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Warunkowe umorzenie 
postępowania

 Polega na odstąpieniu od skazania i

wymierzenia kary sprawcy uznanego
za winnego popełnienia przestępstwa

(brak wyroku skazującego) i
zastosowaniu środków probacyjnych

 Sprawca, wobec którego
zastosowano warunkowe umorzenie
postępowania, uważany jest za osobę

niekaraną (o ile nie zostanie podjęte
warunkowo umorzone postępowanie,

w którym zapadnie wyrok skazujący)



Warunkowe umorzenie 
postępowania – przesłanki 
stosowania

MATERIALNE FORMALNE

1) wina i społeczna szkodliwość

czynu nie są znaczne,

2) okoliczności popełnienia czynu

nie budzą wątpliwości,

3) sprawca niekarany za 
przestępstwo umyślne

4) pozytywna prognoza 

kryminologiczna

1) zarzucany czyn nie jest

zagrożony karą przekraczającą

5 lat pozbawienia wolności.



Warunkowe umorzenie 

postępowania – okres próby
 od roku do 3 lat

 liczy się w latach i miesiącach

 biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, tzn. od dnia
następnego po dniu, w którym upłynął termin do zaskarżenia
orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania.

 Początek biegu okresu próby może być zatem różny i uzależniony od
tego, czy złożony został wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem,
czy też nie, oraz od tego, czy wniesiona została apelacja, i oczywiście od
tego, jakie było rozstrzygnięcie sądu odwoławczego w tej sprawie (art.
422 § 1 i 2, art. 445 § 1 KPK). oddziaływanie wychowawcze na sprawcę

 Weryfikacja postawionej prognozy kryminologicznej.

 Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne musi
dokładnie oznaczyć okres próby, na jaki następuje umorzenie postępowania
oraz wskazać nałożone obowiązki (art. 342 § 1 i 2 KPK).



Warunkowe umorzenie postępowania –
obowiązki okresu próby

FAKULTATYWNE OBLIGATORYJNE

• dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, 
stowarzyszenia, instytucji albo organizacji 
społecznej, do której działalności należy troska o 
wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub 
pomoc skazanym

• informowanie sądu lub kuratora o przebiegu 
okresu próby,

• przeproszenie pokrzywdzonego,
• wykonywanie obowiązku łożenia na utrzymanie 

innej osoby,

• powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub 
używania innych środków odurzających,

• poddanie się terapii uzależnień,
• poddanie się terapii, w szczególności 

psychoterapii lub psychoedukacji,

• uczestniczenie w oddziaływaniach korekcyjno-
edukacyjnych,

• powstrzymanie się od kontaktowania się z 
pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony 
sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub 

innych osób,
• opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym,

DODATKOWE OBOWIĄZKI (mają odpowiedniki w 

środkach karnych):
• świadczenie pieniężne 
• zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2. 

• naprawienie szkody w całości albo w części, 

• w miarę możliwości również obowiązek 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 

albo zamiast tych obowiązków sąd orzeka nawiązkę.



Wykonywanie warunkowego umorzenia 
postępowania - art. 177 KKW

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Sąd, który w danej 
sprawie orzekał w 
pierwszej instancji

- Co do zasady

Sąd rejonowy, w 
którego okręgu dozór 

jest lub ma być 
wykonywany

- w stosunku do 
osoby oddanej pod 

dozór, w kwestiach 
dotyczących 

wykonania tego 

środka oraz 
obowiązków 

związanych z 
okresem próby.



Warunkowe umorzenie 

postępowania – wykonywanie 
– art. 177 KKW

 Wykonując orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania
karnego w stosunku do sprawcy, który nie został oddany pod
dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z
okresem próby, sąd stosuje odpowiednio art. 14:

 Sąd jest władny zlecić zebranie wszelkich informacji, jeśli dostrzeże
takową potrzebę w toku postępowania wykonawczego. Przede
wszystkim jednak będzie uprawniony do zebrania informacji
dotyczących sytuacji rodzinnej i majątkowej, źródeł utrzymania, a także
zachowania sprawcy

 Organem upoważnionym do przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego będzie, co do zasady, sądowy kurator zawodowy i
kurator społeczny, ale także komenda powiatowa (miejska) lub
rejonowa policji, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub
pobytu skazanego lub jeżeli wywiad taki dotyczy skazanego
będącego żołnierzem - dowódca jednostki wojskowej lub terenowa
jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej, właściwi ze względu
na miejsce położenia jednostki wojskowej, w której skazany pełni służbę
wojskową.



Warunkowe umorzenie postępowania 
– skutki okresu próby
 Z probacyjnego charakteru warunkowego umorzenia postępowania wynika

konieczność kontroli zachowania sprawcy w okresie próby. W zależności od tej
kontroli ustawodawca przewidział konsekwencje uzależnione głównie od
przebiegu okresu próby:

 POZYTYWNY: umorzenie ma charakter ostateczny i sprawca nie może być już pociągnięty
do odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo - jeżeli przebieg był pomyślny, a
postępowanie warunkowo umorzone nie zostanie podjęte w ciągu 6 miesięcy od
zakończenia okresu próby (art. 68 § 4 KK)

 NEGATYWNY: Postanowienie o podjęciu postepowania – jeśli próba nie przebiegła
pomyślnie, sąd podejmuje postępowanie karne od nowa (art. 551 KPK).

 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego oznacza, że sprawa toczy się od
nowa na zasadach ogólnych (art. 551 KPK), a dotychczasowy wyrok umarzający to
postępowanie podlega uchyleniu z mocy prawa zarówno gdy jest
nieprawomocny, jak i gdy jest prawomocny (zob. wyr. SN z 1.9.1994 r., II KRN 151/94,
Prok. i Pr. 1995, Nr 1, poz. 15).



Podjęcie warunkowo 
umorzonego 
postępowania 

Art. 68 KK

Obligatoryjnie Fakultatywnie



Fakultatywne podjęcie umorzonego 
postępowaniaZachowanie sprawcy Komentarz

rażące naruszanie porządku prawnego (w 
szczególności popełnienie przestępstwa innego niż to, 
które stanowi podstawę do obligatoryjnego podjęcia 
postępowania)

• wystąpienie w jakikolwiek sposób przez sprawcę
przeciw obowiązującemu porządkowi prawnemu w
ogóle np. prawa wykroczeń, prawa pracy lub
prawa rodzinnego

• nie obejmuje drobnych incydentów związanych z

naruszeniem porządku prawnego
• Np. popełnienie przestępstwa nieumyślnego, za

które sprawca został skazany choćby
nieprawomocnie

uchylanie się od dozoru • zamierzone (umyślne) niewykonywanie nałożonych
zobowiązań próby, które obiektywnie sprawca
mógłby wykonać

