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2, Wykonywanie warunkowego umorzenia postępowania
z warunkowe umorzenie a

Warunkowo !morzone posiępowania (Wykaz Wu) sprawy osoby

Wplywlk,0,1 = dz,1 k,02 w 02}

W lyń przekazańez ińnego sądu

ŻWo1)

ż nałożonym obowiązkam środkamj karnvm ślodkań
kompenśacVnvmi lUb przepadkiem

bez na]ożonych obowlążkóW. śródkóW karnych, środkóW
kompensacvinych Ub pżepadku

za kończono wykonrvanie oźeczeń (k,01 w,05=06 do 10 = dż.1 k,03 u02)

pod]ęca WarUńkóWo Umorzoneqo postępowan a
pżekazan a ińńem! sądow

umożen a posiępowan a Wykonawczego

Pożośtało (§tań w ostatnim dniu okresu statystycznego)
(k,01=dz.1k,04w,02)

W lym prżel.żane ż nńeqo s.dU 12

(ż W '] 1)

ż ńa]ożonyńiobow ązkami, ś.odkam karnymi. środkańi
konrpensa6yjnym ub pżepadkem

bez nałożonych obowiażków śródkóWk.rńych środkóW
komp€nsacy]nych lub prżepadkU



Dżiał 2.2. Wykonywanie środków karnych, środkóW
Ms,slOR 08 07 2016

kompensacyjnych, obowiązków oraz przepadku W okresie
o umożenla pos a

Środki karne, obowiążki orzeczone przy Warunkowym umoźeniu postępowania
(sprawy z Wykazu Wu)

ogóleń lćżba środkóW karnych (W 0] = W02 do 0a) 01 5

39 pkt 3 kk zakaż prowadżenia pojażdów a2

39 plt 6 lk

ogó]eń iczba óbow ążkóW (w 05 = w,06 do 1 2+16 do'] 9+22 do 24) 05

67§3kk
naprawi€n e sżkodV lub zadoŚćużynieńie 06

0T

72 § ] pkl ] kk ińfo.mowania śądU lub kuElora o pEebegu okresu próby

72 § ] pkl2 kk pĘeproszen a pokżywdzóńego 09

72§ ]ó lk^ ^Jolr^ar,a 
_Jża.eqolal Tobow€ł lJozenia

10

26l o^ .^k połsfz,r"-Jseodndo,//trdf.żlol'ó. Ja )z!Ma,4 ć-,]'\
11

72§lpkt6kk

ooólem (W 12 = 13 do 15) 12

eżen e odwykóWe (te6pia Uża eżi eń) a kohol 13

e€enie odwrykowe (terap]a UzaLeżi eń) -ś.odkiodużają@
eżenie rehablitżcyjne oddz.łyvvańialelapeulycżńe ]5

72§]pll6żhk uczest. cŃo W oddz arwańiach korekcyjno-edukacy]nych 16

17

72 § ] pki 6b kk uczesin chła W oddzialywan]ach korckcyjńo-edlkacy]nych ]6

72§l pkl7akk

ogółem (W ]9 = 20+2 ]) ]9
powstrzyńan a sę od konlaktowań a się ż poku!rydzonym lub
inńVńiosobam w okreś]ónV spośób 2a

powsizymwan a się od żb iża n a s ę do pokżywdżonego ub 21

72 § j pki7b kk opusżdenia loka u ża]mowan€go Wspólnie z pokrżylvdżonym 22

2Ą

Dozór w okre§ie warun
z lego dozory sp awowane

orzeczone dożory przy WalUnkowym umożeniu postępowania (Wykaz D)

WpŁv (W0]=03+04=05+06)

wlym prżekazane z nnyćh śądów

W okreśie próby (art 67 § 4 kk W zw z aĄ 74 §2kk)
2 orzeczonyńi obowiążkam j plobacy]nymi

zakońcżono (Wokresie sprawozdawżym)(W 07 = W 08)

Przyeyny zakańeenia dózorów - rażem (W 08 = W 09 do ]2+2])

zwo n enia od dozoru (ad 67 §4 kk Wżw 74 § 2 kk)

prżekażania innVm sądom
podiec a Waru n kowo umorzońeoo postępow.ń a - o§ółem (w ]2<=W ']4)

z w 1 2 po piseń nym upomnien u śądowego ku raiora żawodowego (ań 68 § 2e kk)

popelnien a w okreśie plóby prżesiępśtwa umyśLnego, ża kióre sprawca
zosiai prawomocńie skażany (ań 68 § ] kk)

popelnien a prżeśtęp§iwa nnego niż W ań 68 § 1 kk (ań 68 § 2 kk)

lażącego naruśz€n]a po.ządku prawnego w inny sposób (ań. 68 § 2 kk)

Uchyania się od dozoru (ad 68 § 2 kk)

