
] MlNlsTERsTWo
ry]q-§]!E ]! 9]!!17

sPRAW|EDLlwoŚc], Al, t]jazdowsk€ 11, 00-950 \Ą,żrszawa

Ms-s10
SPRAWOZDANlE

z sądowego Wykonywania orzeczeń
według właściwości żec2ow€j

żgodnie ż PBssP 2016 r

za rók 2016 ł.

*r ńiepotPebne skreś ó

raw W Wykazach Wyko

POZOSTAŁO
z ubiegłego loku

nawcly.ch

WPŁYNĘŁo ZAKOŃCZONO POZOSTAŁO
na okres następny

999!! !:j!?!9-,1 0)

D

Dział 2.

Dzial2.1

Wykonywanie Warunkowego umorzenia postępowania
umoĘenle nia

Warunkowo umorzone postępowania (Wykaz Wu) spraWy osoby

WpĘw (k, 01 - dż. 1 k, 02 w 02)

wlym przekazane ż inneqo sądu

ż nalożońyń obowiązkam] środk.m] karnyń środkarn
końpeńsacy]ńyńi lub prżepadkiem

beż na]ożonych obow]ążkóW, ślodkóW karnych, środków
kompenśaćV nVch ]Ub Dę€oadku

zakończono wykońywańie ozeczeń (k,01 w,05=06 do 1 0 = dz,1 k,o3 w02) 21

pod]ęca waruikóWo umorzoneqo postepowań a

pżekazanja innemu sądow]

umorżeń a pośtępowan ja Wykonawżeqó

poźo§tało (stan wostatnim dniu okre§u statystycznego)
(k.01 E dz,l k,04 w 02)

W tym prżel.żańe ż nńego sądU

z ń ałożonymi obowjazkam środkam karnVńi, Śrcdkańi
kompensacy]nym !bprzepadkem
bez nałożonych obowążkóW. ślodków karńych środkóW
kompensacy]nych Ub pżepadku
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Dział 2.2, Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, obowiązków oraz pżepadku w oklesie
walunk o umorzenla post anla

Środki karne, obowiązki orżeczone prży Warunkowym umorżen]u postępowan a
(sprawy z Wykazu Wu)

ogóeń icżba nódków kalnych (w 0] = W 02 dó 04) 01

39 plt ] lk żJiaż prcWJdzeń a po]azdóW

03

ogołem ]ieba obow ązkóW (W 05 = W06 do ]2+16 do19+22 do 24) 05

67§3kk
ńaprawen e śzlódy !b żadóŚĆUćzynien e

Q7

72 § 1 pki ] kk nformowańia sąd! lub kuralora o przebegu okreśu plóby 08

72 § 1pkt2 kk pźeproszen a pokrżVwdżoneqo 09 1

/2§ ] Dkt3^^,,Lo-'wżlia,.ża%9ó.lń'lobó$.ł lLóż"ra ,10

,2 § ] Dkl 5^^ Ń^śż}rł. <eod ed,/l{ar ż ltol o llb JżĄ., ż ",cl Ll 1

72 § ]pll6lk

ógółem (W L2 = ] do ]5]

eczenie odWVkowe 1ielapa Uża]eżńień)- alkohoL 3

Lecżenie odWykowe (lerapia uża eżnień) środkiodUĘające
eczenie rehab ]tacy]ne oddżiaływJn ź telapeutyane 5

72§]pkl6akk u.żeśtn ctwó w óddzialywan.ch korekcyjno edukacyjnych 6

72 § ] pkt 6b kk Ucżeśtn ćhva Woddżialywan ach korekcyjio edukacyjńych 8

72§lpkt7akk

ogdem (W]9 = 20+21)
póWśtżyńan. se od konlaktowan a się z pokżylvdzonym lub
nnvm óśóbżń wokreś o.v śoosób 2a

powstżymylvan a sę od żbliżan a ś ę do pokrżylvdzoneqo Ub
21

72 § ] pkt 7b kk ópuśżczeń a okalu zajmowanego Wspólnie ż pokrzWvdzonym 22

24

Dozór w oklesie warun o umożenia owania

oźeczon€ dozory przy Wal!nkowym umożeniu postępowan]a (Wykaz D) ], 
s||u"*J

(= k 02+03)

z tego dozory splawow.ne

" osoby

Wpływ (w01-03+0a=05+06)

W iym pPekazane z innyclr

w okreś e plóby (ań 67§4kkwżW żart 74§2kk)
z oźecżonym obow ązkami probacv]nvn

bez obowiązkóW probaóyińyćh

zakończono (W okresie sprawozdawczym) (W 07 = W 08)

zakończen]a dozoróW - razern (W 08 = W 09 do ]2+21)

zwo n enia od dozoru (ai( 67 §4 kk W & 74 § 2 kk)

prżehazżnia inńym 9ądóm

pod]ęca Warunkowo umorżonego postępowań a ogó]em (W 12<=W.14)

zwl2 po ps€mnym upomnjen u sadowego kuratora żawodoweoo (art 68 § 2a kk)