• wystarczy, aby uchylał się on tylko od wykonania
jednego z nich, i to jednorazowo – sąd dokona

oceny
• W przypadku dozoru, ustanowiony kurator ma

obowiązek bezzwłocznie powiadamiać sąd o
popełnieniu przez sprawcę przestępstwa lub
rażącego naruszenia porządku prawnego

uchylanie się od wykonania nałożonego obowiązku

uchylanie się od wykonania orzeczonego środka 
karnego

uchylanie się od wykonania środka kompensacyjnego 
lub przepadku

• sąd dokładnie oznacza w wyroku orzekającym o
warunkowym umorzeniu postępowania karnego, w
szczególności gdy dotyczy to potrzeby ustalenia
sposobu lub terminu ich wykonania

niewykonanie zawartej z pokrzywdzonym ugody • obejmuje występujące w niej ustalenia, które
dotyczą przede wszystkim uzgodnienia t reści i formy
pojednania się i naprawienia szkody



Obligatoryjne podjęcie umorzonego 

postępowania
Kumulatywne spełnienie poniższych przesłanek: Upomnienie kuratora

1. popełnienie w okresie próby 
przestępstwa z winy umyślnej

• zarówno występek, jak i
zbrodnia

• bez znaczenia jest sposób jego
popełnienia, charakter
naruszonego dobra itd., istotne

jest tylko to, aby było
popełnione umyślnie (również
umyślno-nieumyślne)

• także przestępstwa skarbowe

• gdy zaistnieją okoliczności
określone w art. 68 § 2 KK (t j.
warunkujące fakultatywne
podjęcie) po udzieleniu sprawcy

pisemnego upomnienia przez
sądowego kuratora
zawodowego, chyba że
przemawiają przeciwko temu
szczególne względy (art . 68 § 2a
KK)

• Sąd po otrzymaniu wniosku
kuratora złożonego po
upomnieniu sprawcy,
obligatoryjnie podejmuje

warunkowo umorzone
postępowanie, chyba że
przemawiają przeciwko temu
szczególne względy.

2. prawomocne skazanie za to 
przestępstwo

• Uprawomocnienie się skazania
może wykroczyć poza okres
próby, byleby nastąpiło przed
upływem 6 miesięcy od jej
zakończenia.

• Skazanie zachodzi w przypadku
orzeczenia sankcji lub innego
środka reakcji karnej, nawet
gdyby to było sądowe
odstąpienie od wymierzenia kary

albo okoliczność wyłączająca
karalność (skazanie ≠ ukaranie!)



Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania

• art. 68 KK, art. 549 KPK i n.
PODSTAWY PODJĘCIA 

POSTĘPOWANIA 

• w okresie od wydania orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, 
chociażby to orzeczenie nie było jeszcze prawomocne, do dnia upływu 
terminu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. 

CZAS

• sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy 

• w składzie jednoosobowym

ORGAN UPRAWNIONY 
DO PODJĘCIA

• na wniosek oskarżyciela (publicznego, posiłkowego, prywatnego), 
pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu

TRYB ORZEKANIA

• postanowienie; 

• wydawane na posiedzeniu
FORMA ORZECZENIA

•prokurator, oskarżony i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik

•należy zawiadomić ww. podmioty o terminie i miejscu owego posiedzenia, a także o 
skutkach wskazanych w art. 117 § 2 KPK. Niestawiennictwo osób prawidłowo 
powiadomionych nie stanowi przeszkody do odbycia posiedzenia i wydania orzeczenia 
w kwestii podjęcia warunkowo umorzonego postępowania

PODMIOTY 
UPRAWNIONE DO 

UDZIAŁU W 
POSIEDZENIU

•zażalenie na postanowienie:

•1) pozostawiające wniosek bez rozpoznania; 

•2) w kwestii podjęcia postępowania: a) uwzględniające wniosek, b) oddalające 
wniosek, c) o podjęciu postępowania z urzędu, d) ustalające, że brak jest podstaw do 
podjęcia postępowania z urzędu

ŚRODKI ZASKARŻENIA



Warunkowe zawieszenie 
wykonania kary

„Groźba wykonania kary pełni w tych warunkach
funkcję motywującą skazanego do powstrzymania
się od popełnienia przestępstwa i przestrzegania
porządku prawnego. Jest z jednej strony
wystawieniem skazanego na próbę w celu
sprawdzenia pozytywnej prognozy, z drugiej
rodzajem gwarancji, że rezygnacja z wykonania
kary nie była błędem ze strony sądu. Tak
ukształtowany środek może spełniać cele
indywidualno-prewencyjne, do pewnego stopnia
także cele związane ze społecznym
oddziaływaniemkary.”

(Uzasadnienie rządowego projektu KK)



Warunkowe zawieszenie 

wykonania kary – podstawy 
stosowania

Możliwość 
zastosowania 
warunkowego 

zawieszenia 
wykonania kary

W wyroku skazującym 
(art. 69 KK i n.)

W postępowaniu 
wykonawczym (art. 

152 KKW) –
obowiązujący do 

05.10.2019 r. 



Przesłanki 
warunkowego 

zawieszenia 

wykonania kary

Merytoryczne Formalne



Merytoryczne przesłanki 

warunkowego zawieszenia 
wykonania kary

PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE

• Pozytywna prognoza 
kryminologiczna 

→ w art. 69 § 1 KK zwrot "jeżeli jest to

wyst arczające dla osiągnięcia wobec niego
celów kary, a w szczególności zapobieżenia
powrot owi do przest ępstwa".

• postawa sprawcy,

• jego właściwości i warunki

osobiste, dotychczasowy

sposób życia

• zachowanie się po
popełnieniu przestępstwa.

W wyr. z 6.3.1973 r. (V KRN 591/72) SN wyraźnie
stwierdził, iż "nieprzyznanie się oskarżonego do
przest ępstwa, jako forma obrony przed
odpowiedzialnością, nie może być poczyt ane na
niekorzyść oskarżonego i samo przez się nie

osłabia dodat niej prognozy co do oskarżonego,
jeżeli ta prognoza wynika z analizy osobowości
oskarżonego, jego warunków życiowych,
zachowania się po popełnieniu przest ępstwa
oraz innych okoliczności dot yczących jego

dot ychczasowego życia. To samo dot yczy braku
na rozprawie skruchy oskarżonego, st anowiącej
konsekwencję jego obrony".



MERYTORYCZNE PRZESŁANKI WARUNKOWEGO ZAWIESZENIA WYKONANIA KARY

Postawa sprawcy - stosunek do dóbr chronionych prawem, a w szczególności wobec tego dobra, które 
zaatakował zarzucanym mu przestępstwem. 
- Co do zasady prognoza powinna zakładać brak potrzeby zmiany postawy sprawcy, a 

zarzucane mu przestępstwo powinno być zdarzeniem wyjątkowym w prowadzonym 
przez niego stylu życia. 

- "daleko idąca demoralizacja sprawcy, towarzysząca mu zła wola i determinacja 
przestępcza, brutalność w działaniu, a także łatwość w powzięciu decyzji o popełnieniu 
ciężkiego przestępstwa to okoliczności sprzeciwiające się zastosowaniu wobec niego 
dobrodziejstwa, o którym mowa w art. 69 KK" (post. SN z 14.11.2008 r., V KK 132/08)

Właściwości i 
warunki osobiste 
sprawcy

- Właściwości osobiste: cechy charakteru, temperament, zdolność do samooceny, 
wrażliwość. 