!ćhyania się od Wykoiylvan]a nałożon€go obowiążkL]. środka karnego, środ
ka konrpe,rsacyjnego. prżepadku lub nieslkonwan a ugody (a.l 68 § 2 kk)

ókreśonegoWań 68§3kk

Pożostało (do2ory $rykonywane wg slan u W ostatn m d n u okresu splawożdaw@ego)
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Dział 2.4. Pod

Podjęcia Warunkowo umożone9o postępoWania (Wykaz Wu)

okresie s

z

Dzałanie sądu z urzędu/wn osk]W pżedmiocie
podięcia War!nkowo umor2onego poslępowan ja

ogólem splawy (w 0]=02 do 05)

Dżiałanasąd!żUrżędu

żłożone ]inńy uprawp.żez i,"k""t*"
inńy uprawn ony podm o1śprawujący dożór

nżem (W 06 = W 07 do 13)
popełn enia Wokresie próby prżesiępslwa Umyśnego ża które sprawca żoslal

pope]n enia pĘestępstwa rnneqo niż W an 68 § 1 kk (ari,68 § 2kk)
rażącego narusżenia porżadku plawnego w rnny sposób n ż pope]nen e

!ćhyania się od dożoru {ań 68 §2 kk)
uchyan a się od Wykonywan a nalożonego obowązku, środka kamego, środka

ub niewkóńVw6ni2 !óódV lźń 63 § 2
okleślónvch W eń 68§3kk

Ż czby ogólem (ż w 0 ] ) po pisemnyrrr u pom nieniu sądowego kuralora żawódoweqo (ań 6

L. em l cżba osób Wobec kló rych pod]ęto w. r! ń kowo umożone postępowanie (W 15 <=

k 02W 01

Dział 3. Wykonywanie kary grzywny
Dział 3. nie samoislne

aftecze|ia kaly glzwny samoistnej
spraWV osobV

01

Wtym pżekazane z inneoo śadU 02

zakońcżono (W04+05) 03 11

Uisżcżen. karv ożylvńV 04

pożostało lstan w óśtatniń dńiu ókresu
06

aT

ń ewykonFvanych (żaW esżońe)

Dżiał. 3.1.a. Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu
z dn.20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz.396)-ań. 16 ust. 1 pkt 1

pżepisów przejŚciowych Ustawy

D'z

Dział 3.3. zastępcza kara pozbawienia wolności ożeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za

iał 3.2. Wvkonvwanie ka orzeczonei obok kafu z warunkowvm z eszeni€m ieiwvkonania
ożeczenia kary

obok karv z warunkowvm żawieszeniem iei wkónan a sprawy osoby

0]
pżekazane z rnego sądu a2

zakońćżono (W 04+05)

U]śż.żen a kary gżylvńy

05

pozostało lślan w óśtatnim dni| ókresu
0T

n ewkonwanych (zawieszone)

orżeczenia zastępczej kary pożbawenla Wolności ]ub
zastępczej kary aresztu W zamian za nieuisżcżoną grzywnę

(Wykaz Ko)

z orzecznictwa (w okresie sprawożdawżym)
w zwżzk! ż óżeśteDshłami wzwiazku zwvkróoeniami

orżecżoną obók pozbawien a Woności
01

a2
Wstrżyńan]e Wykonańia zastępczej kary pozbawenia Wo ności

1 >< X



Dział 4. Wykonywanie kary oglaniczenia wolności i Wykonywanie
orźekanej w zamian za nieuiszczoną grzywnę

Ms_s,]aR 03 07 2016

pracy społecznie użytecznej

ińnego ń]ewym enionego $ryżei(razem W35 = W36 do 42)

orżeczone kary ograniczenia Wolności
(Wykaz Wo)

W iym pźekażane z inńego

ieodplaińej końtrolowane] p.acynaceespołeąne

obowiązku póżośtawan a W okleś]onym miejscu ż

obow ązla.h ż ań 7ż§ l pli4_7aik
poirąceniu z Wylragrodzeńia z. pracYA

zakońcżono (W okresie sprawożd.wczyń)
w 07 = W 08 do ]7+19+

wykónanja orżeeonej nieodpłatnej koiiloowanej pracy ia

żakoń.zen a polra@ń z Wvnaqrodżen aWżWiazku z

wykonan a obowązku bądź uplywu oklesu na]akj

Wykonan a obowązku pożoslawan a W określonym mie]scu
ż ż.ślóśóWar .,.m s d e
żwo n eńia od €śżty kary z pówodu !żńaniaieiża

pozbaweńia Wo ności(ad 65
§ 1 kkw ub ad, 43 żd kkw)

aresżtu(art,23§1kw)
uchyenia zarn any iżalządzenia Wykonan a kary
pożbawien]a wonośc (ań 75a § 5 kk)

w tym ż pówódu prżedawn enia

przekazań a inem! śądow

lwkonywanie i nie\r"r'konywane slan W osiatnim dniu okresu

Leba Wykonywanych razeń (W 22<= w23 do 26) _ stan W ostatn m d

i eodp]atńa kontro|owana p6ca na cee spoleene
obowiązek pozoslawa. aW określońynr miejscL] z

obowiązk ż an,72 § 1 pkt4 7a kk
potrącenie z !!rynaglodżeńia 2a praę

Liczba n ewykonwvanych lażeń (W 27 <= W 28 do 35)
slan w oslatn m dn u okresu sDlawozdawczeoo

