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Dział 2.

Dział 2.1

Wykonywanie warunkowego umorzenia postępowania

5ę 27

079

2Ą1

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowo umorzone postępowan a (Wykaz WLr) spraWy osoby

WŃw(k 01 = dz. 1 k, 02 w 02)

zekażane ż ńnego sądU

ż nałożonyń obowiążkańi. środkami karnym środkami
kompenśacyjnVmi lUb przepadkiem

zW01) bez na]ożonych obowjążkóW środkóW karnych, środkow
kompenśacyjnych ub prżepadk!

zakończono wykonywanie ożeczeń {k,o1 w,o5=o6 do 1o = dż 1 k 03 W 02l

pod ęc. W.rUnlodo Umózoneqo po§lępowan a

p,zeldżJlla ..e-L,ćoó^i
!moĘenia pośtępowania WykonaWcżego

pożosl.ło lsian w ostatnim dniu okresu sldtystyżnego)
lk.01 = dż.1 k,04 w 02l

Wiym prżekazane ż inneqo sadU

(ż W l1)

ż.żłóżo1,1 obónJllJ., s.oo,dlltJ|lJl s,ootanl
lońpensacyjnyńl lub prżepadl em

s oolo, .a ,, , ;oó_o^
kompensacyjnych !b przepadkL
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Dżiał 2.3. Dozór W oktesie Warunk

Środk]

nla
arne obow|ąz o.ze(zo-e p,żt Wa,_n\o,/!yr u-orże^ U oos(ępolta,l

(spraWy Z WyhaZu Wu)
a

99o€m czDa slookow kalnyc (W0]=W02+03) 0]

lan ,
99ój!!]!i!

39 pkt 3 kk żakaz prowadzenia pojazdów

39 pk17 kk śWadcżen e pien ężne
prżepadków (W oa=W 05+06)

Wad,45a kk

03

04

05

06
osj!! ]",Ęj!!!]i,k!y óW końpensaćyinych (W 07 = w oe oo l ł+l e do-l+r;)5)

67 § 3lk naprawen e szkody !b zadośćL]czyn en]e 08

09
/ż § p(I xk nrolfrOwan e sądu ub kuralora o prżebieou okreśu olobv ]0

§ ! pkt ż KK plżeprosżeń€ pokżywdzone!ó l]
7r§lekt3kk ;]l;l]

Ir e cązącego na sprawćy ooowązku ]óŻeńia
12

72§r DŃl.{|1 póns,ż,,a, esęoo-do żń!J,od|_o,ó,L _o LzrMan,.
! ,ńnych śródkóW oduza|ącvch

72 § 1prl6lk

ogólem iW ]4 = W ]5 do r7)
lecżen e odwykóWe (terapa uzaieżnień)- alkoho 15
ecżen e odwykowe (lerap a użależnień) środk odurża]ąóe ]6
eczen]e rehabi tacy]ne oddzałrtan]a 1elapeutvcżńe

72§]pkl6akk lcżest]r chło w oddzarwan ach kolekcyjńo edukżcy]nych 1a

]9
72 § ] pki 6b kk ucżeśtń]ctwo W óddza]ywan]ach korekcy]ńó_edlkacyjńych 2Q

72§lpkt7akk

09Ółem (W 21 = W22+23) 21
ooł9lz. la,e<€od.o"J.la^af eśie) aa-.z\d.o. )l lń
nnym ogobamiW olres onV sposob 22

pow§tlzyfrylvan e sę od ł]żania się do pokĘwvdżonego lub
23

!l !!!!a!aę. " 
oka]! żajmowanego Wspó n e ż pókrzylvdżonyń 24

25

o umorżen n a

ożecza|e dozoly plzy Warunkowyrn umorzeniu postępowania (Wykaz D sprawy
(= k 02+03)

ż lego dozory spGwowane

osoby

Wpływ lW0]=03+04=05+06) 0]

02

W ókres]e próby (ań 67§4kkWżW zan 7Ąs2kk) aĄ
ż orżećżońymioboWążkami probacy]nymi

b€z oboW ążkóW probacyinych 06
żakońcżonó (w okresie sprawożdaw.żyń)(W 07 = W os) 07
P lzy czy ny zakóńcżenia dazórÓW razem lW 08 = W 09 dó ] 2+2] l 08

09
żWolnień e od dozoru (art 67 §4 kk W zW 74 § 2 kk) 10
przekazan a inńym sądom l] 1

pod]ęcawarunkowó umorzonegó postępóWańa oqÓ]em (W ]2<=W ]4
zw 12 0 psemnym upomn eniu sądoweqo k!€tora zawodowego (ań 68 § 2a kk) ]3

póoetier J ł ó le,ep.oo) o,/e!leo<tłl -| .alnegó,.. o,e,p,.ncż
zoslał pr.Womocnie ślaz;ny Lań 68 § r Ir) 15

popełn enla przestępsiwa ińnego i ż W a.( 68 § ] kk (an 68 § 2 kk) 16
lażącegó naruszenia poźądku prawnego w nny spośób (art 68 § 2 kk) 17
uchyania się od dozoru (ań 68 § 2 kk) ,]8

Uclryla| a się od WykonWVania na]ożonegó óbowiążku śródka kamego. środ
ka kompeńsacy]nego. przepadku ub n ewykonywan a Ugody (arl 68 § 2 kk)