- warunki osobiste: warunki środowiskowe, w których żyje sprawca, rodzinne, w miejscu 
pracy oraz mieszkaniowe. Im bardziej są one trudne, a ich polepszenie zależy w znacznej 
mierze od oskarżonego, tym bardziej sąd powinien rozważać zastosowanie środka 

probacyjnego. 

Dotychczasowy 
sposób życia 
sprawcy

- podstawowy czynnik pozwalający ocenić rzeczywistą postawę i intencje sprawcy, a w 
szczególności ustalić, czy popełnione przestępstwo było zgodne z jego zwyczajową 
postawą wobec naruszonego dobra. 

- ocena dotychczasowej postawy sprawcy ma jedynie charakter pomocniczy w 
postawieniu prawidłowej diagnozy prognozy kryminologicznej i nie powinna być 

czynnikiem decydującym. Może jednak odegrać znaczącą rolę przy właściwym doborze 
środków i obowiązków próby, jakie sąd może zastosować w ramach warunkowego 
zawieszenia wykonania kary.

Zachowanie się 
po popełnieniu 
przestępstwa

- bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i w związku z nim. 
- Negatywna ocena: ukrywanie się sprawcy, zacieranie przez niego śladów, matactwo, 

arogancka lub niewłaściwa postawa wobec pokrzywdzonego, unikanie współpracy z 
organami prowadzącymi postępowanie karne, a zwłaszcza dalsze naruszanie porządku 
prawnego. 

- Pozytywna ocena: pojednawcza postawa wobec pokrzywdzonego, chęć naprawienia 
lub naprawienie wyrządzonej szkody, wyrażanie skruchy, a w szczególności przyznanie się 
do popełnionego przestępstwa



Formalne przesłanki warunkowego zawieszenia 
wykonania kary

1. kara pozbawienia wolności orzeczona w wymiarze nieprzekraczającym 
roku;

2. sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę 

pozbawienia wolności 

*wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa
określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w

szczególnie uzasadnionych wypadkach

• Art. 115 § 21 KK: Wyst ępkiem o charakt erze chuligańskim jest wyst ępek polegający na umyślnym zamachu na
zdrowie, na wolność, na cześć lub niet ykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność
inst ytucji państwowych lub samorządu t eryt orialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu,

uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użyt ku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo
z oczywiście błahego powodu, okazując przez t o rażące lekceważenie porządku prawnego.

• Art. 178a KK[Nietrzeźwość kierowcy]
§ 1. Kt o, znajdując się w st anie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powiet rznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu
mechanicznego w st anie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przest ępstwo określone
w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów

mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.



Warunkowe zawieszenie 

wykonania kary – okres próby 
– art. 70 KK

 od roku do 3 lat

 od 2 do 5 lat

 wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który

popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na

szkodę osoby wspólnie zamieszkującej

Okres próby biegnie od uprawomocnienia się wyroku.



Grzywna związana z 

zawieszeniem wykonania 

kary – art. 71 KK
 Zawieszając wykonanie kary, sąd może orzec

grzywnę, jeżeli jej wymierzenie obok kary
pozbawienia wolności na innej podstawie nie jest

możliwe.

 W razie zarządzenia wykonania kary grzywna
orzeczona na ww. podstawie nie podlega
wykonaniu;

 kara pozbawienia wolności ulega skróceniu o okres

odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek

dziennych grzywny z zaokrągleniem w górę do

pełnego dnia.



Warunkowe zawieszenie wykonania kary 
– obligatoryjne obowiązki okresu próby –
art. 72 § 1 KK

SĄD ZOBOWIĄZUJE SKAZANEGO DO:

 informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

 przeproszenia pokrzywdzonego,

 wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

 wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

 powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

 poddania się terapii uzależnień – WYMAGANA ZGODA SKAZANEGO

 poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji – WYMAGANA ZGODA SKAZANEGO,

 uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub
innych osób,

 opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

 innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

PRZY CZYM ORZEKA CO NAJMNIEJ JEDEN Z WW. OBOWIĄZKÓW.



Warunkowe zawieszenie 
wykonania kary – fakultatywne 
obowiązki okresu próby

 Obowiązki z art. 72 § 1 KK – gdy sąd orzeka środek karny

 świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7

 zobowiązanie skazanego do naprawienia wyrządzonej
przestępstwem szkody w całości albo w części,

chyba że orzekł środek kompensacyjny.

 dozór kuratora lub osoby godnej zaufania,

stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej,

do której działalności należy troska o wychowanie,

zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.



Obowiązki okresu próby
 Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków

wymienionych w art. 72 KK sąd określa po wysłuchaniu

skazanego;

 Nałożenie obowiązku przewidzianego w art. 72 § 1 pkt 6 i 6a

KK jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy sąd uzyska zgodę

skazanego. W przypadku braku takiej zgody sąd nie powinien

uwzględnić takiego wniosku (postanowienia SA w Lublinie: z

21.08.2006 r., II AKzw 546/00, z 31.08.2006 r., II AKzw 546/06).

 Uprawnienia sądu wobec skazanego w okresie próby,

stosowane jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają:

 może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać
obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8

 od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, (z wyjątkiem
obowiązku wymienionego w art. 72 § 2),

 oddać skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić.



Dozór w okresie próby
 CHARAKTER DOZORU kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo

organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie
demoralizacji lub pomoc skazanym :

A. FAKULTATYWNY – co do zasady

B. OBLIGATORYJNY – w stosunku do wyszczególnionych grup skazanych, tj. w stosunku do:

 młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego,

 sprawcy określonego w art. 64 § 2→ mulirecydywisty ,

 sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji
seksualnych

 sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie
zamieszkującej.

 Sąd w okresie próby, jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają może oddać
skazanego pod dozór albo od dozoru zwolnić

 Zwolnienie od dozoru może nastąpić ze względów wychowawczych lub także, jeżeli
sprawowanie dozoru jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z przyczyn niezawinionych

przez skazanego

 W przypadku gdy skazany został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonywania

obowiązków w okresie próby, wniosek o określenie czasu i sposobu wykonania nałożonych
obowiązków może złożyć również sądowy kurator zawodowy, a także osoba godna

zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której
mowa w art. 73 § 1.