62 § ] kkw_ zbńciężkie skuikjd a
śk.żrn_.óó lLlb edó ródż
62 § 2 kkw z powod! powolania skazaneoo

43i§ 2 kkw ź powodu braku możiwości
ń eżwłoćżne9o rożpoćżęc a wykonywań]a

63 § 1 kkw ze Względu na stan zdrowia

63 § 2 kkw _ 2e Wż9 edu na żbyt.ężkie
skutk d a skazaneao ub eao .odzi
63§3kkwWe zań 62§2kkw_

żaW esżenia postępowania (ań.15 § 2 kkw)

ukrywania §ę skazanego

UchVan a się skażaneqo od podiec]a pracv

odbvwania pEeż skazaneqo kary
óżb2wieńia wólńóś. w nne ś

ódbyłan a przeż skazanego kary pozbawen a
Woliośc ou€czońe na podśt art 37b kk ub37 §

blaku zakładu pracy wktórym pracaspo]eczne
użylecżna mogłaby być wykonana



- ań, 16 ust r płt z f-----l
-ań 17 ust 1

Dział 4.2, kon le

Ms-slOR 08 07 20l6

Dział,4.J.a Wpływ kary oglaniczenia wolności orżeczonej przy zastosowaniu pżepisów przejściowych ustawy z
dn.20 lutego 20r5 r. (Dż. U. poz.396)

orzekane w zamlan za nleulsżcżon
ożeczone prace społecznie użyteczne

W zamian za n euiszcżoną gżywnę
(Wykaz Wo dodatkowe oznaczenie ,,psu ')

wtym pPekażane ż innego śądr.]

załońcżono (W okres]e sp.awożdawćżym) (€żem w 03 = W 04 do

wykónańia orzeczonej pracy społecznie Użyteczńei (ad

zamiany na karę żaśtepżą pożbawienia wo nośc (ań 46
§ 1 kkw)

W iym ż powodu p?edawnienia

UŃzeenia kwoty pień ężnej (ań. 47 § 2 kkw)

pżekażania innemU śądówi

Pozostało (Wykonylvan e n ewykonywańe _ stan w osiain]m dniu
okresu slatvśtvcżneoo) (w 11 = W 12 + W ]3
Licżba Wykonywanych oqó]em sian W ostatn m dn u okresu

Liżba niewykonywa.Vch razem {W 13 <=W 14 do 20)- sian W

62slkkw żby,t c ężkie skutk da
skażanego ]Ub jeaó rodzińy

62 § 2 kkw ż powodu powo]an a

63 § 1 kkw ze Mg ędU na śt.n żdlowa

63 § 2 kkw _ że Wż9 ędu na zbr,l ciężk e
slL]ll d. siazaneqo ub eoo rodżj
63§3kkwWżW żań 62 § 2 kkw,
powołanje śka2anego do ąynnej slużby

zaw esżenia pośiępowai a (ar1 ]5 § 2 kkw)

ż nnego powod! n ewym eniońego Wyżej (rażem w20 =

ukrywan a się skażaneao

Ućhylanie sę skazaneqo od podieca

odbywania puez skażaneqo karv
pozbawieńja wo nościW iniej śprawie

blaku żakładU placy, w klórym praca
spo]eer e użytecżna ńog]aby być
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Dział 5. Wykonywanie kary pozbawienia Wolności

Dział 5.1. Liczba orżeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawańo rożstrżygnięcie wydane na
odstawie art. 62 kk l 7Z § z Kk

Wysżczegó n enie L czba alzeczeń
(w okresie sprawozdawaym

Licżba osób
iW okresie sprawożdawżym)

0]

Ad 77 § 2lk

n

Wyszczególnienie Liczby

osoby plawóńoći e śkażane na kalę pozbawjei a woiośc żWyłączen]em karzastępcżych n eosadzoneW aresźcie
śledąym ub zakł.dżie kalnym mimo !piylvu ierm.u siaw]ennictwa do odbycla kary ub z innych póWodów sian
w oslaln m dniu okres! splawożdawczeqo

0l

lażem (W,02= W,03 do l0+14+15) W 02 >= w 0] o2

n eżg]oszenie sę skażanego dó
Police (]nnv uol.wn]onv olaan)

