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POZOSTAŁO

z ub egłego roku
Wysżaegó n enie Lp WPŁYNĘŁo

lazeń
ZAKOŃCZONO

razem
POZOSTAŁO

na okres następny

ogdem (= w,02 dow10)

]ry!b

D

Dział 2.

Dżiał 2.1

Wykonywanie Warunkowego umorzenia postępowania
arunkowe umorżen|e la

Warunkowo Urnorzone postępowan]a (Wykaz W|]) sprawy osoby

Wpływ (k,01 = dż,1 k.02w.02)
W tyń pż€kazane z ]nnego sadu

z na]ożo.ymi oboW ażkami. śródkańi karńymj. środkam
kompensacyinVm ub pżepadkem

(ż W 0r) bez ńaloźońych obowiązków środków karnvch środków
kompensacy]nych lub prżepadk!

zakończońo wyko.ywa nie ożeczeń {k,01 w,05=06 do 1 0 = dz,1 k,03 w02)

podjec]aWaruńkówo!mouoneqopostepowań.

prżekażania nnemu sadowi

umorżenla pośtępowania Wykonaweeaó

Pozo§lało{stan w ostatnim dni! okle§U statyslycznego)
(k,01 = dż,1 k,0a w.02)

Wlyń przekazane z inneqo sadu

(zW]1)

ż nałożonym obowiązkam środkam kamym, śródkańi
końpeńśaóylnymi lub przepadkiem

beż na]ożonych obow]ązkóW. ślodkóW karńych. środkóW
końpeńsacyinych ub pPepadku



lr,,ls_s ] 0R '12 07 20 ] 7
Dział 2.2, Wykonywanie ślodków karnych, środkóW kompensacyjnych, obowiązków oraz pżepadku W oklesie

umorżenia

Środki karne, obowjązki ożeczone prży Warunkowym umorzeniu postępowan a
(sprawy ż Wykazu Wu)

ogóiem lcżba środków karńych (W 01 = W02 do 04) 0]

39 pkt 3 kk zakaz prowadżenia pojazdóW 02

39 pkl 6 kk 03

1

obowiazkóW (W,05 = W 06 do 12+16 da19+22 da 24) 05

67§J[k naprawenie szkody ub żadośćucżyn en e 06

72 § 1 pkt 1 kk nformowania śądU lub kuratora o przebieg! okresu p.Óby 08

72 § ] pkt2 kk pźeprosżena pokrżVwdżoneqo 09

72 § l .kl ] ^^ 
eLo-Ą"lia c.ża,e9ó ńl n,a ooon azlJ,o,.r J

10

żś I o^ 5^k !o$ P,r9niaseod,adLzvsaniJJloho .l,b l?J^ź- "--l^\ l]

72 § ] plt6lk

o!ółem (W 12 = ]3 do ]5) 12

eżen e odwykowe (terapa !żależn eń)- alkoho 13

eczen e odwykowe (terap. !źal€żn eń) - środk oduua]ące
]e.żene rehab]litacyjne oddzałVtanialelapeuiyene ,]5

72§l pkt6akk !czestnictwo W oddż a]ywańiach korekcyjno ed!kacy]nych ]6
17

72 § 1 pkt 6b kk uczesinictwa W oddż]a]yvaniach korekcyjno edukacy]nych ]8

72§]pkl7akk

ógółeń (W 19 = 2o+2 ]) ]9
powśtrżyman a śę od ko.taktowania s ęż pokuylvdzonym ub
innyn ośóbam W okleśony sposób 20

powstrżymylvan a się od żbiżan a sę do pokrż}edżoiego lub
21

72 § l pki 7b kk opusżeenia oka]! źarńowan€oo wśpó]nie ż pokrzwvdżonym 22

23

24

Dział 2.3. Dozórw oklesie warunk o umorzenia

olzecżone dazory pży WaTL]nkowyrn umożeniu postępowan a (Wykaz D) splawy
(= k 02+03)

z lego dozory sprawowane
rzez osoby

Wp|yw (W01=03+04=05+06)

Wtym przekazane z nnych sądóW

Wokresie próby (ań 67 § a kk w zW zań 74 § 2 kk)

z ou eeonymi obowiażkam probacyjnymj

beź obow ązków plobacyjnych

zakońcżono (w okrese sprawożdawcżym) (W 07 = W 06)

zakończer a dozoróW razem (W08 = w 09 do 12+21)

zwo nienia od dożolu lań 67 § 4 kk W zW 74 § 2 kk)
pźehaż.ńia inIym 5ądom

pod]ęc]a warUnkowo Urnorzonego postępowania _ ogó]enr (W12<=W 14)

zWl2 po psemnym Upomn]en ! sądowego kuraiora żawodóWego (.ri 68§2akk)

pópelń enia w okrese próby pEestępshła Umyślnego za które sprawc.
zoslał p.awomoo e skażany (ań 68 § ] kk)

popełn]eńia pęestępshda innego nżW ań 68 § 1 kk (ań 68 § 2 kk)

rażącego ńarusżenia pożądku prawiegoW nny śposób (arl 68§2kk)
uchyania się od dożoru (ań 68 § 2 kk)

uchyania Śię od Wykonylvan a nałożonego obowiązku śódka kamego Środ-
ka kompeńsacyin€go. prżepadku lub n]etrykonywania Ugody (ań 68 § 2 kk)

okreśioneqoWart, 68 § ]hk

Pozostało (dozory, trykonywane W9 sianu Wośtatn m dn ! okresu sprawozdaw@ego)
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Dzial2.4, Po umożenla