Przesłanki do zarządzenia wykonania kary 
warunkowo zawieszonej – art. 75 KK

OBLIGATORYJNIE

skazany w okresie próby popełnił podobne (=> art. 115 § 3 
KK) przestępstwo umyślne, za które orzeczono 
prawomocnie karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania (§ 1)

skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy 
lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej 
osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w 
okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie 
używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby 
najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących 
wspólnie ze sprawcą

okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po udzieleniu 
skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego 
kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko 
temu szczególne względy

FAKULTATYWNIE

skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, 
w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż 
określone w § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia 
grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków 
lub orzeczonych środków karnych, środków 
kompensacyjnych lub przepadku (§ 2)

skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego 
uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, 
a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo 
(§ 3)

Zarządzenie wykonania kary TYLKO w okresie próby
oraz w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu

próby!!!

sąd może, uwzględniając

dotychczasowy przebieg próby, a
w szczególności wykonanie
nałożonych obowiązków, skrócić

orzeczoną karę, nie więcej jednak
niż o połowę



Procedura wykonania orzeczeń w przedmiocie 
warunkowego zawieszenia wykonania kary

• sąd, który w danej
sprawie orzekał w
pierwszej instancji

• sąd rejonowy, w którego
okręgu dozór jest lub ma
być wykonywany -w
stosunku do osoby
skazanej przez sąd
powszechny
pozostającej pod
dozorem

Właściwość sądu

•Prawo do udziału w
posiedzeniu:

•prokurator,

•skazany oraz jego obrońca,

•sądowy kurator zawodowy
(gdy dozór lub inne
obowiązki okresu próby),

•osoba godna zaufania lub
przedstawiciel
stowarzyszenia, instytucji
albo organizacji społecznej,
o których mowa w art. 73 §
1 KK, którym powierzono
wykonywanie dozoru.

Posiedzenie –
zarządzenie wyk. 

kary 
•Przed wydaniem
postanowienia w przedmiocie
skrócenia kary, (art. 75 § 3a
KK), sąd wysłuchuje, o ile jest
to możliwe, skazanego i
sądowego kuratora
zawodowego. W posiedzeniu
ma prawo wziąć udział także
prokurator.

• Postanowienia o zarządzeniu
wykonania kary wydane na
podstawie PRZESŁANEK
FAKULTATYWNYCH stają się
wykonalne z chwilą
uprawomocnienia.

• Na postanowienie w
przedmiocie zarządzenia
wykonania kary oraz jej
skrócenia (art. 75 § 3a KK)
przysługuje zażalenie.

Postanowienie 
W sprawach związanych z wykonaniem
orzeczenia o warunkowym zawieszeniu
wykonania kary oraz w sprawie
zarządzenia wykonania zawieszonej kary



Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę -
art. 75a KK

Kara p.w. z 
warunkowym 
zawieszeniem 

KARA 
OGRANICZENIA 
WOLNOŚCI w 

formie obowiązku 
wykonywania 
nieodpłatnej, 
kontrolowanej 
pracy na cele 

społeczne

1 dzień kary 
p.w. = 2 dni 

kary o.w.
Max. 2 lata

Kara p.w. z 
warunkowym 
zawieszeniem 

GRZYWNA

1 dzień kary 
p.w. = 2 stawki 

dzienne 
grzywny

Max. 810 
stawek 

dziennych

* Sąd w miarę możliwości wysłuchuje skazanego;

* Zamiana nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych

środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub środków

zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę łączną.



Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę -
art. 75a KK

WARUNKI FORMALNE

POZYTYWNE NEGATYWNE

Skazany na karę pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej

wykonania, który w okresie próby

rażąco narusza porządek prawny, w
szczególności gdy:

• popełnił inne przestępstwo niż
określone w art. 75 § 1,

• albo jeżeli uchyla się od uiszczenia

grzywny, od dozoru, wykonania
nałożonych obowiązków lub

orzeczonych środków karnych, środków
kompensacyjnych lub przepadku,

* Gdy cele kary zostaną w ten sposób
spełnione, mając na względzie wagę i

rodzaj czynu zabronionego
przypisanego skazanemu

• w wypadkach, o których mowa w
art. 75 § 1, 1a i 2a (tj. w wypadkach

obligatoryjnego odwołania

warunkowego zawieszenia);
• do skazanego, który nie wykonał

obowiązku określonego w art. 72 § 1
pkt 7b lub w § 2 (tj. opuszczenia lokalu

zajmowanego wspólnie z

pokrzywdzonym, uiszczenia
świadczenia pieniężnego/

naprawnienia szkody);
• jeżeli kara pozbawienia wolności z

warunkowym zawieszeniem jej

wykonania została orzeczona na
podstawie art. 60 § 5 (mały świadek

koronny).



Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę -
art. 75a KK

sąd uchyla zamianę i 
zarządza wykonanie kary 

pozbawienia wolności, 
jeżeli:

• skazany uchyla się od:

• wykonywania kary 
ograniczenia wolności, 

• uiszczenia grzywny, 

• wykonania nałożonych 
na niego obowiązków 
lub orzeczonych 
środków karnych, 
przepadku lub środków 
kompensacyjnych, 

→ Zaliczenie dotychczas 
wykonanych kar

• 1 dzień kary 
pozbawienia wolności 
=

• 2 stawki dzienne 
grzywny /

• 2 dni kary 
ograniczenia 
wolności.



Zażalenie – art. 178 KKW

 Na postanowieniawydane na podstawie:

 art. 74 § 2 KK – postanowienie w przedmiocie ustanowienia,

rozszerzenia, zmiany lub zwolnienia od obowiązków,
oddania skazanego pod dozór albo zwolnienia od dozoru;

 art. 75a § 1 KK - postanowienie w przedmiocie zamiany
k.p.w. z warunkowym zawieszeniem na karę ograniczenia

wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej

kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę

 art. 75a § 5 KK – postanowienie w przedmiocie uchylenia

ww. zamiany i zarządzenia wykonania kary pozbawienia

wolności.



Wykonywanie 

środków karnych 

oraz 

środków 

zabezpieczających



Wykonywanie środków 

karnych



Katalog środków karnych – art. 

39 KK
 pozbawienie praw publicznych;

 zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego
zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

 zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

 zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób
lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

 zakaz wstępu na imprezę masową;

 zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

 nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym;

 zakaz prowadzenia pojazdów;

 świadczenie pieniężne;

 podanie wyroku do publicznej wiadomości.



Przepisy ogólne
 Przesyłając odpis wyroku, w którym orzeczono środek karny,

albo zawiadomienie o wymierzeniu takiego środka, sąd
podaje na podstawie treści wyroku datę początkową, od
której należy liczyć okres wykonywania tego środka.

 Pracodawcy lub instytucje wymienione w art. 180 i 181 KKW
podejmują stosowne decyzje i bezzwłocznie zawiadamiają
o tym sąd, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości
nakazuje je usunąć.

 Na postanowienie, wydane na podstawie art. 84 § 1 KK (=>
Sąd może po upływie połowy okresu, na który
orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-
3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał
porządku prawnego, a środek karny był w stosunku
do niego wykonywany przynajmniej przez rok) w
przedmiocie uznania za wykonany nakazu lub zakazu,
przysługuje zażalenie.