]9

okreśonegoWań 6€§3kk 20

21

Pozostało (dozory. Wykonywańe Wg slanu W osiain m dn]! okresu splawozdawcżeoo) 22
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Podjęcia Warunkowo umorżonego postępowan a (Wykaż Wu)

ólem spawy (W 01=02 do 05)

Dż ałania sądu ż Urżędu

ń|y uprawn ońy podm oi sprawu]ący dożór

razem (W 06 = W 07 do ]3)
popełn en]a w okrese próby pęestępshła !ńyś nego. za klórc sprawca został
pr.Wornocn e s|żż.nv (.ń,68 § ]kk
popelnen]a przesiępshła inńego n]żWań 68 § 1 kk (ań 68 § 2kk)
rażącego naluszen a poEądk! prawnegoW nny sposób n ż pópełn enie

ait,68§2kk)
uchylanja sę od dożoru (arl 68 § 2 kk]
uchyan]a śę od Wykonylvania ńałożoneeo obówiązku środka karńego ślódka
kompeńsacy]nego, prżepadku ub n ewvkonvwan a uoodv (art 68 § 2 kkj
okreśonychWa.t 68§3kk

( N;|;"nu*. 
t, * o' 1 o" oisemnyrn upomnien u sądoweqo lturatora żaWŃMgo (ań 6

D2iał 2.Ą. P o umorzenie okresie s wozda
D7 ataFe sądJ l L|lęo.1 łn osl W plzeo-1o e

a warurkowo umorżonego postępowania

ogółem ]ćżba osób Wobeó których podję1o Warunkowo Umożone postepowan e (W 15 <=

' '2a 0l

Dział 3.

Dział 3.,1

Wykonywanie kary grzywny
len n ka samoistn

orżeczenia kary grżyWny samorstne]
osobV

0]
W tyń przekażane ż ińne§o sadu

zakońcżono (W 04+05)
D2

03

uiszeenia kary gżylvny 04

05

pozosiało 1slan w ostatn m dniu ókreśu
06

n jewykóiywaiych (żaW esżońe)

Dział 3.2. nie kary qrżvwnv orzeczonei obok karv z warunkowvm zawiesżeniem iei wvkonanie
orzec2enja

obok karv z warunk(
ka,} grzywny ozeczonej
,Wm zawieszenlem ieiw Sprawy o§oby

01
Wtyń pżekazane ż ńńeqo sądu a2

zakońcżono (W 04+05)

! szczenia kary grzywny

05

pozostało (sian w ostatn m dniu ókreśu 06
a7

n]ewykonyWanych (żaW eszone)

Dżiał 3.3. zastępcza kara pozbawienia Wolności orzeczona W okresie sprawozdawczym W zamian

orzeczenia żastępczej kary pozbawienia Wolnośc lub
zastępczej kary aresztu W zamian za nieuiszczoną gTzywn

(Wykaz Ko) L.zba postanoweń rL.zba dJdańych
kloleuplawomocniłysę poslanowi€ń

orżecżOną obok pożbawien a wo ności

Wstrzymanie Wykonan a żaśiępczej rary poloiwEiń wollości

nleul§zczon n

Z orzeczn ciwa (W oklese sprawożd



łączn e n eodpłatńejkontroowanejpracy na cee spo]ecżn
ipoirąceniu zWynagrodżen a ża pracę (ań 34 § ]b kk)

potrącen u ż wynaglodzen]a ża placę

zakończono (W okres e sp.awozdawżyń)
razeń W 08 = W 09 do 19+2]+2

pożbawien a Wo nośc (ari 65
§ 1 kkw lub ad 43 żd kkw)

aresżtu (arl 23 § 1 kW)

uchyenja żamiany żarządzen]a Wykonan a kary
pożbawien a WoLńóŚó (art 75a § 5 kk)

W tym ż powodU prżedżWńien a

prżelażan. nńeńu sądowi

Lcżba WVkonVWanVch rażem lw24<=,,25do29) stan W ostatnim dn U

okres! sDr.Wóżd.W.że
nieodpłaina kontro]owana praca na ce e społeene
obowążek pozoslawan a w ok.eśonym m eiścU ż

obowązkiz art 72 § 1 pkl4 7a kk

potrąCen e z Wynaqrodzeńla z. pra.ę
łącżń e n eodplatna kontroowana praća ńż óele społeczne
potrącen e z wyńaqrodzen a za place (aft 34 § lb kk

L cżba niewykońyw€nych razem (W 30 <= W 3] do 38]

62 § 1 kkw zbyi cężk]e skutk d a
skażaneao lub eoo rodzi
62 § 2 [lW _ ż powódu powolan a slżż.neg
dó cżvnńeis]użbvwoisk
43 § 2 kkw ż pówodu braku moż Wośc
nieżwłocżne9o rozpocżęcia WykonyWań a

63 § l kkw _ że wzg ędu.a sian zdrowia

63 § 2 kkw że Względu na żbyt cężkie
skL]tk d a skazaneoo lub ]eoo rodż
63 § 3 kkwWzW zart 62§2 kkw

owołan e skazańeao do cżynne śłUżb

Dział 4, Wykonywanie kary ograniczenia Wolności i wykonywanie
orzekanej W zamian za nieuiszczoną grzywnę