ódbvca kary pon mo Weżwan a lub n edoprowadżenie skazańego
, § 361 requlam nu użedowan a śadóW powsżechnvch

ukrywan e sję §każanego prowad2en e cżyn ności posżukiwawżych pżeż Pojcję]eże]iw spr.wie nle
Wvdano postańowienia ó posżUk]Wan u listen gończym ub poslanowien e o ENA
Ukrywa nie s ę skażaneg o i prowadżen e ayn ności poszukiwawcżych pźeż Po cję jeże i W splaw e
wydano postanowienie o posżukwan ! listem gońcżym ub poslańowien e o ENA

brak @ynńośc W sprawe. w tym nieskielowan e oueczenia do Wykonan a 06

brak nformac] o doręczeń u korcśpońdeńc]i sądu skażanemu 0T

Wstżyman ewykonania kary art,568 kpk

wstlzyńan e Wykonania orżeeenia -ail 9§3 i§4kkw
razem(w1O=W]ldó13) 10

150 § ] hlw 11

15] § 1 l[W 12

151 § 2 kkw

zaw esżen]e posiępowanja Wykonawczeoo - ań 1 5 § 2 kkw

15

skazani nieo§adzeniw aresztach śledcżvch lub zakładach karnych ieosadzenia

Dział 5,3. od oczenie wvkonania kalv oożbawienia wolnos(

osoby, Wobec których orzeczono
odroczenie Wykonania kary pozbawien a Wolnośc (Wykaz Ko)

osoby, Wobec których
orzeczenie skierowano

do Wykonania
(W okes e sp.awożdaweym)

osoby. Wobec
których ożeczenie
jestWykonywane
(slan w osiain m dn !

okr€śu sórawozdawczeoc

ogólem osoby (w 0]=02 do 04) 0,]

150 § ] kkw 02

]5] § ] kkw 03

l5 § 2llW

Dział 5.4. Warunkowe zawieszenie lvykonania ka enia wolnoŚciW trybie art. 152

Warunkowe zawiesżenia Wykonania
kary pozbawlen a Wolności (Wykaz Ko)

oż eczenia osoby

ooółem W okres e splawozdawcżym (W 01=02+03 = 04+05) 0,]

02

(ż W.01)

z na]ożonymi obówiążkaml środkami karnymi. środkam
kompensacv ńvń ub pżepadkeń
bez nałożonych obowążków. ślodkóW karnych środkóW
kóm.enśacvińvćh lub óżeóadku 03

(ż W 0])
orżeeono oddań e pod dozól 04

n eorzeczónó o dóźórźe

kkW
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Dział 6. Wykonywanie warunkowego zawieszenia Wykonania kary

Dział 6. walunkowe 2awieśzenie nla

ożeczone kary z Warunkowym
zaweszen em Wykonania (Wykaz WzaW)

sprawy WzaW osoby

Wpłlv {k 01 W 01= dż ] k 02 W,06 ) 01

Wlvm pzekazane z nneao sądu a2

01 W

pożbawień a wo iości lW 03=04+05) 03

ż nałożonymr obow ążkami. środkami karnyrn]
środkam komDensacvinvń lub oęeoadkem 04

be2 na]ożonych obówiążkóW, środków kar]rych
środkóW kompensacv]nych !b pźepadkU 05

09r.ni.żen J woroś.i(W 06=07+08)

ż nałożonyml óbow ążkemi !b środkań kanrymi a7

bez na]ozonych obowiąz}oW UbśrodlóWlźrny.h 0a

ozylvnv (W.09=10+11) 09

ż nałożonym obowiążkamj !b środkamikalńyńi ]0

beż nałożónych obow]azkóW ub środkóW kalnych 11

osoby Wcześniei nie karane ża prżeslępśbła ,12

osoby upuedn o karane za puestępstwa 13

zakończono wykonyvanie ożecżeń (k 0] W ']4=W ] 5 do W 22 = dz 1

k 03W 06)
121

]5

zażądzen a wykonan a kary l6
zamiany na karę ograniczenia Wolnośc]albó
gżylvnęWlrybie ań 75a § 1 kk

z.ń]óny W tryb e .rl r6 Usl r na q?ybnę
uslawy z dn 20lulego20I5r, a",l--
(Dż U, ooz ]96) 19

!możenia postepowania Wykońawczeoo

pzelaz.n. nnemU sądow 21

22

Polostało sl.- W osl.IllT dl L ol,eśL 9,1,Jsly,?nego/
(k,01=dz ] k,04 W 06 )

23

łien a Wolności (=w 26+27) 25

ż nalożonym i obowiązkam środkam kamymi,
ślodkami komDensacv nvmi !b ożeDadkiem 26

beż nałożonych obow ą2kóW środkóWkarnyćh
środkóW kompensacyjnych lub pżepadku

.zenia Wolńośc (-w 29+30) 28

ż na]ozonymioboważlżnilubśródhJm klrńyń

bez nałożońych obowiązkóW lub środkóW kamych 30

y (=W 32+33) 3]