Właściwość sądu ws. 

wykonywania środków 

karnych
 CO DO ZASADY: art. 3 § 1 KKW - sąd, który wydał

orzeczenie w pierwszej instancji

 WYJĄTEK: art. 181a § 3 KKW - sąd rejonowy, w którego okręgu

ustalono miejsce pobytu skazanego ws. związanych z

wykonywaniem:

 zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 kontaktowania się z określonymi osobami,

 zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego
miejsca pobytu bez zgody sądu,

 nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie

z pokrzywdzonym.



Pozbawienie praw 
publicznych

 W razie orzeczenia pozbawienia praw publicznych sąd
zawiadamia:

 1) właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu
skazanego odpowiedni organ administracji publicznej;

 2) Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
skazany ma order, odznaczenie lub tytuł honorowy;

 3) organy i instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funkcje
objęte utratą;

 4) organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku
obrony, w którego ewidencji skazany figuruje.

 Na postanowienie wydane na podstawie art. 84 § 1 KK (=>
Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne
wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany
przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do
niego wykonywany przynajmniej przez rok) w przedmiocie uznania
pozbawienia praw publicznych za wykonane przysługuje
zażalenie.



Zakaz zajmowania stanowiska 
lub wykonywania zawodu

 Po uprawomocnieniu się orzeczenia, sąd, który wydał wyrok w pierwszej
instancji przesyła odpis wyroku lub wyciąg z wyroku z uzasadnieniem, jeżeli
zostało sporządzone, wskazując jednocześnie datę, od której należy liczyć
okres wykonywania środka karnego:

 właściwemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego

 celem odzwierciedlenia orzeczonego zakazu w prowadzonych rejestrach
działalności gospodarczej czy działalności regulowanej.

 pracodawcy albo instytucji, w której skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko
lub wykonuje objęty zakazem zawód;

 właściwej jednostce nadrzędnej - jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub
inne odpowiedzialne stanowisko.

 W odpisie wyroku nie ujawnia się danych pokrzywdzonego.

 Jeżeli skazany, w związku z wykonywanym przez siebie zawodem lub prowadzeniem
określonej działalności gospodarczej, należy do zrzeszenia zawodowego,
stowarzyszenia, związku lub cechu albo innej organizacji gospodarczej, sąd zawiadamia
je o orzeczeniu zakazu wykonywania zawodu.



Zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej

 sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu
organowi administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego, właściwemu dla miejsca
zamieszkania skazanego lub dla miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej objętej
zakazem.

 Jeżeli skazany, w związku z wykonywanym przez
siebie zawodem lub prowadzeniem określonej
działalności gospodarczej, należy do zrzeszenia
zawodowego, stowarzyszenia, związku lub cechu
albo innej organizacji gospodarczej, sąd
zawiadamia je o orzeczeniu zakazu prowadzenia
określonej działalności gospodarczej.



Obowiązek powstrzymania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach, 

kontaktowania, zbliżania…
 W razie orzeczenia:

 zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 kontaktowania się z określonymi osobami,

 zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu
bez zgody sądu,

 nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym

sąd przesyła odpis wyroku:

 jednostce Policji,

 a także odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego właściwemu dla miejsca pobytu skazanego.

 Nadzór nad wykonywaniem ww. środków karnych powierza się
zawodowemu kuratorowi sądowemu.

 W sprawach związanych z wykonywaniem ww. środków karnych właściwy
jest sąd rejonowy, w którego okręgu ustalono miejsce pobytu skazanego.

 Przepisy art. 169 i 172 KKW stosuje się odpowiednio→



Obowiązki skazanego – art. 169 

KKW
 Skazany obowiązany jest przestrzegać obowiązków

ustanowionych przez sąd związanych z nadzorem
kuratora.

 W szczególności:

 bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia

wiadomości o oddaniu go pod dozór, ma obowiązek zgłosić

się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu

którego dozór ma być wykonywany.

 stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i
udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania

nałożonych na niego obowiązków,

 bez zgody sądu nie może zmieniać miejsca stałego pobytu,

 ma obowiązek umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania
oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.



Podstawowe obowiązki kuratora 
sądowego – art 172 KKW

 Kurator sądowy,któremu powierzono dozór nad skazanym:

 powinien nawiązać z nim bezzwłocznie kontakt i poinformować

go o jego obowiązkach i uprawnieniach.

 obowiązany jest do składania sądowi okresowych sprawozdań z

przebiegu dozoru, w szczególności ma obowiązek
bezzwłocznego powiadomienia sądu o popełnieniu przez

skazanego przestępstwa lub o innym rażącym naruszeniu przez

niego porządku prawnego.

 Sprawozdania przedkłada kierownikowi zespołu kuratorskiej służby

sądowej, a następnie składa sądowi

 przesyła jednostce Policji, właściwej dla miejsca stałego pobytu
skazanego, informację o oddaniu skazanego pod dozór oraz o

zakończeniu sprawowania dozoru w inny sposób niż na skutek

upływu okresu próby - w razie powierzenia dozoru wobec skazanego

za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej



Zakaz wstępu na imprezę masową

 Sąd przesyła odpis wyroku komendantowi powiatowemu (rejonowemu,
miejskiemu) Policji, właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego;

 Szczegółowe zasady wykonania środka karnego zawarte są w przepisach
rozporządzenia z 3.08.2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku
osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu
określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy
masowej (Dz.U. poz. 1039).

 osoba ukarana albo skazana, wobec której orzeczono środek karny zakazu wstępu
na imprezę masową połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w
jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej, komendanta
powiatowego Policji, jest zobowiązana do:

 1)zgłaszania się do miejsca stawiennictwa w czasie trwania imprezy masowej, której
zakaz dotyczy;

 2)odnotowania swojej obecności w karcie ewidencji stawiennictwa, której wzór
stanowi załącznik do rozporządzenia;

 3)posiadania w miejscu stawiennictwa i okazywania na wezwanie policjanta
pełniącego służbę w miejscu stawiennictwa dokumentu potwierdzającego
tożsamość.

 Niestosowanie się do środka karnego odpowiedzialność karną z art. 244 k.k.
lub art. 244a k.k.



Zakaz wstępu do ośrodków 

gier i uczestnictwa w grach 

hazardowych
 sąd przesyła odpis wyroku ministrowi właściwemu do

spraw finansów publicznych oraz komendantowi
powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji,
właściwemudla miejsca zamieszkania skazanego.

 Zakaz uczestnictwa w grach hazardowych nie obejmuje
uczestnictwa w loteriach promocyjnych, w których
uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego
dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie
uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię
oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.



Zakaz prowadzenia pojazdów

 W razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów:

 sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub
samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego.

 Dopiero z chwilą przesłania wyroku możliwe jest wszczęcie postępowania
administracyjnego w celu wykonania orzeczenia sądu

 sąd zawiadamia o orzeczeniu ponadto bezzwłocznie pracodawcę, u którego
skazany jest zatrudniony, jeżeli skazany wykonuje zawodowo czynności związane
z prowadzeniem pojazdów

 Organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia
pojazdów, zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w
orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie
obowiązywania zakazu.