Wykonywanie kary grzywny

]ogółeń iczba osób. wobeć kiórych podjęio Wa rui kowo urnożone pośtępóWanje (W ]5 <=

k 02W 0'l

Dział 3.
Dział 3.1

oklesie

Podjęcia Waaunkowo umorżonego postępowan]a (Wykaz Wu)

Dżiałanie sądu z ulzędu/wnioskiW pżedmiocie
podięcia Warunkowo umożoneqo posiępowan]a

uwzględnjone

sprawy {W 0]=02 do 05)

Dż alania sądu z !rżędU

inny !p.aWn]ony podm ol sprawUjący dozór

ok€śonvchWań 68§3kk

razem (W 06 = W 07 do ]3)
popełń eńia w okresie plóby prżesiępstwa umyś nego ża które splawca źostal

ocnie skażanv {ań 68 § 1

popełn]ena pżeslępsbra jnneqo nżWari 68 § 1 kk (ań.68 § 2kk)
l€żącego narusżenia porżądku prawnego W nny sposób ńiż popeln eńie
lżesiępstwa (ań. 68 Ą 2 kk)

U.lryl.n € się od dożoru (ań 68 § 2 |i]
Ućhylan a sę od Wykonwan a nałożońego obowążku. środka kańegó środka
kompeisacyjnego pżepadku ub niewykonywań. lgodv (an 68 §2

z ]ieby ogółeń (z W.01 ) po p śem.ym uporn n eniu sadówego klratora żawodow€go (a ń 68

3. anle samoistne

Ożeczenia l aly glzyw ny samoistnej
spraWv osobV

0]

W tym prżekazane z innego sąd! Q2

zakończono (W 04+05)

u szeenia karv orzvwnv a4

05

Pozostało (stan W ostatn rn dn u okresu
0T

niewykónyWańyclr lzaw esżone) 08

Dział, 3.1.a. Wykonywanie kary gżywny o.zeczonej prży zastosowaniu
z dn. 20 lutego 2015 r. (Dż. U. poz. 396) - ań, 16 u§t. 1 pkt ,l

prżepisów pżejściowych ustaWy

Dział 3

Dział 3.3. zastępcza ka€ pozbawienia wolności orzeczona W okresie sprawozdawczym w zamian za

.2, ożeczonei obok karv z warun eszeniem ieiwvkonania
orżecżenia kary

obok karu ż wanlnkowm Sprav!ry osoby

01

Wiym prżekażane z inneqo sądu a2
w 04+05) 03

u szcżen a kary grzywny

05

Pozostało (stan W oslatnjm dn u okresU

niewykonyWanVch {żaW esżone)

nleulsżczon
orżeczenia zastępcżej kary pozbawienia Wolnoścj lub

zasiępcżej kary aresżt! W żamian za n]eUjszczoną grżywnę
(Wykaz Ko)

Wstrźyńań eWykonan a żaśtępcże] kary pożbaweńia Wo ności

z olze.zni.lwa lw ókreś e
w żważl! ż przestepslwami W związku z Wvkrodeniam

orzeczoną obok pożbaw]en a wo nośc



Dział 4.

Dżial41

Wykonywanie kary ograniczenia Wolności i Wykonywanie
olzekanej w żamian za nieuiszczoną 9rżywnę

Ms s]OR 12 07 20l7
pracy spolecznie użytecznej

zakończen a polrąceń zWynaqrodżen awżwiażku 2

wykońańia obowiązku bądż uplywu okresu na]aki
obow azek zostal nalożonV
Wykońańia obowiązku pozosiawan aw okreśonym m eiscu
zzżśtósow.niem s d e
żwo n enia od resżty karyż powódu uznaniaje] za

!chyeńia zańiany żażądzen a Wykonania kary
pożbawienia wo nośc (ai( 75a § 5 kk)

żaW eszeńia postępowań]a (ar( 15 § 2 kkw)
,leoo neWl enioreqo Ąze łaże- { 'ą - 

^ 
'6 do 4-

orzecżone kary ograniczenia Wo nośc]
(Wykaż Wo)

W §m prżelażane ż nńe9o 9ądU

nieodplaine] lontroloWane] pr.cy ńż @le §po]eczne

obowążku pożośtawanja Wokreślońyń hie]scu z

obowążkach z ad 72 § ] pkt4,7a kk

potrąceniu z Wrynaqrodzen]J żż prżcę
zakońcżono (Wokresie sprawozdaWQVm)

W ó7 = W 0a dó ]7+1q+ra)