ż na]ożónymi óbow ążkami ]ub środk.ń kErnynr

bez nalóżonych obowiążkóW lub śrcdków kańych

osoby Weeśn e] n e ka€ne za pżesiępstlva 34

ośobV uprżedn]o kalane ża pEestępshła 35



Ms ś]OR 08 07 20,]6

Dział 6,2. Wykonywanie środków ka.nych, obowiązków, środków kompensacyjnych lub prżepadku W okresie
nkoweoo zawieszenia kawarunkoweoo zawleszen

srodkl karne, obowiązki, środki kompensacyjne ub przepadek orzeczone prży
Warunkowym zawieszeniu kary

(dotycży spraw WzaW)
(k 01 W 0l+22 >= dż 01 k 02 w,06)

środkóW karńych (W0] = W 02 do 05+]0 do 21) 01

39 pkl ] kk oozbawien e praw publenvch 02

39 pki 2 kk
żakaż żańoWanla określoneqo sianowiska. lrrykonywan a
ókreślóńego żawodU lub prowadżenia okreśone] dżiałalności 03

żakaż prowadżenia dżiałalnośc zW ązaie] z Wychowai em,
lecżen em. edukaca ma]oeinlch jub z opeka nad nimi

a4

ogółem (W 05 = 06 do 09)

obowiązek powstźyman a sę (!b zakaz)od pzebylvan]a W

okreś onvch środowiskach ]ub miescach
06

za[az [onla[iowan € 5ię z olreślońyń óśobam a7

żakażżb]żania sję do okreśonych osób 08

żakaż opuszczania ókreśonego m eisca pobylu bezzgody§ądU

39 pkt 2c kk zakaz wstępu na impreze ńasową ]0

39 pkt 2d kk
zakazwstęp! do ośrodkówgier Uczestń ctwa W grach

11

ńakaz (oklesowego) opusżdenia okalU żajmowane9o wspón e 12

39 p[t 3lk ż.k.z proWźdżeńia pójJzdów ]3

}9 plt4lk 14

39 pkt 5 kk
obowiązek napraw en a szkody lub zadoŚńrczynienia 15

39 pkt 6 kk 16

39 plt 8lk podanie Wyroku do pubiene wiadomośc 18

Pz€padek laft ,14kkzwy1 39 pkt4 kk)

obow ązek nap€łien a sżkody !b żadośćUćzyn enia ża dóżnaną kż}adę (ań 46 § ] ko 20

ńewiaźka (.ń 46§ 2 47§ r fub2 kk) 21

oqółem lLeba obowjązkóW (W22 =w 23 do 28+32 do 36+39 do43) 22

72 § 1 pkt 1 kk iniomowan a śad! lub kuraiora o pzeblegu okreśU plóby 23

72 § ] plt 2 lh pzeproszenia pokrzywdżonego

72§] n^,l ^k 
4lo.,n" J LlJżaceqo -a -1 obowla/Luh7ą ą r. 25

72 § ] pkt4 kk wykonyw€ń a p€cyżrcbkowej, do naukilub pżyoótowana się 26

72§1 Ń 5 kk 1on[iżJr:r;a*is:ęod 
ńadużylvanE alkoholu ub !łWańia 2T

72 § r p||6lk

ogólem (W28 = 29 do 31)

ecżen]€ odwkowe (erapa użależnień) -alkohol 29

eczen e odwykowe (t,ąrapa uzależi eń) -ŚlodkioduEają@ 30

lecżen e rehabi lacy]ne. oddziabry.n a terapeliyene 31

72§lpki6akk
ueeslnicilvo W pro9ramach korekcyjno edL]kacy]nych

72 § 1 pkt 6b kk Ućż€ślnic§ła ł óddżiaływań aóh kól€kćy]ńó edukacy]nych

/2 § ] Dkt ^^ 
po^qE\ranla s,e oo.zeb&alla n o-,eŚ'o,}.l- Ś,odo{ śLJ.t

35

72 § ] plt 7a lk

ogołem (W 36 = ]7+]8) 36

powśtrżymanla s9 od kontaklowan a śęż pokżylvdzońyń lub
nnvń osobam w okleślónv spośób 37

powśtrżymyllan a śię od żbliżan]a sę do poklzylvdżońego lub
38

72 § 1 pki7b kk opusżczeńia loka ].] żaińowanego wspólnie z pokuyvvdzonym 39

72 § 1 pkt 8 kk innego stosownego pośtępowan aWokrese próby 40

72§r.kk okreśen e przeż sąd sposób kontakiu skazanegoż
pokrżVwdżonym W raże orżeeen a obowiąźku ż § ] pkt 7b