pope]n enia W okresie próby pżestępstwa umyś nego za kiór€ sprawca
zosla] prawornocń e skazany (ar( 68 § 1 kk)

pope]n enia pżeslępśtła innego iżW aft 68 § 1 kk (ad 68 § 2 kk)

lażąćeqo narlsżenia porżadkr] prawnegow nny sposób (art, 68 § 2 kk)

uchvania s]ę od dozor! (ai( 68 §2 kk)

uchyania s'ę od lrlkońywai a nalożonego obow]ązku środkakarńego środ
ka kompensacyjnego puepadk! Ub n ewykónywańia Ugody (ań, 68 § 2 kk)

okreśonegoWar( 68§3kk

Pozostało (dożory Wvkonvwane Wo slanu W oslalnm dniu okresu sprawożdawczeqo)
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gział 2,4, P ie warunk o umorzenia nla

Podjęcia Warunkowo umorżonego postępowania (Wykaz Wu)

Dża]an e sądu z urzędu/Wn osk W pżedmiocie
warunkowo umolzoneoo Dosieoowanla

(W.01=02 do 05)

Dzi6łanla śąd! ż !rzędu

inny uprawn ony podmlót śprawujący dożól

lażem (W 06 = W 07 do 13)
pooeł e ,d 

^ 
o. "< A ó,oó} p, ,e,leoslsJ 

)ś rFgó /. .lo,e lp,oł(J ,oslJl
rawomocnie skazańy lań 68 § 1 kk)

pooeł e, o oPe leo-aa,.,ego ,/ 
^.l o8 9 ' '! J-68§2l|

rażącego ńafuszenia poEądk! prawnego W inny sposób n ż pope]nienie
§twa(arl.68§2kk)

u.hylan a się od dozor! (ań 68 § 2 kk)
uchylan a się od Wykónyvańja nalożone9o obóWążku środka karne9o, środka
kompeisacy]ńegó pżepadku ub n eslkonywania uoody (ań. 68 § 2 kk)
okreśonych W6ń 68 § 3 kk

Z ]ieby ogółeńr (ż W01 ) po p śemnym lpomn eniu sądowego kulatora zawodoweqo {ań 68

L -Jem jczbe osób. wobec których podjęio WarunkóWó umorzone poslepowan e (W .] 5 <=

Dział 3. Wykonywanie kary grzywny
Dział 3, nie ka samoiśtne

orzeczenia kary grżywny salTro stnej
sDraWV osobV

01

wlym przel.żane z ńńe9ó gądu a2

zakończono (W 04+05) 03

u sżczeńia kary grzyvny a4

05

Poz6tało (stan W ost.lń ń dn u oklesu
06

a7
niewykonVWanVch (żawiesżone) 08

Dział. 3.'1.a. Wykonywanie
z dn. 20 lutego

kary g.zywny orżeczonej
2015 r. (Dz. U. poz.396)

przy zastosowaniu
- ań. 16 ust. 1 pkt 1

pżepisów pr2ejściowych ustawy

Dzial3.2. n'e ka orzeczonei obok karv z warun onanla
olzeczen a kary

obok kary z warunkowm zaw esżen em ie Wvkonania Splawy osoby

Wtym pżekażane z nneao sadu a2
zż koń6ż0no (W 0a+05) 03

L,z z-,dtó ! g -jvl l
05

Pożostalo (stan W osialńiń dn]u okresu
06

07
n ewylońywźńych (zaWĘszone] 08

Dział 3,3. zastępcza kara pozbawienia Wolności orzeczona W okresie sprawozdawczym w zamian za
nieui

oźeczen a zastępczej kary pozbaw en a Wo ności ub
zastępczej kary aresztu W zar.ian za nieL]iszczoną grzywnę

(Wykaż Ko)

z ożecżn c§va lwokresie so.awozdawcżvń)
W zwiążku ż pżeśtępśtwam w żwiazk! ż Wykrocżeniam

orzeczona obok pożbawien a Woności

a2
Wstźymanie Wykonan a żaśtępczeikary pozbawenia Wo ności >< ><



Dział 4, Wykonywanie kary ograniczenia wolności i wykonywanie pracy społecznle uZy#scilOR 
10'01 2017

orzekanej W zamian za nieuisżczoną grzywnę
Dział 4.1, nie ka.y oqraniczenia w

orżecżone kary ograniczenia Wo nośc]
(Wykaż Wo)

lY},rw \w U ś= W UJ oo !b]
wtym pżekaaa.e ż nnego sądL] 02

nćodpłalńel kontro óWanej pracy na cee społeżne 03
obowiążk! pozostawa. a W ókleŚlonyń miejscu z X
obowążkach ż ań 72 § 1 pkt4 7a kk 05
potrąceniU ż wynagrodzenia ża prace 06

zakońcżono 1W okresi€ sprawożdaweym)
1tąem W 07 = W 08 do 17+19+20) 07

wykonania ożeczone] n eodpłatnej. konlroowanej plaly ta
08

żakończen a poirą@ń ż wynaarcdże|aw żwiazku ż
up]yvvem ok.esu ka., 09

WVlon.n ż obóW.zl u bądz Upiywu ol resu li pil
obowiażel żoslal nałozony

,l0 ><
Wyko.ania oboWiązku pozostawan aw olrrestonyrrl nląscl
żżaslosówańiem s d e ]] ><
;fin::; 