Wykoiańia ożeczońej ńieodpłatnej konilolowane] pracy na

pozbawieńia wohośc (ań 65
§ 1 kkw ub ad 43 żd kkw)

areszlu lai( 23 § 1 kW)

W tym ż PóWódU przedawn enia

pżekażania innem! śądoWi

ożostało (\łykonvwan e n ewvkonyłVane _ stan Woślainim dn u okresu

L czba wykonyłVanych rażem (w22<= W,23 do 26) _ śtan W óśtatń m dńiU

poirącenie ż srynagrodżenia ża pracę

n eodplatna kontroowana praca na @le spo]eźne
obowiążek pożostawan a w okleś ońym mrejscu z

obowiązk z art,72 § 1 pki4 7a kk

Leba nieerykonywanych razem (W 27 <= W,28 do 35)

62 § 1 kkw_zby,l ciężkie sklik] dLa
skazaneoo ub eoo rodz
62 § 2 kkw_ż powodU powołania skazanego

43 § 2 kkw- z powodu braku możiwości
n jezwłoQnego rożpoeęcia wykónywańia

63 § ] kkw_ ze wzq ędu na sian zdrowia

63 § 2 kkw że Względu na żbytć]ężke
śkuik] dla skażaneoó ]ub
63§3kkwWzW żań 62§2 kkw_
powołanie skażanego do cżyóne] s]użby

ukrywańia s e skazanego

Uchyan a się skażanego od podjęca pracy

odbyw.n a pżez skazanego kary
óżb.w enia Wólnośc]W nne śóraw].-.

odbywanje plżeż śkażaneoo kary pozbawen a
wónoŚ. ożeczóne] na pódśl ad 37b kk ub37 §

br.ku żakłarlu pracy, w klórym praca spo]€czn €
!Żytecżna ńoqłeby byĆ lykońan.
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Dział.4.1.a Wpływ kary ograniczenia Wolności orzeczonej pży zastosowaniu prżepisów pżejściowych ustawy z
dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396}

- ań, 16 ust, l ołt Zf]
_ ań 17 ust, 1 [----l

Dział 4,2. Wvkonvwanie oaacv sDołecznie orzekanei W zamian za nieuiszcżon
oEeczone prace społeczn e użytecżne

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

sDraWV Wo 1osu) osobV
w zwiazkL| z w zwiążk! z

Wtym pżekażańe z ńnego sadu 02

zakończono (W oklese spńWoźdawczym) (rażem w 03 =w 0a do
03

Wykonania orżeczone] praćy śpó]ecżn e użriecżnej (ań
45 § ] kkw] 04

pożbawenia wolnośc (ań 46 § 1 kkw) 05

06 X
QT

W iym z powodu prżedawnienia
03

Uhzczen a kwoiy piei ężnej (ań 47 § 2 kkw)

plżehażańi. innemu sądoW 1c

11

Pozostało (wykóńywanie niewykonywane _ stań W ostain m dn u
okresu siaivstvżneoo) {W ']2 = W ]3 + W14] 12

Licżba Wykońywanych ogółem stan Wośtatnim dńiu okresu ]3

Liczba n ewykónywańych .azem (W ]4<:W ]5 do 2']) - sian W
ostatn ń dn]u okresu sprawozdawcżeoó 14

62 § ] kkw_ żbytcieżkie skutk d a
skazanego lub]ego rodżiny ]5

62 § 2 kkw z powodu pówó]ai a
skażaneoo do czvnneisłużb! wo skowe ]6

63 §'] kkw,ze Wzgledu na śtan żdrówa
17

63 § 2 kkw ze Wżgiędu na żbyt ciężk e
skutkid|a skażaneoo ub eoó lódzińv

j6

63§3kkwWżW żań 62§2kkw
powołanie skazańeqo do evnnei słUżbv ]9

zaweszen a pośtępowania (ań 15 § 2 kkw) 20

z innego powódU niewyńień]onego Wyże] (rażem W21 =
w 22 do 27)

ukrywania sę skażanego

Uchyania się skazanego ód pod]ęca
23

odbywan a pżez skażaneoo karv
pożbaw enia wohośc W innejsprawie

braku zakladu praćy W którym praca
społećżnie Użyteczna moqłabv bVć 26

2T
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Dział 5. Wykonywanie kary pozbawienia Wolności

Dział 5.1. Licżba ożeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawańo rozstrzygnięcie wydane na
ie ań.62 kk i77 § 2 kk

Wyszczególnren e L czba ażeczeń
(W okrcś e sprawozdawęym

Lrczba osób
W okresie sprawozdawczym

01

Ari, 77 § 2lk 02

Dział 5.2. skazani nieósadzeni ślzanl nleosaozenl w aresztach sledczvch lub zakładach karn nieosadzenia