 Wykonanie wyroku zawierającego orzeczenie o zakazie prowadzenia
pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej orzekającej o
cofnięciu uprawnień do prowadzenia tych pojazdów;

 Wykonując orzeczenie w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów, sąd
wzywa skazanego do zrealizowania nałożonego na niego w tym
orzeczeniu obowiązku zwrotu dokumentu uprawniającego do
prowadzenia pojazdu z pouczeniem, że do chwili wykonania tego
obowiązku nie biegnie okres, na który go orzeczono.



Zakaz prowadzenia pojazdów 

niewyposażonych w blokadę 
alkoholową

 Sąd może orzec o dalszym wykonywaniu ZAKAZU PROWADZENIA
POJAZDÓW w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w
blokadę alkoholową

 WARUNKI ZAMIANY:

 Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej
połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów
orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 KK przez okres co najmniej 10 lat,,

 jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie
wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu
przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (= pozytywna
prognoza kryminologiczna).

 Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu
sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w ww. postaci.

 Na postanowienia sądu przysługuje zażalenie.



Odpowiedzialność karna za 

niestosowanie się do orzeczonych 
środków karnych
 Art. 244 KK :

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania
zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które
są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów,
wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową,
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi
osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego
miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii
zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim
przewidziany,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 Art. 244a KK:

§ 1. Kto nie stosuje się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową
obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku stawiennictwa w jednostce
organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce
zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub
miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.



Wykonywanie środków 

zabezpieczających



Pojęcie środków
zabezpieczających

Katalog środków zabezpieczających:

elektroniczna 
kontrola miejsca 

pobytu
terapia

terapia 
uzależnień

pobyt w 
zakładzie 

psychiatrycznym 

Należą do środków reakcji 
karnoprawnej na popełniony czyn. 

Cechą odróżniającą je od kar i 
środków karnych jest brak zawinienia 
popełnionego czynu zabronionego 
oraz zawiązane z tym zagrożenie dla 

porządku prawnego. 



Środki karne tytułem środków 

zabezpieczających

 Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności (art. 31 § 1
kk), sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego nakaz lub zakazy
wymienione w art. 39 pkt 2-3 kk, tj. :

 zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub
prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

 zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją
małoletnich lub z opieką nad nimi;

 zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z
określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego
miejsca pobytu bez zgody sądu;

 zakaz wstępu na imprezę masową;

 zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

 nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

 zakaz prowadzenia pojazdów;

 ww. zakazy orzeka się bez określenia czasu ich obowiązywania;

 sąd uchyla je, gdy ustały przyczyny ich orzeczenia.



Pojęcie środków

zabezpieczających
 Sąd może orzec środek zabezpieczający, gdy jest to konieczne, aby zapobiec ponownemu

popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne określone w tym kodeksie
lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie są wystarczające.

 Środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, można orzec jedynie, aby
zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości.

 Środek zabezpieczający i sposób jego wykonywania powinien być odpowiedni do:

 stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego, który sprawca może popełnić, oraz

 prawdopodobieństwa jego popełnienia,

 uwzględniać potrzeby i postępy w terapii lub terapii uzależnień.

Sąd może zmienić orzeczony wobec sprawcy środek zabezpieczający lub sposób jego wykonywania, jeżeli
poprzednio orzeczony środek stał się nieodpowiedni lub jego wykonywanie nie jest możliwe.

 Wobec tego samego sprawcy można orzec więcej niż jeden środek zabezpieczający;

 Sąd orzeka pobyt w zakładzie psychiatrycznym tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.



Wobec jakich sprawców orzekane 
są środki zabezpieczające?
 Wobec sprawcy, co do którego umorzono postępowanie o czyn

zabroniony popełniony w stanie niepoczytalności określonej w art.
31 § 1KK;

 w razie skazania za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej
poczytalności określonej w art. 31 § 2;

 w razie skazania za przestępstwo określone w art. 148, art. 156, art.
197, art. 198, art. 199 § 2 lub art. 200 § 1KK, popełnione w związku z
zaburzeniem preferencji seksualnych;

 w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego
jej zawieszenia za umyślne przestępstwo określone w rozdziale XIX,
XXIII, XXV lub XXVI, popełnione w związku z zaburzeniem
osobowości o takim charakterze lub nasileniu, że zachodzi co
najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu
zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia;

 w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z
uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego
podobnie działającego środka.



Czas stosowania środków zabezpieczających

 Czasu stosowania środka zabezpieczającego nie określa się z góry

 Sąd uchyla środek zabezpieczający, gdy dalsze jego stosowanie nie jest już konieczne.

 Uchylając środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sąd może orzec
jeden lub więcej ze środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 pkt 1-3 KK

 jeżeli zachowanie sprawcy po uchyleniu środka zabezpieczającego wskazuje, że zachodzi konieczność stosowania
środków zabezpieczających, sąd, nie później niż w ciągu 3 lat od uchylenia środka, może ponownie orzec ten sam
środek zabezpieczający lub inny środek, o którymmowa w art. 93a § 1 pkt 1-3 KK

 Sąd ustala potrzebę i możliwości wykonania orzeczonego środka zabezpieczającego nie wcześniej niż
na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub odbyciem kary pozbawienia
wolności.

 Jeżeli wobec sprawcy wykonywana jest kara pozbawienia wolności, środki zabezpieczające, o których
mowa w art. 93a § 1 pkt 1-3 KK, można orzec również do czasu wykonania tej kary, jednak nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub odbyciem kary
pozbawienia wolności.

 Jeżeli sprawca został skazany na karę:

 pozbawienia wolności bez warunkowegozawieszenia jej wykonania,

 25 lat pozbawienia wolności lub

 dożywotniegopozbawienia wolności,

orzeczony środek zabezpieczający stosuje się po odbyciu kary lub warunkowym zwolnieniu, chyba że ustawa stanowi
inaczej.



Obowiązki sprawców związane z 

orzeczonymi środkami 
zabezpieczającymi 

•poddanie się nieprzerwanej kontroli miejsca swojego pobytu
sprawowanej za pomocą urządzeń technicznych, w tym
noszonego nadajnika

Elektroniczna 
kontrola 
miejsca 
pobytu

•stawiennictwo we wskazanej przez sąd placówce w terminach
wyznaczonych przez lekarza psychiatrę, seksuologa lub
terapeutę i poddania się terapii farmakologicznej zmierzającej
do osłabienia popędu seksualnego, psychoterapii lub
psychoedukacji w celu poprawy jego funkcjonowania w
społeczeństwie

Terapia 

•stawiennictwo we wskazanej przez sąd placówce leczenia
odwykowego w terminach wyznaczonych przez lekarza i
poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu, środka
odurzającego lub innego podobnie działającego środka.