72§2kk naprawień a sżkodyW całości|UbW eęśc abo uiszczeńja
śWiadcżen a WVm enioneqo W art 39 Dkt 7 kk

42

71 usl 1 ustawy z dńia 29 lipca 2005 l o pżecwdż]a]an ! nakomanii ecżen e Ub
rehab ]itac]a w oodm iocie e.znięvm lDz. U z2a12l aaz 124 zpóż| zń)



ożeczen azwykazu Ko W przedmiocle uchylenia
nałożen a obowiązku oraż oddania lub zwolnienia Z dozoru W okresie próby

Działanie sądu z urzędUWnioski
rożpoznane dotycżące dozoru ]

oqó]em (W 2+7+]3+19+25+3])

dż]a]ania sądu ż Lrżędu

nne uplawn one podmioly spnwuiace dozór
mien one W.rt 73 § 1 kk

dżialan. śądU z urzędu

]ńne uprawnione podm oty śplawujące dożór
enioneWań73§lkk

dż ałania sądu ż uPędu

nne lplawń one podmioly sprawują@ dozól

dżiałanasądużurżędu

]nńe Uprawn one podm oty śp6wują.e dożór
ienionewań 73§ ]lk

działania śąd! ż !żędu

ińne uprawnione podm]oiy sprawuiące dożćl
Nm enióńćwad 73 § 1 kk

dża].nia sądu ż użędu

nne uprawnione pod mioly sprawujące dozór
mien one W.d 7] § ] [k

Ms_s]OR 08 07 20,]6

lub rozpoznania Wniosku W przedmiocie dozoru
zawieszeniu kary

Dżiał 6,3. orzeczenia będące wynikiem dżiałania sądu z urżędu
oraz obowiązków w okresie plóby prży warunkowym

oklesie spra

a
9
E

!

a

,q

§
§



Ms_slOR 08 07,2016

Dział 6.4, Doźór w okresie warunkowego zawieszenia Wykonania kary pozbawienia Wolności - osoby, przyczyny
zakończenia

spraWy
(= k 02+03)

Z tego dożory
sprawowane przez

nne podń

Wtym prżekazane z nńych sądóW

(żw0]) W ok€ś e plóby (ad.74 § 2 kk)

ż obow ązkam 
j plob.cyjńym

bez obow ażkóW probacv]nych

UpłyVU ok€su żawieszen a

żWólńien ź od dozofu (żrt, 74 § 2 2a kl)
pżekażan a nnym sądorn

ż.żądżeńia wykońania kary (W ]3<=w 14)

lażem (W 14 = W 15 dó 2])

pope]n enia W okleś]e póby podobnego puestępshła umyŚ nego
za które ożecżono plawomoćnie karę pożbawenia WoLnośc

rażącego naruszen a pożądku prawn€go poprźe2 ponowie
używanie pżemocy ]ub groźby bezprawne] Wobec osoby ńa]blżsżej
]ub nn€josoby ma]o etnleiżamieśżkujących Wspólnie że sprawćą

Popełnienje innego rcdza]u puestępsbrc nź okreŚlonego
Warl 75§lkk(ań75§2
rażaceqo narusżenia porżądku prawnegoW nny sposób

Uchylan a się od dozolu (arl 75 § 2 kk)

Uchy]an a się od !!rykonyvvania na]ożonych obow]ążków środkóW
karnvch. środkóW kompensacyjnych ub prźepadku

UchVania sie od u szczenia gżywny (.n 75§2kk)

żam anv na kare oqraniczen a wonościabo qrżyvvnę w irybie ań 75a § 1 kk

żamiany na karę ograniczen a Wo ńości a bo grzywnę W tryb]€ ań l 6 usl 1

lsiawżdn 20 Uieqo20]5l (Dź U poż 396)

ożeczane dazary plzy Warunkowym żawieszeni! Wykonania kary
pozbaWienia Wolności (Wykaz D)

osoby

Wp|vv {W 01=03+04 = 05+06)

(zW0l)

zakończono (Wókreśie sprawozdaweyn] (W 07 = w 09)

żW07 po pseńńym Upomnieniu sądowego kuratora zawodowego

Pżyczyny zakońcżen a dozoróW - razeń (W 09 = w 10 do 13+22 do 24)

Pożostało (dożory !!rykonywanew9 stanu Wośtatn m dnlu okresu sprawozdawcż€go)



Ms slOR 03 07 2016
Dział 6.5, zażądzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (W okrcsie splawozdawczym)

zalządzenia wyko|ania kary Warunkowo zawieszonej

Działanie sąd! ż uźędUWnioski W plzedmioc e
zal za dzeni a wv ka n a| i a karv

lazem uwzględnione nieL]Wżg ędnione

ogółem spraw 1w 0]=02 do 05) 01

Dżiałanasąd!zUrzędu a2 2

03

inny Uprawń ońy podm otsprawuiącv dożór

06

08

rażem (W 09 = W 10 do ]8) 09
popełnienja W okresie pńby podobne9o p.zestępst]ła
UmyŚ ńego. za klóre oueczono prawomocńie kare
oozbawien aWo nościlań,75 §'1 kkJ