Wyszczeqólnienie L czby

osobyprawońocńieskazanenakarępóżbawienaWonoścżWyłąPeńeńkarzaśtępczych,nieosadzoneWareszcle
śedczyń lub zakladze karnym m mo upłyłu ierm]nu stawenniciwa do odbyca kary, stan W osiain m dniu okEsu 0]

rażem ( W 02= w 03 do 09+11+]2)W 02 >= W 01 a2

n eżglosżeńie s ę skazanego do odbyc a kary pomimo wezwania Ub niedoplowadżeńie skażanega pżez
ony orqan), § 377 Req! arn nu

03

lklywan e się skazanego prowad2en e cżynności posżUkiwawczych prżeż Polcięjeże w sprawie ńie
Wydano posianowen a o pośżUkiwańiu lisiem gończym Ub poślanow]en e o ENA 04

UkryWanie się skazanego pDwadżen]e cżyn.ości posżukiwaweych prżeż Po c]e jeże W śplawe
W}dano posianow]en e o pośżlkiwańiu lstem qończvm ]!b poslanowien e o ENA 05

blak czynnośc Wsprawie, Wlym n eskierowanie ożeeen a do Wykonania

brak ]nformaci o doręcżen u korespondencji śądU s\azanemu 0T

Wslrzymanie Wylonania l.r} .rl 568lpk 08

Wsirzyńanie Wykonan a oże.żei a - arl.9 § 3 i§4 kkw 09

zawieśżenie posiępowańia Wykonawcżeqó - ań 1 5 § 2 kkw z pżyczyn okleś|onvch W w 03 05 l0
zawieszenie postępowania Wykońaw@ego ań 15 § 2 kkwz ińnych prżyczyn l1

Dział 5.3. odroczenie wvkonania kary pozbawienia wolności

Dział 5.4. Warunkowe zawieszenie wYkonania ka ienia wolności

roczenle nan oz

osoby Wobec których orzeczono
odroczenje Wykonan a kary pozbawienia Wolnośc (Wykaz Ko)

osoby, Wobec których
orzeczenie sk]erowano

do Wykonania
lW okEs e sprawożdawczym)

osoby, Wobec
których orZeczenie
jest Wykonywane
(stan W ostain m dn]u

ókres! sórawożdawćżeoó)

ogo]eń osoby (W01=02 do 04) 0]

150 § l |lW a2

]51 § 1 lhw 03

151 § 2 kkw a4

,unxowe zawleszenle wykonanla karv pozbawlenla wolnoscl w tryble art. 152 kKw

Warunkowe żaW esżenia Wrykonania
kary pozbawienia Wolności (Wykaz Ko)

()żecze|:la osobv

ogółem W okreśe splawozdaweym (W.0]=02+03 = 04+05) 0]

(z W 0])

z na]ożonymi obow]ążkam ślodkam karnym ślodkam
kompensacyinym] ub pż€padk eir a2

bez nałożonych óbowążkóW. ślodkóW karnych. środkow
komoensaćv nvćh ub ozeDadku 03

Z liQby ogółem
(ż W 01)

orzecżóno oddanie pod dozór a4

neoźecżonoodożorże



Dział 6. Wykonywanie Warunkowego zawieszenia Wykonania kary

Dział 6.1, Warunkowe zawieszenie wYkonania karun nan a

oTżeczone kary z Warunkowym
zaw eszen]em Wykonania (Wykaz WzaW)

sprawy WzaW osoby

Wplyw (l 0I W 01= dz ] l02w06) 0] 5]

wtym pżek.zańe ż ńńego sądu a2

0]. W

pożb.Weńia Wó ność (W 03=04+05] 03

2 n.łożo nymi obow ązkami. ś rodkami karnymi.
środkań] kóńpensacV]nym lub pżepadk]em aĄ

beż nałożonych obowiązkóW środkóW karnvch
środkóW kompensacvinVch lUb prżepadku 05

09ran eenia Wo|nośc (W 06=07+08) 06

z na]ożonymi obow ążkami lub śrcdka.n karnym QJ

bez nalożony.h obowiażlóW lub śródlóW Iarnych 08

qżywny (W 09=10+11) 09

ż na]ożónymi obóW ążkami lub środkam]karnym 1a

bez nalożonych obowążków lub środkóW karnych 11

W01

ośoby Wżeśi er i e kalańeza przesiepshla 12

ośoby upźednio k.rane za przesiepstwa ]3
zakońcżono wykonwanie ożecżeń (k 0] W 14=W 15 do W 22 = dz 1

k03W06)
15

zażądzen a Wvkonania karv ]6

zam any na karę ogranlcżeń a wolńośó albo
grżywne Wlrybie ań 75a § 1 kk 17

zam anyW iryb e ań, ]6 usl1
ustawy z dn, 20 lutego 20]5 r
(Dż U póż 396)

]8

]9

umożenia pOstępowania wykonawcż€ao

pżelażan a nnemu śadow

Pozos6lo .,r, łoslćlr,ld| - ol,e9- s,J./!l) _żneqor
lk ol=dz l k 04w 06l 23

W tym przekażaneż innego śądu

23 ko 0] W

pozbawi€n. Wo noŚci (=W.26+27) 25

ż nałożonym obowiązkam środkam karnym
środkań końoensacvinvmi ]ub DżeDadk eń 26

beż ńa]ożońyclr oboW]ązkóW. ślodkóW kalnvch.
środkóW kompeńsacy]nych ub pęepadk!