Terapia 
uzależnień



Przesłanki 
obligatoryjnego 
orzekania 
pobytu w 
zakładzie 
psychiatrycznym

1) Jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że
sprawca popełni czyn zabroniony o znacznej
społecznej szkodliwości w związku z chorobą
psychiczną lub upośledzeniem umysłowym →

• Dot. sprawcy, co do którego umorzono
postępowanie o czyn zabroniony popełniony w
stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1;

• Skazując sprawcę za przestępstwo popełnione
w stanie ograniczonej poczytalności na karę
pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania, karę 25 lat
pozbawienia wolności lub karę dożywotniego

pozbawienia wolności.

2) Jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że
skazany popełni przestępstwo przeciwko życiu,
zdrowiu lub wolności seksualnej w związku z
zaburzeniem preferencji seksualnych →

• Skazując sprawcę za przestępstwo określone w
art. 148, art . 156, art . 197, art . 198, art . 199 § 2 lub
art. 200 § 1, popełnione w związku z
zaburzeniem preferencji seksualnych na karę
pozbawienia wolności bez warunkowego

zawieszenia jej wykonania, karę 25 lat
pozbawienia wolności lub karę dożywotniego
pozbawienia wolności,.



Cele wykonywania 
środka 

zabezpieczającego

poprawa stanu zdrowia i 
zachowania sprawcy w 
stopniu umożliwiającym 
funkcjonowanie w 
społeczeństwie w sposób 
niestwarzający zagrożenia 
porządku prawnego, 

w wypadku sprawcy 
umieszczonego w zakładzie 
psychiatrycznym - również 
dalsze leczenie w warunkach 
poza tym zakładem



Właściwość sądu 
ws. orzekania i 
wykonywania 
środków 
zabezpieczających 
– art. 199a KKW 

•Orzekanie o zastosowaniu/ uchyleniu/ 
zmianie środka zabezpieczającego; 

CO DO ZASADY: 
Sąd, który wydał 

orzeczenie w 
pierwszej instancji

•Wykonywanie środka 
zabezpieczającego w postaci pobytu w 
zakładzie psychiatrycznym 

•Sąd ten jest również właściwy w 
przedmiocie zmiany tego środka 
zabezpieczającego na inny środek 
zabezpieczający. 

Sąd, w którego 
okręgu sprawca 

przebywa, będący 
sądem tego samego 
rzędu co sąd, który 
wydał orzeczenie w 
pierwszej instancji

Na postanowienie 
co do środka 

zabezpieczającego 
przysługuje 
zażalenie.



Orzeczenie, zmiana lub uchylenie 

środka zabezpieczającego

• Na wniosek:

• dyrektora ZK,

• kierownika zakładu
psychiatrycznego

• kierownika podmiotu
leczniczego, w którym
sprawca odbywa
terapię lub terapię
uzależnień

• Z urzędu

• POSIEDZENIE – UDZIAŁ:

• ww. wnioskodawcy

• prokurator

• sprawca

• obrońca

Tryb postępowania

• OBLIGATORYJNE:

• psychologa;

• Ws. osób
niepoczytalnych, o
ograniczonej
poczytalności lub z
zaburzeniami
osobowości albo gdy
sąd uzna to za wskazane
- ponadto lekarza
psychiatrę;

• Ws. osób z zaburzeniami
preferencji seksualnych –
ww. biegłych oraz
lekarza seksuologa lub
psychologa seksuologa.

• FAKULTATYWNIE:

• biegłego w przedmiocie
uzależnienia – ws. osób
uzależnionych

Wysłuchanie
• PRZESŁANKI:

• 1) od wydania
poprzedniego orzeczenia
w przedmiocie zmiany
lub uchylenia środka
zabezpieczającego
upłynęło mniej niż 6
miesięcy,

• 2) wnioskodawca nie
wskazał nowych
okoliczności mających
znaczenie dla
rozstrzygnięcia.

Możliwość 
pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania



Ad. postępowanie w przedmiocie 
orzeczenia, zmiany lub uchylenia środka 
zabezpieczającego z urzędu
 a)sąd ustala potrzebę i możliwości wykonania orzeczonego środka

zabezpieczającego nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przewidywanym
warunkowym zwolnieniem lub odbyciem kary pozbawienia wolności (art.
93d § 3 k.k.), uwzględniając dyrektywy płynące z konieczności uwzględnienia
zasady proporcjonalności.

 Sąd może zmienić orzeczony wobec sprawcy środek zabezpieczający lub
sposób jego wykonywania, jeżeli poprzednio orzeczony środek stał się
nieodpowiedni lub jego wykonywanie nie jest możliwe, mając m.in. na
uwadze potrzeby i postępy w terapii lub terapii uzależnień uwzględniające
efekty tych oddziaływań na sprawcę w zakładzie karnym

 b)sąd może ponownie orzec ten sam środek zabezpieczający lub inny
środek, o którym mowa w art. 93a § 1 pkt 1–3 k.k., jeżeli zachowanie sprawcy
po uchyleniu środka zabezpieczającego wskazuje, że zachodzi konieczność
stosowania środków zabezpieczających, nie później jednak niż w ciągu 3 lat
od uchylenia środka (art. 93d § 6 k.k.). Może to nastąpić, jeżeli wspomniane
zachowanie sprawcy jednoznacznie prowadzi do wniosku, że konieczność ta
jest wynikiem oceny, iż w ten sposób należy zapobiec ponownemu
popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne
określone w Kodeksie karnym lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie
są wystarczające (art. 93b § 1 k.k.).



Podmioty, w 
których 
wykonuje się 
środki 
zabezpieczające 

PODMIOTY LECZNICZE → wykonywany jest tam 
środek zabezpieczający w postaci terapii 

orzeczonej wobec sprawcy określonego w 
art. 93c pkt 3 KK.

ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNE = podmioty 
lecznicze udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej;

dysponujące warunkami:

•1) podstawowego zabezpieczenia;

•2) wzmocnionego zabezpieczenia;
•3) maksymalnego zabezpieczenia - podlegają 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

Zakłady psychiatryczne wykonujące środek 
zabezpieczający w postaci umieszczenia w 

zakładzie psychiatrycznym wobec 
sprawców określonych w art. 93c pkt 3 KK, 

organizowane są jako zakłady 
dysponujące warunkami wzmocnionego 

zabezpieczenia.