Dział 4,1 Wykonywanie kary ograniczenia wolności

orzeczone kaTy ogran czen a Wolności
(Wykaz Wo)

(W 0]<= W 03 do 0

w l/ń pzelazane ż nnegó sądu
n]eodp]atne] kontro owanej pBcy na cele śpołecżne

lMs s]OR 09 07 2020
pracy społecznie uŻytecznej

óbóW ązku pożostawania W

obowązkach z art 72 § 1 pkt4_7a kk

Wykonai a oPeQonej nieodp]at.e] konllo owane] pracy na

zakońcżenia pótrąćeń z Wyna grodzeńia w zw ązku z

łącznie Wykońanja n eodpłatnej kóitrclowanej p6cy na
'społecżne iźakończenia potrą.eń ż Wynagrodzen a ża
oló.e 

^ 
/^ a+ l / Lph$ef ollóśL tdn,o. )j § lb..

Wykonan a obowiążku bądź uplywu okresu ia]ak
óbóW żzek zóstał..]ó7ó

^ 
]Lo lJ ż obo^i./lL oożo.|dń. ld 

^ 
o.1F9 ó /a r A -,,

żwo n enia od resżty kaly ż powodu użian. jejza

slan w osialnim dniu okresu
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Dżieł 4.1. nie ka laniczenia wolności dok.

zawiesżenia poślępowanla 1a11 l5 § 2 l[W]

orżecżone kary oglaniczen a Wo|ności
(Wykaz Wo)

ińnego nie Wym eń onego Wyżeit€żem W38 =w 39 do 45)

odbywan a pżeż skazaneqo ka.v
żbawjen a wo nościw inneisólźw.,ą

ż powodU:' odbylvana pżezskazaneqokary pozbasena
; WohóŚ.i olżeczoneJ na podśl ad 37b kk uba7§

ukryłania s ę skazanegó
Uchylan e sę ska2anego od podjęca placy

braku zaktd,l! pra.y Wktóryń praca spo]€.żńe
uży:ecżńa moqlaby lryć wykonana

Dział 4.2. nie pracv społeczni€ użvteczne w żamian za nieuiszczo
orzecżone prace społecznie Uźyteczne

w żam an za nieuiszczoną grzywnę
(Wykaż Wo. dodatkowe oznaczenie ,,psu")

sDraWV osobV
w zw azku ż

01

wtym puekazane ź nńego sądu a2
zakońcżono (W okrese śprawozdawczyn)tazem Wo3 = W04 do 03

Wykonan a orżeczonej pracy społecżn e !ż},lecżnej(ad
45 § 1 kkw) o4

pozbawienla Wo nośc (ań 46 § ] iikw]

o7

W tym z powodU prżed.Wnienia
08

Uisżcżenia kwoiy pien eżnej(arl.47 § 2 kkw)

pźekaż.ńia innem! sadoW ]0

]1

.'ożostało (wykonywai e n ewykonywane _ sian w ostatnjm dn]u
okresu sialvstvczneqo) (W ]2 =W ]3 + W,14)
Lżbż wykonywanych ogołem _ stan Wośtatn.n dn ! okresu ]3

L Qba n ewykonywanych lażeń (w]4<:W ]5 do 21) - stan W
ostalniń dn u okresu śpBwozdawcżeoo

62 § 1 kkw zbytciężke skulk]dla
śkażaneqo lub ieoo rodziny

62 § 2 kkw ż póWodu Dowołan a
skazaneqo do czvnneiśł!żbv Wo skowei ]6

63 § 1 kkw ze Wż9]9du na sian żdrowa

63 § 2 kkw _ że Wzg ędU na zbyt ciężk e
skutkid. skazaneoó LUb eo. ródżrV 18

63 § 3 kkwwżw żai( 62§2kkw_
powo]ai e śkazanego do cżynneisł!żby 19

zawesżeńj. postępowan. l.d,]5 § 2llW) 20
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Dział 4.2. Wykonywanie pracY społecz

Dział 5. Wykonywanie kary pozbawienia Wolności

Dział 5.1, Liczba orzeczeń (olaz osób) skieaowanych do wykonania, w których zawańo rozstrzygnięcie WydanA
na podstawie ań. 62 kk i 77 § 2 kk

Wvszcżeoólnien e - czoa olze,zeń Llcżbaosoo
ł ól,esĘ >plJ^ożoJ^czr a

!y!{anie pracy społecznie użytecznej ożekaneiw zamian ża nieuiszczona qrżvwn
orżeczone prace społecznie użyteczne

w zaTn an za n euiszczoną gTzywnę
(Wykaz Wo, dodatkowe oznaczen e,,psu")

sorawv Wo lóst]) osobV
W zwiaz[u Z W ZW]azku z

z innegó powodu niewymLen ońego Wyże] (r.żem W 2] = 21

ukrywan a śię skazanego 22

uchyania śę skazanego od podjęc.
23

24

odbywańia przeż skażanego kary
pozbawei a V!ó ńościW inne] śprawje

25

bńkU zak]adu pracy. W kiórym praca
spo]ecżn e użyteczńa moqłaby być 26

2T

Dział 5.2 skazani nieosadzeni w aresztach śled hl kładach ka§zldull §.eqczyun luo zd(raoacn rarnycn, przyczyny nleosaozenla