oqranicżei a Wo noŚci(=W29+30)

ż iałożonym obowiązkam] ub środkamikalnymi 29

beż n.łożony.h obóW]ązlóW !b srodloW ka,nych 30

grżyWny (=W 32+]3) 31

ż .alożonym] obowążkami !b środkań karnymi 32

bez na]ozonych oboWiazlów ]Ub śródkóW l€rnyclr 33

w23
osoby wćześń e] ń e ka6ńe ża pzesiępsiwa

osoby uprzednio karane ża pEeśtępshła
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Dział 6.2, Wykonywanie środkóW karnych, obowiązkóW, środków kompensacyjnych lub przepadku w oklesie
koweoo zawieszenia kazen

srodki karne, obowiązki, środki kompensacyjne lub przepadek orzecżone przy
warunkowym żawieszeniu kary

(dotyczy spraw WżaW)
(k 0] W 01+22 >= dż 01 k 02W06)

ogólem czbaśrodków karnych (W 01 =W,O2do05+10do2]) 0]

póżblw en e praw pub lżnyclr
żakaż zaińowai a określo.ego sianowska Wykónywan a
ókreślonego zawodu lub prowadzen a określońejdz a]. iośc

39 pkt 2a kk
zakaz prowadzenia .1z alalnośc zwiąża nej z Wyćhówańiem
le_zel er eo.-J( órao-1-(_ lożopą.an.d.nl

39 pll2b lk

ogÓłeń (w 05 = 06 do 09) 05

óbowążek powstżyńanja sję (]ub zakaz) od prżebylvai aW
określonvch środowiskach lub mie scach 06

zźh;z lóńtallóWan . sęz olreslonym osobań 07

zakaz zbliżan a się do okreś onych osób 08

żakaż oplsżźan a okleślonego ń ejsca pobytu beżżgody sądu 09

zakaz wstęp! na mprezę masowa ]0

39 pkl2d kk
żakaż wstęp! do ośrodków g er iuczestnicbła W9lach ]]

39 pkt 2e kk
ńakaz 1oklesowego) opuszczenia lokau ża]mowa ne9o Wspólńi€

12

39 pkl3 kk zal az Prowadzenla po)azdaw

39 pkt 4 kk

obowąZek naprawen a sżkody lub żadóśćlcżynjen a ]5

39 pkt 6 kk 16

39 pkt 7 kk 1T

39 pki 8 kk podan e wyroku do pubi czne] wiadomośc

Prż€padek lań 44lk złył 39 pkl4 kl) ]9

obowązek naprawenla szkody lub zadośóUoytrjen a Z doznana kźywdę 1ań 45 § r kk) 2a

nawążl3 (ad 46§2i4-§ r ub,]ll) 21

oaółem lcżba obowjazkóW (W.22 = W 23 do 28+32 do 36+39 do 43)

72 § 1 pkt l kk jnforrnowan a sadu ub kuraiora o pPeb]equ okresu próby

72 § 1 pkt2 kk prżeprosżenia pokżywdzońeqo 24

72§I pki 3 kk wtyJóiywań acĘźącego na niń obowązku ]óżenia na 25

72 § 1 pkt4 kk Wyko'yw 6 łey arcbkowq do nauk] ub przyqoiowań a sę 26

72\ l.^l5^k oo$ś,ż)rżąiaśóod,.dLż&.lió.lohoL,b żĄa,J

72§lpkt6kk

ogó]em (w 28 = 29 do 31) 2a

eczeńie odw}lowe (ter.pż Użalezńień) -.lohol 29

eeenie odwykowe (ierap a uzależi eń) śrcdki odlrza]ące 30

eeenie rehab ilacyjne. oddzia|ylvan a ierapeutyżńe 31

72§]pkt6akk
uczestn chło W programach korckcyjno_edukacy]nych 32

72§'pll6bll
72 § 1 pki 7 kk powśtrżymai a sę od przebywan a W okleś]onych środow]skach

72§]pkl7akk

ogółem (W.36 = 37+38) 36

powstrzyman a sę od koniakiowania sję ż pokrzyvvdżonym ub
innvm osobam wokreś onv sDośób

37

powsirzymwan a się od żbizan a śę do pokuyłVdzonego lub

72§' DLt7bLl op -zeóliJ oL., zarołźlego^śoóróżoolĘ&dzol,r 39

72 § 1 pkl8 kk inńego stosownego posiępowan aW okresie plóby 40

72§]akk ókreślei e pżeż sąd sposób końtaklu skazańego z
pokżywdzonym W raze orzeeen a obowjazku ż § 1 pkt7b
naprawienja sżkody W całości ]Ub W żęśc albo uiszcżen a
śW2dćżenj2 Wm enióneóów 2ń 39.kt 7 kk