Ń €sżly karyż eo*odu użń"* jeja
12

pozbawien]a Wo]noś. (art 65
§ 1 kkw ub ait 43 żd kkw)

aresztu lań 23 § 
,] kW) 15

uchylen a zańlóny zarżądzen. Wylonania lary
pożbawien. Wo no9. red 75ż § 5ll] 16 X

17
Wlym ż powodu pżedawnien a ]8

puekażańia innemUsądowi l9
2a

'oz6iało (Wykonylanie i n ewytonywane sran w oŚtatnlm oniu ołesu
!!4y§tyeiego) (w.21 = w.22 + w 27 )
L.żb.wy-o,W.-J.l,Jż"r 

^.2-.- ^.J.ó 26t *r*oło,r,-or-
olresU splżWożdawcżeqo 22

nieodplatna koiirolowan. praca ńa ce]e społecżne 23
obowiązek pożostawan a W okreś]onym miejscu z

24 X
obowążk ż art,72 § 1 pkt4 7a kk 25
polrąćeńie 2 Wynaglodzenia za pracę 26

L czba niew}konywanych razem 1wzz <= w7e ao-6
SIan W ostalnin] dniu okresu sprawozdawoeqo 27

62 § ] kkw zbyt c]ężkie skutk dla
skazaneqo lub eoo rodż nV 2a
62 § 2 llW _ z powodu powołJn. skażJl€@
do czyńne slużbv wols[owel 29

43i§ 2 kkw ż powodu braku moż Wości
n eżsłocznego rczpoaęćia Wykonywania 30

63 § l kkw _ ze Wg]ędu na stan zdrow]a
31

63 § 2 kkw _ ze Wżględu na zbń crężk e
skulk]dla skażaneqo lub ieoo rodż]nv 32

63§3kkwWe zart oz 5 z łiw-
pMłan e skażanego do cżynnej słUżby 33

żaW esżen a pośtępowan a (ar( 15 § 2 kkw) 34
nn€go nie Wyr.ienionego Wyżei(razem W 35 =W36 do 42) 35

ukrywan a śię skażanego
uchyania się skazanego od podjęca pracv 3T

3a
odbywan]a pżez skażaneqo karv
pozbawienia Wolnóśc W nne śoraw .,q 39

odb}łania prżez skażaneqo kary pozb.wrcn a
Wó/ńoŚ.i orze.zonel na .ódn ań 37b l[]L]h 37 6
ż ll lan ]7a § 2 ild
blaku zakładu pracy. Wktórym p€.a sp.]o.zńe
uzyteczna moqteby być wvkonana 41



Ms slOR ]0,01 20]7

Dział.4.'t.a Wpływ kary ograniczenia wolności olzeczonei plzy zastosowaniu prżepisóW prżejśc!owych ustawy ż
dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. tJ. poz, 396)

- ań 16 ust, 1 pkt 2l-----l
art, 17 Ust ]

Dział 4.2- anIe w zamlan za nleu§zczon
ożecZone prace spo]ecżni€ użyteczne

w zarnjan za nieu szczoną gTzywnę
(Wykaz Wo dodatkowe ożnaczenie,,psu )

sDrawv wo rosu

Wtym pżekazane z in|ego sądu
zakońcżono (w ókresie sprawozdawczym) (rażem W 03 = w 04 do
06+08 do 1

Wykonania ożeeonej placy społeenie użyteżne] (aft

zamiany na karę zaslępcżq pozbawenia Wolnośc (ań

Wlym z powod! prżedawnien a

U]sżcze.ja kwoty pien ężnej (ań 47 § 2 kkw)

pżekażania ińneńu sądowi

Pozostało (Wykonywan e n ewykon}wane _ śian Woslatni.n dniu
okresu stafusiveneoo) lW ]'] =W12+w13
Liżba Wykonywanych ogólem slan W ostalnjm dni! okresu

Lidbe niewykonywanvch razem (W 13 <=W 14 do 20)- sian W
óst.tniń dn U okr.,Ps! śnr.Wóżd.W.7e

62 § 1 kkw żbytć]ężkie skutk dla
skażaiegó lUb]e9o rcdziny
62 § 2 kkw z powódu powolan a

63 § 1 kkw ze Wzgledu na stan zdróW]a

63 § 2 kkw ze Wżqlędu na zbvt cażkie
skltk dla skażańeoó !b jeóó ródżin

63§3kkwWzW żań 62 §2kkw_
powolanie skażane9o dó -ynne] służby

zawieszen a poslępowania (ań 15 § 2 kkŃ)

z nnego powodU n eslmien onegó WyŻejtazem W,20 =
W 21 do 26)

UkryWania śę skazanego

uchyania się skażańego od pod]ęcia

ódbywżn a pżez skażanego kary
póżbóWeń. wo nosc W nne' śprawe
braku żakład! pracy W którym praca
spolecżnie !ży|eczna moqlabV bVć