W.s7,7e9ó-e,e LEzoJ

osoby plawomócńie skazane na karę pożbawenia Wolnośc]ż Wyłącżen em kar żastępczych nieosadzoneWareszce
śledczym lub zakładże kar.ym m mo Upływu terminu siawienn ctwa do odbyc; kaly _ stan W osiain m dn u okresu 01

razem ( W 02= W 03 do 09+] 1+]2)W,02 >= W,01 a2

n eżqłoszen e sę skażańego do odbyca kary pommó WeżWań. ub ń]edoprowadzenie skazanego przez
Pólc]ę (ińy uprlwn ony orga|), § 398 Regu ari nu uPędowania sądÓW powszechnych 03

ukryvan e s ę śkażanegó plowadzen e czynnośc]póśżlkwawcżych przeż po ló]ę]eżel w splawie nie
łydano póstżńoweń a o poszuk]wan ! listem 9óńcżym lub postańowenie o ENA 04

ukryWań e s ę skBżaneqo prówadżen e cżyńnośc pos:ukWaweych prżeż Po icję]eżel W sprawie
Wydano pośtanowen e o poszukjwan ! ]istem qońPvm lub postanowenie o ENA 05

brak cżynnośc W sp€Wi€ W tym nleskerowan e orzeczen a do Wykońan a 06

brak inlormac] o dolęeeniu koleśpońdenc] sądu skazanemu

Wslrzym.nie wylonań; lary -.ft 568lpk 0a

wslrzymanie wykonanja orzeczen a an 9§3 §4kkw 09

żJ^ ó<-ó-iF óo, eoou., J 
^,.o..^, 

ć9o - a, I5 § -.t n ż o,z,,ż,r o,|e§ ó. j.. n 
^ 

0ro ]0

awiesżenie poslepóWan a Wykonaweego -arl 15§2kkwż nnych przycżyn l1

12

Dział 5.3. odroczenie konania bawienia wolności - oso

osoby, Wobec których orzeczono
odroczen e Wykonania kary pozbawen a Wolnośc (Wykaż Ko)

ogołeń ośoby (W 0 =02 do 04]

']50 § 1 kkw

osoby, Wobec których
orżeczen e sk eTowano

do Wykonan a
(W 0kresie spEWozdawczym)

osoby, Wobec
których orżeczenie
]est wykonywane

ókleśU śóEWożd.W-e

]5] § l llW
5] § 2ltW



nkowe zawiesżenie wvkonania karv Dozbawienia wolności w trvbie ań, l52 kkw
Warunkowe zaW eszenia Wykonanla

kary pozbawienia Wolności (Wykaz Ko)
()rzeczen e osoby

ogó]em W oklesie splawożdawczym (W.O1-02+03 = o4+o5) 0]

a2
(ż W.01)

ż nałożony.ni obowiążkanr środkam] karnym środkam]
kompeisa.y]nym ub pPepadke.n
beż nalożonych obowążkóW, środkóW kalnych środkóW
kompensacv nych ub pĘepadku 03

(ż W 01)

orzeczo|o oddanie pod dozór a4

neoźecżonoodozoEe

Dział 5.4. Warunkowe

Dział 6. Wykonywanie warunkowego zawieszenia wykonania kary

Dział 6,1 warunxowe zawieszenie wykonania ka

oĘeczone kary z Warunkowym
zawieszeniem Wykonania (Wykaz WzaW) sprawy WzaW osoby

Wpływ (k 0] W 0]= dz ] k,02 W.06 ) 01

W tym przekazane z in|egó sądu a2

"o,"-. 
*

01 W

póżbawi€n a Wolnośc (W 03=04+05) 03

z nałożonyn obowiązkam środkami kar.ym
środkami komoensacvinvmi Iub o żeoadk em 04

bez nałożony.h obowązkóW, śrcdkćW kalnych
środków konpenśacv ńych ub pżepadk! 05

oglanicżeń a Wolnośc (w 06=07+08) 06

z ńałożonym obóWiąż|.m ubslodlżm larńym 07

beż rałożonych obowążkóW t]b środkóW karnych

9rżywny (W 09=10+11) 09

ż nałożońyń obowlążlańl UbśrodIam lalnyń

beż nałożónyclr obow]ążkóW ub środkóW karnych 1]

W0]
osoby Wcześn]ej nie karane ża prżeśtępslwa 12

osoby uprzednio karane ża przesiępstwa l]
zakońcżono wykonywanie ożecżeń (k 0] W ]4=W ] 5 do W,2o = dz ]

!pĘwu okeśu plóby l5

zażądzenaWykońanakary

,", any na karę oo,"n 
"r"n 

a.olnos"*loo
r skutek glzywię W tlyb e ań 75a § 1 kk

]6

umożen a poslępowania WykonaWcżego ]8

pźekazania innemU sądowi

2a
Pożoślało,s,dr a oś-żl,- olu o.,e l qalJ9,J(.-eqo
(k ol=dż l k 04W 06) 21

Wtym przekażane ż ńńeao sądU

21 kol 0] W

pożbaw enia Wo ności(=w 24+25)

ż nałożo nymi óbow ązkam , środk.m ka.nym]
środkam kornoensacv nvm ub oueoadkjem 24

beż na]ożonych obóWiązkóW środkóW k.rńych,
środkóWkompensacyjIych lubprż€padku 25