10

.ażącego naruszenla porżądku prawnego popżez
ponowne użytanie pżemocy ub groźby beżprawnei
Wobec osoby naiblżsżei ub innej osoby małoletniei
żamiesżku acvch wsoólnie ze s!.awca {ań 75 § 1a kk)

11

popełn enie innego rodżaiu pżestępshła niż okreśonego
Wai( 75 § 1 kk (ań 75 § 2 kk) 12

rażąceqo narusżenia pożądku prawneoow innv sposób
(ań 75§2kk)
uchy ania śię od dozol! (ań 75 § 2 lr) 14

uchyania się od Wykonlryan a ńałożonych obowążkóW.
środkóWkarnych środkóWkompeńsacy]nych lub
pPepadk! (ań 75 § 2 kk)

15

Uchyania się od uisżcżen a grzywny (an 75 §2 kk) 16

olleśonych W.ń 75§3[k 11

18

z ieby ógo]eń (z w01 ) po p semnym Upomn en iu sądowego kuraiora
żawodowe§o (ari 75 § 2a kk) 19

Dział 7. Wykonywanie orzeczeń W przedmiocie środkóW zabezpiecz{ących
Dział7.1. ożeczenia na podstawie ań. 94 kk i ań. 96 kk

oźeczen]a o um eszczeniu W zarnknjętynr zakładzie leczniczym Liczba

0
żba skierowanych do Wykonania oEeeeń o UmiesżcżeńiLr Wzamkn ęiym zakładz e l€czniczym W okresie
lawózdaw-Vm ódółem /W 01=02 + 03J 01

02

03

Lcżba orzeczeń o Umieszczen ! Wzamkn ęiym żakładżie eczi cżym podlegająćyćh wykonaniu W ostatńiń dnl!
okres! sprawozdaweego (w 04=05 + 06)

05

06

spraw€ Um]esżcżóńy W zak].dżie aT

sprawca nie żoslał um esżcżony W zakładzie lecznieyn (W 06-09 + 10) 06

w kiórych stośowane jest iymcźasowe areśżiowan e 09

ń eieslstosowane iynża9owe ćreszlowan e 10

W 08).

br.l mieis( W zalł.dzie lecznLeyrn 1]

oczekwan e ia decyżję koń si psychiatryżnei ds ślodków
12

ń edoprowadzenie sprawcy do żakladu (dotyey oueQeń ia podslawe
art.94 kk] lub niestawienn c§lo 13

l4
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Dział 7.2, orżeczenia na podstawie ań. 95a kk

ożeczenia o um eszczenju sprawcy
W zakładzre zamkn ętym albo o skierowaniu sprawcy na ]ecżen e ambu atoryjne

Lićzba

Lcżba Wyroków W których oźeźono środek żabeżpiecżaiący na podst.wie ad 95a § 1 kkskerowany
dó Wkónan a Wokresie sDrewózdawżvń lw 0]=02 + 03)

0,]

ó uń eśzżen u wż.lladże żamlnęjym 02

o skierowan ! na eczenie ambu atory]n€

Leba skazanych zwolnionych z żak]adu karnego WWobec któryclr WWyroku ożeczono środek żabezp e@8jący
na podstawie art 95a § l kkWokrese solawozdawczvm (w05+06 = w 07+08)

04

zwolnlen z UWag n. lóń ec lżry 05

war!nkowo pżedierm nowo zwolnieni 06

o potrzebe stosowań a Środka 0T

o brak! polrżeby stośowan a środka 08

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

Rodzaj środka zabezp ecża]ącego

Wyszczeqólnienje

Liczba sprawcóW wobec kiórych skerowano doWykonania środek
zabezoeczaacv W okres e sorawozdawczvm lw 0l <= W 02 do 06

co do klórych umożono posiępowanie o czyn żabrcn ony popełn ony W
śtźnie nie.óćżVt.lnóś.] ókreś óneiw ań 3] 6 ] kk
<'żża. żż p,żeślęp§l^o oo!e! ońe d s,J, e o9lż- *o,e po(ż}l..osc

skazan za pźestępstlvo określone Wari ]48 kk, ai( ] 56 kk, an 197kk,
ań. ] 98 kk. ań 199 § 2 kk lub ań 200 § ] kk, pope]n one w żwiążku 2
7rb ! r.,.niem Dr€f .,ąrencii śekśu
skażan na karę pożbawien]a wo n ości bez Warunkowego ]e] zawieszenia
ża Umyślne prżeslępstwo okreśone W rożdżiale xlx xxll. xxv lubxxvl
kk popełnione WżWążkU ż zab!rżenjem osobowościo takń chalakleże
ub nas eniu. że zachodzicó ń.jmńiejWysokie p€Wdopodob]eństwo
popełn enia czynu zabronioneao ź LJżyciem pżemocy ub qloźba iel