Dział 5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności 
Ms-s]OR 10 01 20]7

Dział 5.1, Liczba orżeczeń oraz osób skielowanych do Wykonania, W których zawańo lozstżygnięcie wydane na
stawie ań. 62 kk i 77 § 2 kk

Wysżcżegó nienie Liczba olzeczeń
(w okresie sprawożdaWPyń

Licżba osób
W okresie sprawożdawdvń)

01

Ad 7i § 2 l,k a2

Dział5.ż, skazani nieosadz eni w aresztach śledczvch lub zakładach karnvch. Drzvcżvn nieosadzenia

Wysżcżególn en e Liczby

osoby plawońocnie skazane na karę pożbaweń aWo noś. żWyłąc2enj€rn kalżastepcżych n eosadzone Waresżc€
ś]eddym i]b zak]adźi€ kalnym mimo lpłylvu ierm nu staw]enn clwa do odbycia kary ub z nnych powodóW _ slan
W osialn]m dniu okresu sprawożdawżeqo

0]

lazem (W 02= W 03 do 10+]4+15)W.02 >= W 01 a2
nieżgloszen e się skażanego do od byc a kary pom mo Wezwan ia Ub n iedoprowadżen]e śkażanegó pżez
Póicję ( nny lprawn ony orgań)_ § 361 legulaminu Użędowan € sądów powsżechnvch 03

Ukrywanie sę skazanego plowadzen e.żynnośćiposzlkWawcżych przeż Po]ic]ęieżel Wsprawie nie
Wydano posianowienia o poszukiwaniu listeń 90ńczym lub postanowienie o ENA
ukrywan e się skazanego prowadżen e.żyniośc posżukWawczych pżeż PólicięieżeL Wsplawe
wydano posiańoweńie o posżukiwaniu lstern qońevm lub Dostanowenie o ENA 05

brak czynnośćiw śprawie w tym n eskierowańie ożeczenia do Wykonan a 06

blak ńfomacji o doreeeniU kó€spondencii sadu skazanemu a7

WsiPyman ewykonania kary - ań,568 kpk 08

wsiźymanje wykonania ożecze. a ań.9 § 3 §akkw 09

6żem (W 10 = W 11 do ]3) 10

150 § I llw ll
15r § l l[W 12

15] § 2llW
\-o-1ł(żeqo a1 'q§r.t^

15

Dziat 5,3. od

Dżiał 5.4. Walunkowe zawieszen

oczenle onan!a ka bawienia wolnośc oso

osoby, Wobec których orzeczono
odrocżen]e Wykonan a kary pozbawienia Wo]ności (Wykaz Ko)

osoby Wobec których
orżeczenie skierowano

do Wykonania
lW okrcs e śprawożdawżym)

osoby, wobec
których orżeczenie
jest WykonyWane
(slań w ost.tir rń dniu

oklesu sprawozdawżeq]

ogołem osoby (w0l=02 do 04)

150 § 1 kkw a2

15'] § 1 kkw 03

l5] § 2llW

a unkowe zawleszenle ia kalv pozbawienia wolności w trvbie ań. 152 kkw

Warunkowe zaWieszen a Wykonan]a
kary pozbawren a Wolności (Wykaz Ko)

orzeczenia osoby

ogĆnern W okresie splawożdawcżym (W 01=02+03 = 04+05) 0]

a2

(żWOj)

ż ńałożonyń obow ązkam ślodk.m karnym] środkam]
kompensacyjnym lub pżepadkiem
bez nałożonych oboważkóW. środkóW karnvch środków
kompensacvnvch ub ożeoadku

(ż W01)
olzeczono oddanie pod dozór a4

nić ou ećzónó ó d.żóre 05
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Dział 6. Wykonywanie warunkowego zawieszenia wykonania kary

Dział 6,1. Warunkowe zawieszenie nia ka

ożeczone kary z Warunkowym
zaw eszen eTn Wykonan a (Wykaz WzaW) sprawy WzaW osoby

wpływ(k 01 W 01=dż ] k02W06 ) 0]

wtyń pżekazane ż ńnego sądu a2

01 w

Wenia WolnoŚc (W 03=04+05) 03

z ńałOżonym obowiążkań] środkami karnyń],
ślodkami kompen sacvińVm i lub DżeDadk em

a4

bez nalożonych obóWiązkóW środków karńych
środkóW kompeńsacv]ny.h lUb prżepadku 05

cżeń l Wo ioŚc iW06=07+08)

z ńalożo|ymi obow ążkań lub ś.odkamikarńyńi 07

bez nałożonych obowążkóW Ub środkóW kalnych

y (W 09=10+]']) 09

z ńalożonym obowiążkań] ubśrodkam karnym T0

beż nałożońych obowiążków IUb środkóW karnych 11

osóby weeśnie] n e karańe za puestępśtwż 12

osoby upżedńio karane ża prżestępshla 13

zakońcżono wykonywanie ożecżeń {k 01 w14=W 15 do W 22 = dż .l

_!03 W 06)