:żenlawońościl=W,27+28) 26

ż naioźóńym obowążkami]!b środkam karńymi

beż na]ożonyćh obowiążkóW lUb śrcdkóW karny.h

guywnv (=W 30+3])

ż nałóżonyń obowiążkami !bśrodkam kalnyń 30

bez nałożonych obow]ązkóW ]Ub śfudkóW kalnych 3]

w21
osoby Wcześniej nie karane za prżeśtępstwa

osoby lpE€dn o karane 2a prżestępsbła
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Dział 6.2. Wykonywanie środkóW kalnych, obowiązkóW, środków kompensacyjnych tub przepadku w okresie

koweqo zawieszenia ka
Srodkj karne, obowiążk, środkl kompensacyln- ub pE6pidĆi oE

Warunkowym żawieszeniu kary
(dotyczy spraw WzaW)

(k 01 W 01+19 >= dz,01 k,O2W06)

plzy

ogó]em lczba środkóW karnych (w 01 = W 02 do o5+1o do 18) 0]
pożbawen e praw pub enych a2

39 pkt 2
ż.vJż żl|.o^.l|a 0l,e< o1ó9ó slo1oł<L. Ąlól/aJl|d
ót,e!o,Ą9ó, cnoo ,bo,o^Joze.Jó le9lo, e ożJłahoirl 03

zakaz plawadze| a dż ala naści zw ążanej z wychowai eń,
A,ż4. el , eo Lż.Ją - ęlo ell cl- ,o. ope.a l.d.r
ogółem (W 05 = 06 do 09)

obo^ ąże. óo^slz\ -Jr. ś e. . a żal a? - óó ó.żea /wą- a 
^oL,óś|or!,, ś.odółig.all |Ub aP9(a._ _

żalaz io.talloŃan ź 5ę z ol eślóńym osobam 07

zakaż żbLżan a sę do okleśonych osób 08

zakaz opusżcżan a określonegó ńe]sca pobyi! beżzgody sądu 09

żal.z Wstępu nź mprezę m.śóWą ]0

39 pki 2d kk żakazWsiępU dó ośrodkóW o er iueesin ciwa W orach ]]

iakaż (okreśówego)opusżdenia loka U żajm ówanego wspólnie
12

39 pkt 3 kk zakaz prcwadzenia po]ażdóW ]3
39 kk

39 8 (k podań e Wyroku do pub]cznejWadońośc l5
P[epad.k 1arl 4.1kk zWył 39 pkll kk) 16

ol]óWiążek napEWen a sżkódy iub zadoŚĆUćzyń enia za dóżnaną klzywdę (ań 46 § r kk) 1f
nawąźka (ań 46 § 2 47§ ]lub2kk) ]8
obow ążkóW (W ]9 = w 20 do 25+29 do 33+36 do 40] 19

72 § 1 pkt ] kk nlomowań ć sądu ub kulatóra o prżebiegu oklesu próby 2a

72 § 1 pkt 2 kk prżeprcszenia pokżywdzonego 21

72 § 1 3
WykonyWan a ciqżące9o
łrzymanie nnejosoby 22

72§] pkt4kk Ą/konywan a pccyzobkówej .lo nauk ubpżygotowańasę
23

72 § 1 5
powshżyman € sę od nadUżyWan a a]koho u lub uzwan a
innych środków ódUrza]ących 24

72§lpkl6kk

ogó]em (W 25 = 26 do 28) 25

leczenie odwykowe (lelapa uza eżn eń) - a]kohó]

lecżenie odwykowe (terapa uza]eżnień) środk odurżaiące 2T

lecżenie rehab ilacy]ne, oddżialywańia iel!p€!tyene 2a

72§lplt6.|k Użesln jotwo W proglańaćh koĘkcyiio edukacyinych 29

72 § ] pkt 6b kk uczestn cMa W óddż,aływan ach kofekcy]dó edukacy]nych

72 § ] pki 7 kk powstrżym.-r a sĘ od pftbywań]a W okleśonych środóWiskach
32

ogołem (W ]] = 34+]5)

72§]
oo^<--yla- J 5e oo "ó".lloMdl a.eżoo_,żĄo,o,,rlJopli7a ll nnyń ;sobam W ólresony Sposob 34

powsirżymywań a się od żb żańia się do pokEwvdżonego ]!b
nnych osób

72 § ] pkt7b kk opuszczenia oka U ż€jrnowanego Wspó n e ż pokrzywdzonym 36

72 § 1 pkt 8 kk nnego stosowneoo póstępowan a W ókres e próby

72§]bkk okreśeńie pĘez sąd sposób kontakiu skażanego ż
pokżywdżonvm W laże olzeczen a obowaźk! ź § 1 Dkt 7b

3a

72§2kk ńaprawier a śżkódy W całośc ub W częśc albo ! szczen a
śWadczen a Wymie. oneqo Wań 39 pkt 7 kk 39

71 ust ] Ustawy z dn a 29 lipca 2005 r o prżecwdżałan u narkoman e.żene]!b
rehab litacja w oodmjoce eczn cżvm 4a



