiatryenej ds środkóW
żabeżpieczaJących 12

ń edoprowadżeń e sprawcy do żakładu (dolyczy orzeczeń na podśtawe
ari 94 kk) ub n estawiennićlwó 13



l\,!s_s 10R 08 07 20r 9
Dział 7.2. orżeczenia na podstawie ań, 95a kk

orżeczen]a o umieszczeniu sprawcy
zakładzie zamkn]ętym albo o sk erowaniu sprawcy na eczenie ambulatoryjne

-
Liczba

W KIorycn órżecżOno srodek żaoezp€cza]ący ńa podśtawe ań 95a § ] kk skielowany
dowykoń€ń a W okresie śprawozdaWęVm (w o1=o2 + 03] 0]

o !ń eszczeniu W zakbdz e zamknięlym a2
o skiefuwan u na lecż-ąn e ambu atóryine 03

Liczba skaż€nych_żWo nionych ż żakładu karnego. WWobec riorycn w wyroru orzeczmoińGi-ao-p-iE;ffi
na podśiawie art 95a § ] kk W ókresie splawożdaweym (W 05+06 = W o7+o8) 04

żwo n en z uwagina końiec kary

walu|kowo Drżedterm nowó żwo n en 06

0 potrzebie siosówań a Środka 07

o braku poirzeby śtosowan a środka 08

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

Wyszcze9olnlen]e

Rodzaj środka zabezp]ecżającego

W arl,39

ćó dó kiórych umorżono poslępowan e o cżyn zabroniony pópełn ońy W
stanie n eooQvta nóśc]okr€śoneiW ań 31 § 1 kk
skazaniża prżeslępstwo popełniore W stańi€ 09ran cżone] poczytalności
określone Wań 31 62kk
skazaniza prżestępśtwo okrcśione W ań ]48 kk art, 156 kk ań ]97 kk.
art, ]98 kk ań ']99 § 2 kk ub an 2o0 § 1 kk popełn one W zwązku ż
zabulżen em plefeleńc] seksuainvch
skazani na karępożbaweniaWonóśc bezWaruikowego jejzaweszenia
ża umyśne przesiępsiwo okreśóńe w rozdżiale xlx xx ll xxv ubxxvl
kk. pope]n one Wzwiążku żżabużeniem osobowośc o takim charakterż-.
ub nasieniu że żżchodz co na]mniejWysok e p Ewdopodob eńsbło
popelnien a eyńu z.bron oneqo ż Użycień prżemocy ub gloźbą]e]

skażaniża pżestępstwo popełnione WżWązku z uzależn enien od
a koho]u środka odurżajaceoo ub nneoo podobńie dzała aceaó ślodka

L cżba śprawcóW W stosunku do kiórych środkipod e9a]ą Wykonan u
(stań Woslalnim dniu okresu sprawożdawczeoo) (W 07 <= W 08do]

W iym. Wobec klórych środkin e śąWykonywane (stań W ostatn m d.ju
ókresu sprawozdaweeqo) (W ]3 <= W ]4 do ]8)

co do których lmożońo postępowanie ó.żyn żablon ony pope]n onvW
sianie n epo.żyla ńościokreślone W ań, 3'] § '] kk
skażań ża pż€stępsbro popełn one w stżń e ogranieonej póeyt. ńośc
okreŚlońeiW ań.31 §2kk
skazan za pźeśtępśtwo okJeśone Wari 148kk.ań ]56kk.ari,]97kk
ań 198kk,an ]99§2kk ubar( 200§] kk pópe]n ońe WzWązku ż
żabużeniem preferencj seksua nych
skażan na karę pozbawenb Wolności beż Walu ńkoweqo ]e] żaw]eśżen a
ża umyślne prżeslępstwo określonew lożdżae x X XXll xxv !bxxv
kk popełnione WzWązku ż zabużen em osobowościo takń charakteEe
ub ńas en u że żachódżico nai.nn e] Wysokie plawdopodobieńslwo

z użvcem orżemócv ]!b oroźbż lei ]7v.2
skazan ża prześIępsiwo pope]n one WżWiążku ż uza eżni€n em od
alkoho U, środka odurża]ącegó lub ińńego podobn e dżiała]ącego środka

co do kiórych Umorżońo postępowan e o czyń zabron ony popełńiony W
lńośc określone W ań 31 § 1 kk

skażań za przestępstwo popeln]ońe W stan e 09ran cżóńe] poczylalności
okeśone]W aft 3'] § 2 kk