7] ust 1 Uslawyż dn a 29lpca 2005 r ó pżedwdża]an U nalkoman i leeenie ub
rehabitacaWpodńoce ecżn cżvń łDż u z2al2r. aaz.124 zpóżn żń\ 43



Dział 6.3. orzeczenia będące Wynikiem działania
oraz obowiązków w okresie próby plzy

Ms sjOR 12 07 20]7

lub lozpożnania Wniosku w przedmiocie dozoru
zawieszeniu kary

okresie splawozdawczvm

sądu z urzędu

dżialanżsądUżużędU

9
9

.p
9

9

e

§

ożeczenia zwykazu Ko W przedm]ocie uchylen a,
nałożen a obowiązku oraz oddania lub zwo n enia z dożoru W okres e próby

DZlałanie sądu z urzędu/Wnroski
rozpoznane dotyczące dozoru
obówiazków w okresie Dló

ogółeń (W2+7+13+19+25+31)

nne uplawn one pod mióly sprawuią@ dozór
mien óne W.rl 73 31 kk

dż]a]ańasądużużędu

nne !plawnione podm]óty sprawliące dożól
ń]en ońe W ań 7] § I lk

dżalania sądu ż UżędU

nne uprawnione podmioly śpraw!]ące dozór
mi€n óne W.ń 73 31 kk

dż.]ania sądu ź użędu

nne uplawnione podm]oty sprawuiące dozór
m]_ąn ón_AWźń 73 6 1 kk

dz ałańia sąd! z użędu

inne Uprawnióńe podm oty splawu]ące dozór
eńióńeWan7]§l|k

dz alania sąd! ż urżędu

inne Uprawnione pódń oty sprawują.e dozór
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Dział 6.4. Dozór W okresie Warunkowego zawiesz€nia Wykonania kary pozbawienia Wolności - osoby, przyczyny
zakończenia

spraWy
(= k 02+03)

Z teqa dazoly
sprawowane przeż

Wpływ (W 01=03+04 = 05+06)

W 1ym prze[ażane ż innych sądóW

1z W.0l) w okrese próby (art 74 § 2 kk)

z oboW ążkami probacyjnym

bez oboWiązlów probżcyińych

uptylu oklesu żawieśżei a

żwoln enia ód dozolu (arl 74 § 2 2a kk)

przekazan]a innym śądom

żarżądżenia wykonan a karv (W 13<=W 14)

Bzem (w 14 = W ]5 do 21)

pope]n enia W okres e próby podobnego pęesiępstła umyś nego
ża które ożeeono plawomocnie karę pozbawien]a wo nośc
(ad.75§]kk)
rażącego ńaruszen a popądku prawnegó poprżeż ponown€
używan e przemocy lub gróźby bezp€wnej Wobecosoby najbliższe]
ub innei osoby małolelńi€j zamieszkujących wśpólnie że sprawcą

popelnien e nnego rodżaiu prżeslępsbła niż okreśonego
Wan 75§]kk(ań 75§2kk
rażą@oo narus2eń a pouądku prawneoo W innv sposÓb

uclrylan a sę od dozoru (ad.75 § 2 kk)

uchylan a sę od wykonyvvania na]ożoiych óbowązkóW, środkóW
karnvch, środków kompeńsacv nvch |ub

uchylan a sę od uisżcżenia grżywiy (aft 75 §2 kk)

zamiany na kalę ograniczenia Wolnośc albo 9rzywńę Wtrybie ai( 75a § 1 kk

żamiany na kare ogran]czenia Wólnóśc albo 9 rzwvnę W trybie ań 16 usl1
ustarr"r' z dn,20luteoo 2015 r (Dż U poż 396

olzeczone dazory przy Warunkowym zaweszeniu Wykonania kary
pozbawlenla Wo ności (Wykaz D)

osoby

(z W 01)

zakońćzońo (W okresje sprawożdawżym) (w 07 -W 09)

zw07 po pise.nnym upomnien u sądowegó kLj.atola zawodowego

Plzyżyńy zakań.że| a dazalóW lazem (W 09 = w 1 0 do 1 3+22 do 24)

Pożostalo (dozory. WykonywaneW9 sianu W ostatn m dn U okresu sprawozdawcżego)
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Dżiał 6.5, zarżądżenia wykonania kary warunkowo żawieszonej (w oklesie sprawozdawczym)

Zarządżenia Wykonania kary Warunkowo zawieszonej

Działanie sądu z urzędu/wniosk] W przedm ocie
zalzadże|ia wvkonan:)a ka|r

lazem uwzq ędn one nieuWż9]ędnione

ogólem sprawy (W 01-02 do 05) 0] 12

Dża]ania sądU ż UrżedU Q2

03

nny uprawniony podmiól splawujący dożór

05

06 12

0T

9rżywny 08

lażeń (w 09 = w 10 do 18) 09
popełnien aW okreś]e próby podobneqo prżestepśtwa
UńyśLnego za kićre orżeżono prawomocn e kalę
pozbawien a Wolnośc] (ań 75 § 1 kk)