Uplyryu okresu próby 15

żarżądżen]a wykonan a kary

żżmianv ńa lare oqr.nżeńa Wonos. abo
guywnę W trybe żr1 75. § ] [l 17

żara..{,\beo1,'6Uq l ," 9,/Ą,ęNds..ie\,<-.ł/;dń"oluleoo20,q, -"":".""".,".,
D/ U oo/ Jóó

18

19

uńorzenia postępów.ńia wykonawcżegó 2a

przekażan a ]nneńu sądow 21

22

Pozosiało (slan W ostatnim dniu okresu ślaIystycznego)
(k,01=dż ] k04W 06) 23

przekazane ż nnego sądU 24

ł enia Wolnośc (=W 26+27) 25
z ńa]ożonymi obowiążkaff środkamj karnyń
środkami kom!eńsacvinvm i ]Ub !żeDadk em

26

beż nałożonyóh oboWązkóW, śródkóW karnych
środkóWkompeńsacy]nych !b prżepadkU 21

)zen a Wo ności(=W 29+30) 2a

2 .ałożo nymi obow azkam i lub śrcdkam] ka rnym 29

bez nalożonV.h óbos ązioW lUb slodloW ! arnych 30

sżltny (=W ]2+33) 31

ż nalożońyrn obowiążkam ubśrodkam karnymi 32

beż na]ożóńych obowiązkóW ]Ub środkóW karnyćh

ośóby Wcześniej nie karane ża pżestępsh{a

osoby uprżedn]o karane za przesiepshła 35



Ms slOR 10,01 2017
oział 6.2. Wykonywanie środków karnych, obowiążków, środków kompensacyjnych lub przepadku w okresie

nkoweoo żawieszenia kan
srodki karne, obowiązki, środki kompensacy]ne ]ub przepadek orzeczone przy

Warunkowym zaw eszeniu kary
(dotyczy spraw WzaW)

(k 01 W,01+22 >= dz,01 k,02 W 06)

ogółem liczba środków karnych (W.0] = W 02 do 05+10 do 2]) 0j
39 pkl '] kk pozbawien e praw pub c2nych a2

39 pkt 2 kk
zakazzajmowania okreśonego stanoWska wykonyWanja
okĘśonego żawodU Ub prówadzen a okreś onejdziatalności

zakaż prowadżeńja dza]a ńośc żWiążane] zblchowan em.
eQen em. edLrkacrą maloetn ch lub ż ópeka nad nini
ogólem (W 05 = 06 do 09) 05

obowiążek powstrżyńania się (lubzakaz) od plzebyvvanla w
okleś]onvch środówiskach lUb m .,.iśća.h 06 1

39 plt 2b kk zakazkontaklowana sężok€śonymiosobańi 07

zalaz zblżan. śę do orreslonych osob 08

żakaź ópusżcżan a ok€śonego ńeiśóa pobylu bezzgody sądu 09

żakaz wstępu na jmp€żę maśową ]0
żakażWstępudoośrodkćWgiel] uczestnictwaW9rach

11

nakaż (okresowego) oplsżcżen a lok€ u zaimow. ńego wspóln ie

39 pkt 3 kk żaIaż prcWadżen a po]ażdoW l3

3q plt5lk obówiązeknapraweniasżkodylubzadośćUcżynienia
5

39 pkt 6 kk ]6

1T 25

39 pkt 8 kk podan eWyrolU do pUb cznel WJdońoś.i ]8

P.zepadek (an 44 kk zu}ł 39 pkl4 kk) ]9

obowążek naprawreń a szkody ub żadośćućżyń eń]a za doznaną kżylvdę (ań 46 § r kk] 20

naważka (ań 48§ 2 17§ ] ub 2 kk]

ogóiem lczba obowiążkóW (W 22 = W23 do 28+32 do 36+39 dó 43) 22

72 § ] pkl ] kk nforrnowania sadu |ub kuratora o pżeb]egu okles! próby 27 1

72 § 1 pki 2 kk prżeprośżeń. pokżywdzoneqo 2Ą

72§ ] DktJ^^ alo'/nl-.(iaża.eso-d,roooMaż.LlożP .'ż
25

72 § l pkt4 kk wjkonywa a preyżrcbkowej. do ńaukilub pżygotowań a się

7_§ ].^la^x oołslż,lalBsieod..d_ż/w. .aIo-o-1lbL/,,"1., nnvcn slodlow odurża acycl]
2J

72§lpkt6kk

oqólem (W 28 = 29 do 3]] 2a

ecżen e odwykowe (ielapia uża eżnień] -akohol
eczen e odw}kowe (lerapa uzależn eń) łodk]odlrżajq€
leczen e €habi tacyińe. oddzialylvan a terapelty€ne