śkżżańiża przestępstwo popełnione WzWązku ż użależn eńiem o.]
. koho u środka odużającego ub nnego podobń]e dzała]ąceqo środka

?bo so,da!on 
^oó"( 

.,o1., >t elo{a, o oo I]to, ż. ż ślodel

skażan za przestępsiwo określońe W ari
ań ']98 kk ar1, 199 § 2 kk ub ań 200

148 kk. ań ]56 kk ań 197 kk
§ ] kk popełnióne W zwązku z

żabUrźeń eń prelere.cii seksua nYćh
skażan] na karę pożbawen a Wolnośc bez warunkowego jejraweszeńia
ża Uńyślńe przesiępsiwo okreśońe W rozdżiale X]X. xxll XXVlubXXV|
kk popełń one WżWążku ż żab!rzen em osobowóśćio takim charaklerze
!b nas eniu. że żaclrodz co na]mnie] wysoke prawd opodob eńsiwo
pope]niei a czynLj zabronionegó ż !życem pźemocy ub qrożbą ei



i,l§_s]OR 08 07 20] 9
Dział8. zawieszenie posiępowania Wykonawczego W trybie ań. 15§2kkw

ZaWeszen a postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) L czba osób
lW oklesie spraWozdawcżym)

WykonF,/ane (osoby)
1śian w oslain m dn u ókreśu

sprawordaWczeg0)

ogółem (W 0]<=02 do 04) 01

posżlkiwanie ]slern ooń.zym !b ENA Q2

ślan zdrow a skażanego

04

Dział 9. Umorz€nie postępowania wykonawczego w trybie ań. 15 § l kkw

lJmorżenia postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Licżba osób
(W okresie SprawozdaweVm)

ogółern (w 0]=02 dó 04) 0]

(z W 01)

pEedawnlen e wykonania kary 02

03

04

Dział 10. Wykonywanie kar, środków karnych i środkóW zabezpieczaiących W systemie
dozoru elektronicznego (s.d.e,)

Dział 11. Wykonywanie środka karneqo w Dostaci zakazu prowadzenia

środkrka.ne

zż|a/a,a,aazFfapójć,aa^ ogo€f 
^ 

0I.0'r oj, 0l
a2

03

żakaz plóWadzeńia pojazdóW niewyposażonych W blókadę a]koho oWą (W o4=o5 + 06) a4

05

azdów

Dział l2.a. Ań. 43a § 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Poklzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnei - Funduszu sprawied|iwości

Wyszczególnienie

Ka€ oqlan żenia wo]nośc obowia2ek
pozośtawana W okreśonym mejscu (ań
34 § ]a pkt 2 kk)

ek kamy - zakaz Wsiępu |a mprcźę
masową (ad 41b § 3 kk)

ek zabezpieeająćy - e]eklron cżna
kontro a mie]śca pobytu
(ad93a§lpktlkk)



lMs_slOR 08.07 2019

Dzial 12.b. Ań. 47 § lłk, 57a § 2kk (nawiązka) na .zecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu sprawiedliwości

Kwola pżekazańa ńa rachunek
FUndUsż! sprawred iwośc

w lym wdrodże postępowai a
Kwota na eżnośc do ż.p}aty na Eecz
FUnduszuspraw€dliwóśc stańha
oślat n] d zie ń ok Es u stalvslvcż nedó

Dział'l 3. obciążenia administracyine respondentóW

Proszę podać cz3s (W m]nutach) pżeznaczony na:

prżygolowanie danych dla polzeb Wypełn anego form!larża

Wypełn enie foranulaża

Wyiaśn en a doiydące sprawożdania można
!zvslać ood numerem teLelónu- qq c-M.l ł11