Dział 6.3, Orżeczenia będące wynikiem dzjałania sądu z ulz ędu lub lozpoznania wnios*" ," o.,"d[:;';iTj:j;11"
oraż obowiązków w okresie próby pĘy warunkowym żawieszeniu kary
(w okresie sprewozdawcżym)

ofzecze|]a zwykazu Ko W prżedm oc]e uchylen a,
nałożenia obow ązku oraz oddan a ub zwo]n en a Z dozoi! W okresie próby

Działanie sądu z urzędu/Wn osk
rozpożnane dotyczące dozoru ]

obowiazków w okresie Dlóbv

ogo]em 1W 2+7+] 3+ ]9+25+3]] 0]

9
9
E

,9

,9

3

9
9

a2

działanaśąduz!rżędu

04 1

ńńe uprawnjone pódń oiv spraw! ace dożór
Wm eniór_A W.ń 73 61 kk 05

06

0T

dz ałania sądu z Użędu 08

09

nne !praWn one podmióły sprawujące dozól
Wvmien on€ W art 73 § 1 kk 10

11

dżiala.asądUż!rżędu

15

ńne up6wó]one podm oty sp6W!]ące dozor
Wym enióne W art 73 § ] kk 16

17
,]8

19

dz ałania sedu z Uź_..]U

21

inne uplawńione podm oty śpraw!]ące dozór
lwm en one W ari. 73 § 1 kk 22

23

24

25

dzał.niaśądU z UĘędu 26

2T

inne Uprawń one podm oty splawujące dozór
Wvrn en one W ań 73 § 1 kk

2B

29

dżałeńia sądu ż UźędU 32

inne uplawnion€ podm oty sprawując€ dozór
Wym en óńe W ari.73 § ] kk



Ms_slOP 09 07 2rra

Dział 6.4, Dozór w okresie walunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności - osobyl przyczyny
zakończenia

orzeczone dozory prży Warunkowym zawieszen U Wykonania kary
pożbawen a Wo noŚc (Wykaz D)

splawy
(= k 02+03)

Z tego dozaly
sprawowane prżez o5oby

kuratoróM nne podrn ot)

Wpływ (W 01=03+04 = 05+06) 0]
wtym pżekazane ż ńnych sądów 02

(z W 0])
03

W okres e próby (ari 74 § 2 kk)

(z W 01)

ż obowiązka mi probacyjiymi 05

bez obowążków probacy]nych

okr€sie śprawożdawcżyń) (W 07 = W 09) 07 1T

a::,T:J,;].y. 
Uoo-, "r L )ódo^ego,JlJlolż /9,odo,Ąoo

08

Plżycżyny zakóń.żenia dozórów _ razem (W 09 = W ]o do 13+22 do 24)

Upływu okesu żaW eszenia ,]0

zwo n eń a od.lożólu (ad 74 § 2 r 2a kk) 11

prżekażań]a innym śądom 12

zćlządżenia Wykona| a kary (W 13<=W ]4) 13

lażem (W ]4 = W 15 do 2])
óOpeh e d 

^ 
oL ese óloój poooblógo p,ZeJęp-l{. Jl Js,eoo

oc óla,ę polbo^ elid {o loś_
(arl.75 § 1 kk)

]5

rażąće9o narusżeń a porżądku plawnego poplżez ponowńe
Używan e prżemocy ub 9roźby bezprawńeiWobec ósoby iarb żsżei

b --ó osob, -JJo e,, e lo ó9 +. J ,, , I9po aE że .o,.I,.
(ań 75 § Ia ll]

]6

popełnien e nńego rodż.iu przestępslw€ n ż okreśońego
wań 75§lkklarl 75§2kk) 17

rażącego nalusze. a pożądk! prawnegow nny spośób
(ań 75§2kk) j8

uchyańia sę od dożoru (ad 75 § 2 kk) 19
l.iJ.lla seoo {,.01/4o1l. rdozorJ.r oooslą+ó^ §,oo|o^
Ę,1(l .lodló$ toroe.ś.ćJ_1/!l Jo plżppżd., .1,-Ą§_l. 2a

Uchy]an a się od uiszcżenia 9żywny (an 75 § 2 kĘ
zańia.y na karę 09ran czen a Wo nóśc albo gEtrynę W 1lybie ań, 75a § 

.] kk

zamiany na karę ogEn czen a Wo ńośc a bo qżlwnę Wtrybie alt ]6 ust ]
usiaw}żdn 20 utego 2015l (Dż U poz 396) 23

24

Pożostało (dożo ly Wykonywa ne W9 sta nu W ostatn m d ń u okresu spr.Wozd.Wde9o) 25



Nls slOR 09 07 2020

Dżiał 6.5. zarżądzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym)

zażądzenia wykona| a kary Warunkowo zaw]eszonej

Działan]e sądU z urżędu/Wnioskl W przedmioc e
zaźadzenia WVkonan a kary

ńze11 uwzględnione n eLlWzględn]one

oqółem spravw (W 01=02 do 05) 01

Działania sądu z użędu a2

03

inny uprawń ońy pódń ot sprawu]ący dożór

05

qęyWny

€żem (w 09 = w 10 do 18)

popelń enia W okres e próby podobnego przestępstwa
uriyśnego, ża klóre o.zecżono prawomocnie kar9
oozbawi€n a Wolńość] (ań 75 § 1 kk]

l0

rażącego naruszen a poEądk! prawnego popżeż
ponowne używań e prżemocy lub 9oźby beżprawnej
Wobec osoby na]b ższe] ub ińne] osoby ńałoLetn e]