72§]pll6.|k ucżestnictwo W pro9ramach ko€kcy]nó_ed!kacy]nych 32

33

72 § ] pkl6b kk uczestn clwa W oddź aływaniaclr korek.y]nó edukacyinych 34

72 § ] DLl k^ oółslż/r dl a ! e od p./ebJ
35

72§]pkt7akk

ogólem (W 36 = 37+38) 36
powsiżymańia się od kontaktowań a śez pokrżywdżonyń ub
nnym]osobamiw ok.eś onv śposób ]7

powsllżyńywania sę od żb żania śię do pokrżywdzonego ub

,2 § I o_- -b.. op lśż,/er. lo-a. żJro,żló9o ̂
spo 

l e / pót./rsożo-]T 39

72 § 1 pkt 8 kk ]nnego stośownego posiępowan awokreśe próby

72§lalk okreśj€n e prżeż sąd sposób kontaktu skażanego z
pokżylvdżonyń W raze ouecżen a obóWiażku z § ] pkt 7b

72§2kk n.prawenia szkodyw.ałośc lub w częściabo u szczenia
świadżeńia Wvmien oneqowań 39 okt7 kk 42

7] ust ] lsiawyżdn.29 p€ 2005l. o prżecwdżialaniu narkońań ]ecżen]e lub
rehab iiaca w podńioc e |ecżn]żvm (Dz L] z 2012 r - ooz.124- z aóżn. zfr,\ 43



Dżiał 6.3. orzeczenia będące wynikiem działania sądu ź Urzęaltl
oraz obowiązków w okresie próby p.zy warunkowym

okresie sorawożd

Ms sloR ]0 0],2017

lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozolu
zawieszeniu kary

,q
a
E

t]

,9

a

N

§

9
e

nne uprawn one podm oty sprawująće
meńoneWań7]§](k

ażecze|ia z wykaA) Ko W przedm ocie uchylen a,
nałożenia obowlążku oraz oddania ub żWo n en a ż dozoru W okresje próby

Działan e sądu z urzędU/Wnioski
rozpoznane dotyczące dozoru i

obow azków w okresie

ogólem (W2+7+]3+19+25+3j)

dzialańasądużurżędU

inne uprawnione podm oty śpraWliące dożól
Wń enionewad 73 § ] kk

dż.łlńa sądu ż UPędu

nne uprawn one pódńioiv sp.awuiace dozór
Wvmien one W art,73 § ] kk

dżialan]a sąd! ż UrżędU

inne uprawńione podmjoiy spraWliące dożól
eńoneWari7]§](k

dżra]ania sadU z uPęd!

nne lprawn one podmioty śpGwujące dożór

dżałanasąd!zurżędu

inne uprawnione podm]oty spraw!]ące dożór

dż]a]anż9JdUżUrzęd!
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Dżiał 6.4, Dożól w okrcsie warunkowego zawiesżenia Wykonania kary pozbawienia wolności - osoby, pĘycżyny
zakończenia

ożecza|e dozoly plży War!nkowym zaweszeniu Wykonan a kary
pozbawien a Wo ności (Wykaż D)

sprawy
(= k 02+03)

Z tego dozory
splawowane pTzez o5oby

nne podmio§

WpłYw (W.0]=03+04 = 05+06) 01

Wtym prżel.zene ż nńyćh sądóW

(ż W 01)

03

W okres e próby (ań,74 § 2 kk) 04

z obowiązkańi próbacy] nymi

beż obowiąż}óW plobJcyjńych 06

zakońcżono (w okresie sprawożdawcżVń) (W 07 = W, 09)

ZW.07 po pisemnym Upomnien U sądowego k!€lora zawodowego 08

Pu yeyny zakończen a dożoróW Ezem (W 09 = W 1 0 do l 3+22 do 24) 09

!p]WU oklesr.] zawieszei a ]0

żWo ńieńja od dozoru (art, 74 § 2 i2a kk) 11

prżekazan]a innym sądoń

żażądzenia Wvkonan a karv (W']3<=W ]4) I3

€żem (w ]a = W ]5 do 21)

pope]n enia W okres e próby pódobnego przeslępshła umyślńegó
ża klóre órżeeono plawońocńie kaĘ pozbawen a wo ności
(ad75§]kk)

15

6żące9ó ń.r!śżei a pożądku prawnego popEeż ponówne
używanle pżemocy lubgroźby beżprawie] wobec osoby ńaib żsżej
lub in|ej osoby małoletniej żamiesżkUjących Wspó n e ze sp€Wcą 16

pope]i enie nńego rodzaju p.zestępsŃa niż okreśonego
Wa.t 75 § 1 kk a2rt 75 § 2 kk] 1J

lażąc€go naruśżei a pożądku prawn€gow inny sposób
(ań 75§2kk)
Uchyania się od dozolu (art,75 §2 kk) ]9

Uchyan a się od sakonyvvania naiożonych obow]ążkóW środków
karnvch. środkóW kompensacv nvch ub ożepadku (art, 75 § 2 kk)

2r) 1

uchy]ania się od Uiszcżenia grżywiy lań 75 § 2 kk) 21

zarn.ny na karę ogran czenia Wolnośc albo qrżWn9 Wtrybe ań 75a § 1 kk 22

z.m any na karę ogran czenia Wolnośc albo9rżylvn9Wirybearl ']6 usi 1

ustaw ż dn 20 lulego 2015 r. (Dż. U poz, 396)
23

Pozostało (dożory wykonywane W9 stanu W ostatn m dnju okresu sprawożdawczego)
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Dział 6,5, zażądzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (W okresie spmwożdawczym)