L cżba sprawcóWW śtosunku do klórych ślodkipod eqaia wykonaniu
stan W oslatńirn dniL] okresu sDrawożdawcżea o) lW 07 <= W 08 do ]2

co do kiórvch !możono postepowan e o czyn zabroniony pope]njony W

nóśćiókreślóńe Wart 31 § 1 kk

skażaniża prżestępshło pope]n one W sianj€ 09ran]czonejpoeyia ności
określoneiWań 3] §2kk
skazaniza pueslępstvvo ok€śone W arl ]48 kk, ań ]56 kk ań.197kk
ań 198 kk ań l99 § 2 kk lub ań 200 § 1 kk, pop€hiońe W zW ązku z
żabUrżen em preierenc seksualnVch
skażani nakarępożbawieniaWolnościbeżWalunkowego]e]żaWesżenia
ża umyś ne pEestępsbdo określoneW rozdz a e xX, xxl], xxv lub XxVl
kk. popełn onewżwiążku ż zaburżeniem osobowościolakm ćharakterze
jub ńas len u że źachodż co na]mnie] Wysokie p€wdopodobieństwo

ełn enia ćżvn! żabron on

skażan ża prżeśtepstwo popełnione w żWjążku ż Użaeżnien eń od
a koholu. środka odurżaiącego ub inego podobni€ dżjałającego środka

co do których umoĘono postępowan e o czyn zabloniony popelnionyW
nościokreślone]W ań. 31 § 1 kk

skażani ża prżestępsbło pop€łn jone W stanie o9ranicżonej pocżyialności
ókr_Aśóń_A W.ń 3] § 2 kk

skazaniża prżestępstwo określone W ań, 148 kk, ari 156 kk, ań. 197 kk
ań 198 kk. an 199 § 2 kk lub ań 200 § ] kk. popełnione W żWiązku z
żabużen em pleferenc seksua nvch
skażani na kare pozbawienia Wolnościbez warunkowego jejzawiesżenia
ża uńyślńe przestępsiwo określone W rożdżiale x]x. xxll . xxv ub xxvl
kk. popełrr oneWzWą2ku ż żabużenem osobowośclo takiń charakteEe
lub nasieniu że.żachodz co najmnej łrysoke prawd opodob eństwo
pope]ńieia cżynu ż.brononego ż użyciem prżemocy lub gloźbą jej

skazan]Za pueslępstło popełń onewzwiązku ż użaeźnienjem od
akoho u. środka odużającego ub nnego podobnie dzialającego środka

skażan ża pżestępstlło popełnione WżWążkU ż !żależn en em od
lub inneoo oodobnie dza]aia@oo środka

W iym. Wobec kiórych środkin e sąwykonyvare (st.n w óstatn m dniu
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Dział 8. zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie ań. ,l5 
§ 2 kkw

ZaWeszenia postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Liczba osób
(w okreś e śprawozdawcżym)

Wykonywane (osoby)
(stan W osiatnim dniu okreśu

sprawozdawczeoo)

ogo]eń (W 0]<=02 do 04) 0]

poszukiwanie lstem gońcżym Ub ENA

slan zdlowa skażanego 03

Dział 9. Umorzenie postępowania Wykonawczego W trybie art. 15 § 1 kkw

Umorzenia postępowania Wykonawczego co do osób (wykaż Ko) Liczba osób
(W oklesie sprawóżdaWeym)

ogółeń (W 0 ]=02 do 04) 01

(z W 01)

pżedawn]en e Wykońtsnia kary a2

03

a4

vzial 1o. Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających W systemie

dozoru elektronicznego (s,d.e.)

Wyszczeqólnienje
zakó^czone

(stan W ostatniń dniu
okrcs! sprawozdawźe9o](w okres e śprawożdawcżym)

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

Kara ogran źen a Wolnośc obowiązek
pozosiawańia w ókleślonym mie]scu (ar1

34 § ]a pki2 kk)

ań4la§lkk

-ań,41a§2kk
srodek karny zakaz wslępu na mpreżę
rnasową (arl 41b § 3 kk)

Środek zabezpiec2ający eektronczńa
kontrola m ejsca pobytu

'93a§]pkilkk)

Dzial 11. obciążenia administracyjne respondentów

Proszę podac czas (W m]nulach) prżeżnaczony na

pzygoiowan e danych d]a potrzeb \Ąypełnianego fonnu aEa

wypelnienie formulaża

WViaśnienia dotyczace sprawozdan a można
uzvskać pod numereń ieleionu

,,,,,,!q,,sK9i1,1,,,,,,,, .,

fiulłtl{{{rł 
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