10

rażącego naluszen a polządku plawiego popĘez
ponowne !żywanie pżemocy Ub qloŹby bezprawnei
Wóbec osoby iajbliższej ub nneiosoby ma]o ein]ei
zamieszkuiacvch wśpóln]eze sprawca (ań 75 § 1a kk)

11 2 2

pope]n enie innego rcdzaju pżeslępśtwa nż okreś]onego
Wań 75 § 1 kk (art 75 § 2 kk) 12 2

lażqceg0 ńaruszenia pożądku prawńego w nny sposób
(ań 75§2kk) T3

Uchyania się od dozoru (ań,75 § 2 kk)

uchy.nia §ię od wykon}wan a na]ożonych obowiażkóW
śrcdkóW karnych śodkóW kóńpensacyjny.h !b
pĘepadku (ań 75 § 2 kk)

15

uchylan a sie od Uiśżc2eń a grzywny (an 75 § 2 kk) ]6

orrei onych W żń 75 § ] |k 17

18

Z lcżby ogó]em (2 W 0]) po p]semnym Upomn eńiu sądowego kuratola
zawodóWeqó (ań 75 § 2a kk) ]9

Dzial 7. Wykonywanie orzeczeń W przedmiocie środkóW zabezpieczaiących
Dzial7.'l, ożeczenia na podstawie ań. 94 kk i ań. 96 kk

ożeczenia o Urnjeszczeniu Wzamknętyrn zakladze eczn czym Liczba

0
Licżba sk erowanych do V}rykonan a ożeczeń o un ieszżeń iU W zam kn]ęiym zakładz e ecżn]czym W okres e
sprawóżdawczvm oqółem (W 0]=02 + 03) 01

94 a2

03
L eba ożeczeń o um esżżeńiu Wzamkniętym żakładze leczn czym pod egających wykónańiu Wostalniń dn !
oklesU sprawozdawczeoo (W 04=05 + 06)

05

06

spraw.a !ń eśzćżony w za żdże 07

sp rawca nje żoslał Uńieszczony w żekladz e een eym (W 08=09 + 1 0) 08

W któryclr siosowa ne iesl tynr@asowe aresziowan e 09

nie]esislośoW.ńe lymczasoWe areszlowżnie I0

W 08)

blak mie]sc W żakładż e ]eczniczym 11

oczekWan e na decyżję komis] psych atrycznejds środkóW
12

n edoprówadzenie sprawcy dozakład! (dotyczy orzeeeń na podsiawie
ań 94 kk) Ub n estawienn ćtwo 13
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Dzial7.2. ożeczenia na podstawie ań. 95a kk

ożeczen a o umieszcżeniu sprawcy
W zakładz]e zamkniętym albo o sklerowaniu sprawcy na leczeaie ambulaioryjne Liczba

Liczba WyrokóW. W których ożeczono środek żabeźpiecza]ący na podśtawe ar1 95a § ] kk skielowańy
do Wkonania W okrese sorawozdawevm lw 0]=02 + 03) 01

o Uńieszczen u W zakladż e żamkńjętym 02

o sk]erowaniu na lecżen e ambu aloryjne 03
Leba skażańych zwolnionych ż żakład! kalńego, WWobec których W Wyroku ożeczono środek zabezp eea]ący
na podslawie art 95a § ] kkWokrese śprawozdawczym (W 05+06 = w07+08)

zwo nien ż uwa9 nż lóń eć |ary 05

Walunkowo przedierm jnowo żWolnień j 06

o potrżebie slóśowan. Środka aT

o bralu potEeby śtosowżńia śrcd|a 08

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

Wyszcżególnienie

Rodż.j srodka zabezp eczającego

Wań 39

0 1 3 6
Lieba sprawców wobec kiórych śkerowańo do Wykonan]a środek
zabeżp]ecża]acy w okres e splawożdawcżyr. (w,01 <= W 02 do 06 01

co do których umorżono postępowanie o czyn żabron ony popełniony w
slan e n epocżVta nościokreślo.e wań 3] § ] kk
skazaniza pżestępsbło pope]n one W slan e ogran czone] pocżytalnośc
określoneiW ań 3l § 2 kk
skazan za pźestępśhło okreś]one W ari, ]48 kk ań ']56 kk ai( 197 kk
arl 198 kk. ań ]99 § 2 kk !b ai.200 § 1 kk popelnione W zwiążku ż
zaburzeniem preferencji seksUa nych

a4

skażan na karę pożbawien a wo nośc]beżWaruikowegojejzawesżen a
za umyś ne prżestępsbło okreŚone W lożdżiale XiX xx ll xxv Ubxxv
kk. popełn onewaiązku z zaburżeniem osobowośc o iakim charakteże
lub nasilen ! że zachodz co najmniej Wysokie p6wd opodób eństwo
pope]ń]en a czynu zabron onego ż l]życiem pżemocy ub groźbąjej

skażaniża pżeslępsbło pope]i one Wżwiązku z Użaeżniei eń od
alkoholu środka odurżając€oo ]ub inneqo podobnie dżialaiaceqo środka 06