Za-ząd7en a ł}qor;lia ha 1/ "valurkowo żawies7orej

Działanie sądu z urżędUWnjoskiw przedmioce
zażądzenia wka|ania kary

razem uwzgiędnione njeuWzqlędnione

ogółem śpEWy (W 0]=02 do 05) 0]

Działania sądu ż Urżedu 02

03

ińńy uprawn ony podmiói sprawujący dożór 04

05

06

aT

08

razem (W 09 = w 10 do 18)

popełnjen a w okrese próby podobnegó pżeśiępsbła
umyślnego ża które orźe€ońó prawomócn e kalę
oózb8wenia wo]nóśc lań 75 § ] kkl

10

razącego naruszenia poządku plawńe9o popżez
ponowne używan e puemocy lub groźby bezplawnej
Wobec osoby na]blższe] ]ub jnne] osoby małolein e]

żańieśż[Ja.rch WsDólnie że so!a$ca łan 75§ la [hl

j]

popełn enie iniego rodża]u pżestępsbła niż ok.eślonego
w2n 75śl kklań 75§2kk) 12 22

6żące9o nalusżen a porządku prawnego w nnysposób ,]3

uchylan a sę od dozoru (ari 75 § 2 kk)

Uchvlan a się od Wykonwania nalożonych obowiazkóW
ślodków kalnych środkóW kompensacyjnych lub
pżepadku (ań 75 §2 kk)

15

uchy]ań a się ód U sżcżen a qrżywny (ań 75 § 2 kk) 16

okreśonychWań 75§3kk 17

18

z iebyogółem (zW.01) popsemnym upomneniusadowegokuraiora
żawodowelo (ań 75 § 2a kk)

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

ożeczen]a o um esżcżeniu W żamkn ęiym zakładż]e ecżniczym

L]-eba sk ercWa nych do Wyko nan a ó rzeczeń o Uń eśżćzeniu W źamkn ętym zakładzie e@n czym W okres e
sorawożdawczvm ooolem łW.0]-02 + 03) F

a2

03

Lieba oE€eeń o umeszczeniu W zańkńięiyń zakladze jeżń czyń pód egających Wykonaniu W ośtatnim dnlu
okresu sDr2wozd2w9eoo lW 04=05 + 06]

05

06

sprawca Um esz.zony W z.|ł.dzie QT

sp .^ca 1e żoślal 11Fśżoo1} n -.lladżó "cżńi,żya {,08- 09. '0 08

W kiórych stosowane ]est iym€asowe aresżtowan€

ńie ]eśt slósowańe lyńżaśóWe aresztowanie 10

W 08).

brak m ejscwżakladzle een cżym 11

oczekiwanie na decyż]ę końjsji psych lairyene] ds środkóW 12

ń edopróWadźen e śprawcy do żakladu (dótycży óżeeeń na podsiawe
eń 94 kk) Ub n eslawienn.bło

j3



Dżiał 7,2. ożeczenia na podstawie ań. 95a kk

orzeczenia o umieszczeniu sprawcy
W zakładz e zamkniętym albo o skierowaniu sprawcy na leczen]e ambu atoryjne

Licżba

Leba wyrokóW Wklórych oźeczono środek żabezp ecżający na podslawie ań.95a § ] kk skierowany
do Wkonan aw okresie śDlawożdawczvm (W 0]=02 + 03]

01

o !m esż.żeniu w żalladze zamln]ęlyń a2

o skierowan ! na eczeńie ańb! atory]ne 03

L cżba skaż.nych żWolńiońych ź żak].dU kamego. WWobec klórych wWyroku orżecżóno środek zabeżpiecża]acy
na podstawie ań 95a §'] kkW okreś e splawożdawczvń (W 05+06 - W07+08)

żwo nien ż lwaq nakóneckarv 05

warunkowo pżedlemińowo zwo nieni 06

o polrżeb]e siosowan a środka

o blaku potrzeby slosowania środka 03

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

Rodzaj ślodka zabezp ecza]ącego

WysZcZególnienie
Wań 39

Licźba §prawóW. Wobec klórych skierowano do Wykonan a środek

co do których umoźono posiępowan]e o cżyn zablon ony popełniońyw
st2nie n .,ąó.ćżVt2 nóśći .kreś ón.,ą] W 2ń 31 § ] kk
slaza4iża ożeqęoś\o pooelń;o,e 

^ 
ś,żliF 09 aliJo-F_ po,//ta|,09ć

określone Wań 3] §2kk
skazaniza pEestępsiwo określoneW ad 148kk ań 156kk.ań ]97kk,
ai( 198kk ań ]99§2kk ubari,200§lkk popełn one W zwjązku z
żzbuEen .,En .lefelen. śeks 2
skaani na kalępożbaweniaWolnośc bezwarunkowego je] żawieśżenia
ża U myś ne prżeśtępslwo okreś one W różdżiale xlx xxllL xXV lub XXV|
kk. pope]n one W żWążku ż żaburżei eń osobowośc o takirn clrarakterze
lub nasilen u że zachodz co ń.imi ejW}soke prawdopodob eństwo
pope]n]en a evnu zabronioneqo z użVcem przemocy ub qlożba iei

skażaniża prżesiępstwo pópe]n one W żWążku ż uźależn eń em od
a\ohou środla oduĘaiaceqo lub ln obn e dz.]a a@qo srodka