żamleśż^- aclcn nloolnje że soldłla lc1 ,§'.tL]
11

pope]i enie innego rodżaju prżeslępsivva nż okreś]onego
war1 75§lkk(ań75§2kk) 12

rażącego naruszeń a póżądk! prawnego w nny sposób
(ań.75 § 2 kk)

]3

uchyania s]ę od dożoru (ań 75 §2 kk)

lchya.ia sę od Wlkonylv€nia ńa]ożonych obóWiążkóW
ślodkóW karnych środkóW kompensacyjńych ub
pPepadku (ań 75 § 2 kk)

]5

UchyanLa się od Uiszczeń a orzywiy {ar1 75§2kk) 16

ok€ślonychWad 75§3kk 1J

]8

Z czby ogo]em (z w,01) po p seńnym Upomn enLu sądowego kuraiora
ż.Wodoweoo (ań 75 § 2a kk)

]9

Dział 7. Wykonywanie orzeczeń w przedmiocie środków zabezpieczaiących
Dział7,'l. ożeczenia na podstawie ań.94 kk i ań. 96 kk

orzeczenia o umieszcżeniu w zarnkniętym zakładżie lecznicżym

a

L czba

a skerowanvch do Wykonania ozeczeń o Umieszcżeniu W żamkniętym źakładże eencżyńWokresie 01

Liczba opeczeń o w]eszczeńiu w żamkniętym żakładżie ecznieym pod egających $rykona n u w ośtatn m dn u

okresu sprawozdawczeoo (W 04=05 + 06)
04

94 05

06

sprawca um eszczoiy W zak]adzi€ aT

splawca n e zosia] umieszcz any w zakladz e ecznicżym (W 08=09 + ] 0) 08

W których stosowane jesl tymeasowe arcszlowanie 09

nie ]eśl slosowane tymcżasowe €resżtowanie ]0

W 08)

brak m ejśc w żakładżie eczniczym ]!

ocżekiwan e ia decyżję komis] pśychialrycznejds środkóW 12

niedoprowadżenie sprawcy do zakładu (doiyczy ożecżeń na podslawie
źń 94 kk] ]Llb ni€st.Wenn ćtWó

13



N]]s slOR,9 07 2010
Dział 7,2. oęeczenia na podstawie ań, 95a kk

orzeczen a o umieszczen U sprawcy
W zakładzie zamkn ętym albo o sk erowanju sprawcy na leczen e ambu atory]ne L czba

W klorych orżecżóń0 środek żabeżpiecża]ący ńa podsiaw]e ań 95a § ] kkskerowańy
do W}konań a w okres]e śprawozdawevm (W o1=o2 + 03) 0l

o um eszćżeńiu w żakładż e żamkn ętym
ó ś}P 0a., J ,J |ó.-ó, e c.b ż.olJ le 03

L cżDa skażanycn żwo nlónyclr ż żakładu karnego w wóbec których w wyroku orżecżono Śódek żabeżpiecżalący
!! !9 Jlę!1!l]].9!! § ] !]!W okresie sprawozdawcżym (W 05+06 = W Ó7+o8) 04

żWo ńLen z uwaolń; kon ec [.fo

warunkowo pEedterminowo zwo n€nl 06

o potrżeb e stosowania śródka 07

o brak! povzeby stosowania Środka 08

Dział 7,3. Wykonywanie środków zabezpieczających orżeczonych na podstawie ań. 93a kk

Wyszczegó nienie

L żba sprawcóW Wobec klórych skerowano
W o| res e spr.dozdawcż 01 <=W 02dó06

Rodza] środka zabezp ecza]ącego
, na[żż !b

, cznVm 
ott Z_3 tł

skażań za przestępstwo popełn one Wslań e ograniQone] pożyta iośc
okreśone]Wart 3] §2kk
śkażan] ż. prżeslepslwo okreś]one W an']48 kk. ań l56 kk, ań ] 97 kk
3rl ']98 kk ań 199§2kk]ubań 200§]kk.pope]noneWżWązkuz
zaburżen em preiercic] śekśUa iych
skażanina karę pożbawien a Wó nośc beż Warunkowegóie] żawiesżen a
zż Uńyśne przesiępsiwo okleśońe W rozdz a e xX. xxl . xxv ubxxv
kk. pópe]ń one W związku z żabUrzen em osobowościo iak ń clrarakieEe
lub nasieni! że żachodż co ńajmn ejWysoke prawdopodobieństwo

ń]a cżvnu zabron oneoo ż użvcem orzemocv lub dróźb
skazaniża p.żeśtępstwo popełniore W żWążkU ż uża eżnien eń od
a kohólu ślodka odurzają€qo Ub ńńego podobn e dżała]ąceqo środka
!vtym Wóbec których środk nre są Wykońywane (stan W oslalń.n dn u
oklesU śprawożdawczeqo) (W ]3 <= W, 14 do 18
co do ktorych umożońo postępowan e o czyn zabron ony pópelnio.y W
śtań e ń eooczvia nościokreśońeiW 5r1 3]§]kk
skazan ża plżestępstwo popełnione W stanie 09ran cżóne] poczyialności
okreśońejw ari 31 § 2 kk
śkazżń za pĘeslępstwo okleśońeW art, 148kk ań ]56kk.ań, 197kk
aft 198 kk ań 'l99 § 2 kk Ub art. 200 § ] kk. popetnione w żWążku ż
zabUEeniem preferenci 9el9uahych