LczbE sprawcóW W śtośuńku do których środk podlega]ąwykonan u
(sta. w ośtatn ó dniu okresu sprawozdaweeoo) (W 07 <= W. 08 do ]2) 07

ćó do których umorzono pośtepowan e o czyn żabron]ony pope]n ony w
staóie niepoczr,lalnoś. określonejW arl. 31 § 1 kk
skazan ża prześtępsiwo popełńione W sianie o9ran cżonej poeyła noś.
okreś onejw ad 31 § 2 kk 09

śk.źań za przeslępstwo określone W art 148 kk ań, ]56 kk. ań, 197 kk
an 198kk ail 199§2kklubań 200§l kk popełn one Wzwązk! z
zabuEen em prcjercic]i seksualnych

10

skazan] na karę pozbawienia Wo]nościbeż Wafl]ńkowegojej żawieśżei a
za umyś ne p.żestepshło określonew lożdżae Xlx XXlll, xxv ]!bxxv
kk, popełn on€ Wzwiążku żżabużeniern osobowościo tak ń clrarakteue
ub ń.sileniu, że żachodż co ńairinie] wysokie plawdopodobieństwo
pópełnien]a cżynu żablońióneqó z !życem przemocv Ub qroźba e Użvc]

11

skażańiza pęesiępshło pope]ń one wzwiażku ż !ża eżńi€n em od
alkoho u środka odurżaiącego lub innego podóbnie dzia|4ącego śródka 12

W iym. Wóbec których środk nie są Wykońywan€ (stan W osla1njm dn u
okresu śprawożdawczego) (W ]3 <= W 14 do 18)
ćo do których umożono póstępowai e o eyn żabron ony popełn ony W
slan e niepocżvla]ńośc okleślone Wań 3] § 1 kk
skażan ż. plzesiępslwo popełnioie W stanie og€n cżonej poeyta noś.
okleśońejw art,31 §2kk 15

skażan ża prżestępshdo okreśone W ań 148 kk, arl. 156kk ań 197kk
ań ]98 kk, ari, 199 § 2 kk ub ari 200 § 1 kk, popełn one W związku z
żab!rżeń em prelerencji śekśualnych

16

śkażań na karę pozbawenia Wo nośc bez Waru nkowego ie] zaw eszenja
za umyślne prżeśtepslwo okleŚ one W lożdż a e xlx xx l l, xxv ub xxvl
kk, popeln one w żW ążku z zaburzeniem osóbowościotakm charakleże
ub nas eńiu. że achodz co najmiei Wysokie prawdopódobieństwo
popelnien]a oynu żabroniońego ż użyciem pźemocy iub grcźbą jej

1T

skażan źa pżesiępsbło popełn one Wżwiazku z uza eznien]em od
alkohó]U ślodka oduua]ącego lUb inne9o podobnie dżiała]acegó środka

16



Dział 8. Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie ań.'l5 §2 kkw 
Ms-s]OR190720]7

ZaWeszenia posiępowan a Wykonawczego co do osób (Wykaż Ko) Licżba osób
(W okreś e sprawózdaWczyń)

WykonWVane (osoby)
(sla| W ostatnlm dn U okreśu

sprawożdaWdegó)

ogółem (W 01<-02 do 04) 0]

posżUkwanie stem qońevm !b ENA a2

5tan żdrow. ślaż.ńego

QĄ

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

Umożen a postępowan a Wykonawczego co do osób (Wykaz Ko) Liczba osób
(w okresie sprawozdaWcżVm)

ooólem lW 0,]=02 do 04) 01

(z W 0])

prżed.Wnien e wykonan a karv 02

03

04

Dział10, Wykonywanie kar, środkóW karnych i środkóW zabezpieczających W systemie
dozoru elektronicznego (s.d.e.)

Wyszczego nienle zakończaIe
(stan W ostatnim dn !

oklesU sprawożdaweeoo)(W okresie splawozdawczym)

ogólem ]czba osób (W 0] <= w 02 do
06)

Kara 09raniczenia wonoścj _ obowiązek
pozostawania w okeśonyń ńieiscu (ad
34 § 1a pk12 kk)

-ar(41a§]kk

srodek karny _ zakaż wśtęp! na mplezę
fiasową (ań 4']b § 3 kk)

srodek żabezpiecżajacy - eeklroniżna
kontróla ńie]sca pobytu

Dzi

Dzial 1 2, obciążenia administracyjne respondentóW

Proszę podac czas (W tninuiach) prżeżnaczony na:

przygolowan]e danych d a potżeb Wype]nianego fomrU]arza

Wype]nienie formUlarza

ał 1'l. wykonvwanie środka karneqo w postaci zakazu Drowadzenia poia zdów

środki karne

zżL., oloncdżella.oażoół _ ogole1 (* 0'-02 0)r 01

03

Wtyń ż Wersża 01 żakazu plowadżenia pójazdóW niewyposażónych W biokadę
alkoholową (W 04=05 + 06)

05

06
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Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można
uzvskaa.ód n!melem lelefóń
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