Liczba sprawcóW W stosunku do któryclr środk pod eqaia !łykonanju
n W oślain]m dn U okles! sDrawożdawcżeoo] (w.07 <: W 08 d o ']

co do klórych uńozono postępówań e o czyń żabrcńiońy pope]n]onyW
stańie ńieoożVtalności ók €ś óne Wań 3] § 1 kk

skazan za puestępstvvo popełr one W stan e ogran czonej pocżr,la ności
okreśone Wań 3] §2kk
skaźai źa przeslępsiwo okreśone W ari ]48kk an']56kk ań 197kk
ań 198 kk art 199 § 2 kk lL]b ań 200 § 1 kk, pope]nioneW zWązku z
zab!rzen em preierenq seksualnvch
skazan na kalę pożbawienia Wolnościbeż Waru n kowego ]ej żaW esżen a
ża umyś ne prżestępśhło określone w lożdż a e xLX. xxL l. xxv u b xxvl
kk popełniońe w związk! ź zab!żeńień osobowościolakm charakteęe
lub nas en u że zachodz co na]mnie] Wysokie prawdopodobieńshło

enia ąvnu zabron oneqo z użvcem
skażan ża prżeśtępslwo popełn ońewżwiązku z Uża eżnieniem od
akoho|U. środka odużającego L]b ńnego podobnie dżialającego śrcdka

ł 1r, {obec L'ó1.!r ślodl i e sq łvl ór,Mane /§,e. 4 o§,.,l a d-,
okresu sprawożdawdeoo) (W.13 <= W ]4do ]8
co do których uńorzońo poslępowanie o czyn zabron ony popełnionyW
slan e nieoocz!,1alnoś. okreśoneiW ań 3] § ] kk
skażan ża pżestepslwo popełniońe W st.nie ograniżone] poczytaiośc
ók€śloneiW.rl 3] 62kk
skazan ża pEeśtępśhło okreśone W ań 148kk ari 156kk ari 197kk.
ań 198 kk ań 199 § 2 kk ub ari 200 § ] kk pope]i on€ W zwązku ź
zabużeniem preferencii śekśua ń

skażan na kalę pożbawenia Wolńośc beż Warunkowego ]e]zaweszeńia
źa L]ńyśne przesiępsbro okrcśon€ W rozdzae xlx xxll, xxv ubxXVl
kk popeinioie W związku z zaburzen]em osobowościo iakm cha.akleEe
ub nasilen u. że zachodżi co na]mnie] Wysok e prawdopódobieństwo
popelńienia czynu zabrcnonego z użycern pżernocy ub oroźbą jej

skazaniza pźesiępshło popełn]one w zWązku z uzależn en em od
alkoholu środka oduza]ącego lub innego podobn e dzala]acego środka
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Dział 8. zawieszenie postępowania Wykonawczego W trybie ań. 15 § 2 kkw

Zawieszen a postępowania Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) L]czba osób
(W okresie sprawożdaWcżym)

Wykonywane (o§oby)
(slan W osiatnim dniu okles!

spEwozdaweego)

ogo]em (W 01<=02 do 04) 0l
posżUkiwanie stem qońevm !b ENA 02

stan zdrow a slażżńego

Dział 9. Umorzenie postępowania Wykonawczego W trybie ań. 'l5 § 'l kkw

Umoźenia postępowan]a Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Licżba osób
(W 0kresie sprawozdaWeVm)

ogo]€m (w 01=02 do 04)

(z w01)

przedaWnien]e Wykonańia kary 02

03

a4

.-ział l0. Wykonywanie kar, środkóW karnych i środków zabezpieczających W systemie
dozoru elektronicznego (s.d,e.)

Wyszczegó]nienie

Ś r a dek żabezpie czaja cy
konl.o a m]ejsća poby1u
/'93a§]pktlkk)

Dział 11. obciążenia administracyjne respondentóW

Ploszę podać cza§ (W minutach) pżeznaczonY na:

przygoiowanie danych dla poirz eb Wype]nianego formularza

Wype|n en e formularza

Wyjaśnienia dotyeące sprawożdan a ńożna
uzyslac pod nUmerem te efonu

,,,,,,,,,t,r,,!,łli,|,1,1,,,,,,,__,,,,

"4.,lłl, l. ' ,,,,t

t]1,1ł,\tHt] , 1, i i0 }

ll
L !\^

b..łh ;.d",.,."h",".".i., 
"." 

j

zakóńcżone
okreS! sprawozdaWeeqo)olreśie splawozdaW.zym)

Kala ograni.żena Wolnośc _ obowązek
póżosławania W okreśóńyń heFcu (ałt
34 § la pkt 2 kk)

-ai( 41a§2kk
slodek karny - żakaż Wslępu nż ńplezę
ńasowa (ań 41b § 3 kk)