§

sk€żan ża prżeślępslwo okreśone W
an ,]98kk ad 199§2kk !bań 200

co do klórych Urnorzono postępow.nie o.zyn żabrońiońy
okleślone wan 3] § 1kk

skażan ż. prżeślępslwo pope]i one W sian e oq.anicżonej
okleśóńe Waft 31 § 2 kk

ań 148kk ań 156kk art ]97kk,
§ 1 kk. pope]i ońe W zWqżku ż

źabUrzen em prefeEncll śelś!a nvch
skazan na kalę pożbawien a wolnościbeż Walunkoweqo ieiżaWesżeń a
za umyś ne prżestępstwo okr€ślonew lożdza e XlX XXll xxv ubxxvl
kk popełn onewżWążku ż zabuEeniem óśobowośc]o iakim ćharakterze
ub nasien ! że żachodżico na]mn e]Wysokie p.awdopodóbeńsbło
popełn en a ćżyńu żabron oneqo z użycem prżemocy ubgroźbąie]
użyca
skażan za przesiępślwo popełr one WżW]ążk! ż uza eż. en em Ód

Lcżba sprawcóWWsiosunkU do klóryclr środk pod]ega]ą Wykonaniu
(sian W óśtatn ń dń ! oklesu sprawożd w07.=W08do]2)

co do któryclr umorżo.o póśtępowan e o czyn żabron óny pope]n ony W
ośc ókleśone W ań 3] § ] kk

.ló/ż- l;..,epozoJnle . 
^o1os, 

DezW., |n.onó9o tęj /ąNeźzelb
ża uńyś ne prżestępstwo okreś]óne W rozdzale xlx xxll xXVlubxXVl
kk pópelnione w związku z żabużenjem osobowościo takiń charakterze
ub nlsilenu że żachodż ćo ńa]mne] Wysokie prawd opodob ensMo
popełnena cżyńL zabrcnonego ż Użyceń przemocy ub qroźbą ]ej

śkażan z. przesiępsiwo pope]n one WżWązku ż Użaeżn eń em od
a kolro u, środka odurżaiącego ]ub nneqo podobnie dza]a]ącego środka



Ms_s]OR 09 ó7 2020
Dział 8. Zawieszenie postępowania wykonawczego W trybie ań. 15 § 2 kkw

Zawieszenia postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Liczba o§ób
(w okrcsie sprawozdawcżyń)

Wykonywane (osoby)
łsian w ostainim dn ! ókles!

sp6Wóżdawczego)

ooółem (W 01<=02 do 0.4) 0l
poszukiwanie iistem qończym lL]b ENA a2

sian żdrow]a skaża.ego 03

04

Dział 9. Umorzenie postępowania wykonawczego W trybie ań. .l5 
§ 1 kkw

Urnorzenia postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaż Ko) Ljczba osób
(W ókres]e sprawozdaWeym)

ogołem LW 0l=02 do 04) 01

(ż w 01)

przedawn]en e wykonan a kary 02

04

_ :iał10. Wykonywanie kar, środkóW karnych i środków zabezpieczających W systemie
dozoru elektronicznego (s.d.e.)

ał 11, Wykonywanie środka karneqo w postaci zakazu orowadzenia Doia

środkikarne

zżLJ.p,oład/-1l"ooażoo^.ogolea 
^ 

o'-o2 - o' 0]

Zakaż plowadzei a pojażdóW n ewyposażonych w b|okadę a koholowa (W o4=o5 + 06)

06

Dział 12.a, Ań,43a § 1 i2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitenciarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jzi zdóW

Wysżczeqólnren e zakończa|e
(slan w osiainim dn U

okIesu sprawożdaWcżeao](w okresi€ sprawożdaWcżym)

ogółem ]ieba osób (w 0] <= W 02 do
06)

Kala ogran cz€n a Wolńości obow ązek
pożostźWan a W ókreślonyn mejścu (arl
34 § ]a pkt 2 kk)

-ań 41a§] kk

-ań 41a§2kk
śmdek kamy - zakaż wstępu na ]mple2ę
masową (ad 4]b § 3 kk)

§rodek żabeżp]ecza]ący - e eklron cżna
koni.o a m ejsca pobńt
(ań93a§lpkt]kk)



l\łs_slOR 09,07,202_0

3i!1']1ŁljŁ1]^9 '.|! 
j.?,:§lkl !nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz PomocyPostpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

KMla pżekazana na ra.hunek
FUnćUsżu sp.awedliwości

w iym w drcdze postępowan]a
ązekucy]neoo j

KMla na|eźnośc do 2aptaly na @ci
F u nd uszu splaw]€d li@śd - sEn n.

Wyjaśn]enia dotyczą€ sp€Wozdania można
§"i^ffislls
§lźbietą Tr!*k

uzvskać ood numerem telefóń,]
,i8 6160 b^tł

BĄ4łt-3§J:ĘfiD

r&g.u F""F,/§§R