Rodzaje 
zakładów 
psychiatrycznych

Zabezpieczenie: WARUNKI TECHNICZNE

PODSTA WOWE

❖ zapewniają stały nadzór nad sprawcami przebywającymi w tym zakładzie;

❖ posiadają drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające 

sprawcom samowolne opuszczenie tego zakładu.
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❖ OPRÓCZ WYMOGÓW DLA ZAKŁADU PSYCHIATRYCZNEGO O 

PODSTAWOWYM ZABEZPIECZENIU

❖ są wyposażone w:

• system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, 

okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy,

• elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;

❖ mają możliwość wydzielenia od 10-łóżkowych do 20-łóżkowych 

pododdziałów;

❖ mają bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego;

❖ zapewniają stałą obecność personelu, w tym personelu ochrony, na terenie 

zakładu albo w jego części w przypadku dysponowania warunkami 

wzmocnionego zabezpieczenia w części zakładu:

• w godzinach dziennych (od godziny 700 do 2200) w liczbie nie mniejszej niż 

1/3 liczby łóżek odpowiednio zakładu albo jego części,

• w godzinach nocnych (od godziny 2200 do 700) w liczbie nie mniejszej niż 1/6 

liczby łóżek odpowiednio zakładu albo jego części;

❖ posiadają procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, 

buntu, ucieczki lub innych zagrożeń, uzgodnione z właściwym miejscowo 

komendantem powiatowym, miejskim lub rejonowym Policji, właściwym 

miejscowo lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego oraz 

właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej 

Straży Pożarnej.

M
A

K
S
Y

M
A

LN
E

OPRÓCZ WYMOGÓW DLA ZAKŁADU PSYCHIATRYCZNEGO O PODSTAWOWYM I 

WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU

• dysponują systemem osobistych elektronicznych urządzeń alarmowych 

sygnalizujących zagrożenie, w które jest wyposażony personel zakładu;

• są otoczone oświetlonym, nadzorowanym za pośrednictwem telewizji 

wewnętrznej, gładkim murem o wysokości co najmniej 5,5 metra lub 

dysponują innymi zabezpieczeniami o porównywalnej skuteczności, 

uniemożliwiającymi samowolne oddalenie się sprawcy;

• zatrudniają personel w liczbie co najmniej 2,5-krotnie większej niż liczba 

łóżek zakładu, w tym personel sprawujący ochronę nad sprawcami czynów 

zabronionych w liczbie nie mniejszej niż jedna trzecia liczby łóżek zakładu.



Pozostałe warunki wykonywania pobytu 
w zakładzie psychiatrycznym:

Rodzaj zakładu psychiatrycznego Warunki

Zakłady psychiatryczne,

dysponujące warunkami:

- wzmocnionego zabezpieczenia;

- maksymalnego zabezpieczenia

→

dopuszcza się kontrolowanie

przedmiotów posiadanych przez

sprawców oraz pomieszczeń, w

których oni przebywają

Osobiste kontakty sprawcy z

osobami odwiedzającymi mogą

odbywać się tylko za zgodą

kierowników tych zakładów.

Można odmówić udzielenia takiej
zgody, w szczególności gdy

kontakty te powodują wzrost

ryzyka zachowań

niebezpiecznych.



Kryteria kwalifikacji sprawców do 
poszczególnych rodzajów zakładów 

psychiatrycznych  -art. 200 a-c KKW
•powtarzające się zachowania sprawcy zagrażające życiu lub 

zdrowiu innych osób lub powodujące niszczenie przedmiotów 
znacznej wartości nie mogą być opanowane w zamkniętym 
zakładzie psychiatrycznym dysponującym warunkami 
wzmocnionego zabezpieczenia;

•nie jest możliwe zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się z 
zamkniętego zakładu psychiatrycznego dysponującego 
wzmocnionymi warunkami zabezpieczenia sprawcy, 
stwarzającego znaczne zagrożenie poza zakładem.

Zakłady o 
maksymalnym 

zabezpieczeniu

•zachowania sprawcy zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób 
lub powodujące niszczenie przedmiotów znacznej wartości nie 
mogą być opanowane w zakładzie psychiatrycznym, 
dysponującym warunkami podstawowego zabezpieczenia;

•nie jest możliwe zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się z 
zakładu psychiatrycznego, dysponującego warunkami 
podstawowego zabezpieczenia sprawcy, stwarzającego 
zagrożenie poza zakładem.

Zakłady o 
wzmocnionym 
zabezpieczeniu

•sprawca, który nie kwalifikuje się do zakładu psychiatrycznego, o 
którym mowa w art. 200a oraz w art. 200b KKW

Zakłady o 
podstawowym 
zabezpieczeniu



Komisja psychiatryczna ds. 
środków zabezpieczających

 W celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków
zabezpieczających w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym;

 Powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

 Zadania komisji:

 wydawanie opinii dla właściwych sądów lub innych uprawnionych instytucji
w sprawie przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec
których orzeczono wykonywanie środka zabezpieczającego w zakładach
psychiatrycznych;

 analiza dostępnej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w zakresie
określonym w pkt 1;

 analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach
psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków
zabezpieczających;

 wizytacja i ocena zakładów psychiatrycznych dysponujących warunkami
podstawowego, wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, w których
wykonywany jest środek zabezpieczający.



Wykonywanie orzeczenia o 

zastosowaniu środka – pobytu w 
zakładzie psychiatrycznym

 Sąd, po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej do spraw
środków zabezpieczających:

 1) określa rodzaj zakładu psychiatrycznego

 2) przesyła:

 a) odpis orzeczenia wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy
właściwej ze względu na miejsce pobytu sprawcy jednostce Policji lub
właściwemu organowi wojskowemu,

 b) odpis orzeczenia oraz polecenie doprowadzenia wraz z poleceniem
przyjęcia - kierownikowi wskazanego zakładu.

 właściwa jednostka Policji lub właściwy organ wojskowy
powiadamia kierownika wskazanego zakładu
psychiatrycznego o miejscu, dniu oraz godzinie planowanego
transportu

 Kierownik wskazanego zakładu psychiatrycznego zapewnia
transport sanitarny odpowiadający wymaganiom określonym
dla zespołu ratownictwa medycznego.



Pobyt skazanego w 
zakładzie psychiatrycznym

 Pobyt w zakładzie psychiatrycznym orzeczony wobec
sprawców, w razie skazania za przestępstwo popełnione w
stanie ograniczonej poczytalności następuje:

 przed wykonaniem kary pozbawienia wolności,

 podczas przerwy w wykonywaniu tej kary

 lub po jej wykonaniu.

O zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie wyników
leczenia.

 Sąd zalicza na poczet kary okres pobytu skazanego w
zakładzie.

 Skazanego można warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary,
jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 77-79
KK, a wyniki leczenia za tym przemawiają;

 dozór jest wówczas obowiązkowy.



Okres próby podczas terapii lub 
terapii uzależnień

 Orzekając terapię lub terapię uzależnień wobec skazanego za przestępstwo
popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub
innego podobnie działającego środka, który zostaje zwolniony z zakładu
psychiatrycznego lub zakładu karnego:

 1) sąd ustala okres próby na czas od 6 miesięcy do lat 2

 2) oddaje skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania,
stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy
troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 Sąd może zarządzić ponowne umieszczenie skazanego w zakładzie karnym, jeżeli
skazany w okresie próby:

 uchyla się od poddania się terapii lub terapii uzależnień,

 uchyla się od dozoru kuratora,

 popełnia przestępstwo

 lub rażąco narusza porządek prawny albo regulamin organizacyjny podmiotu
leczniczego.

 Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie zarządzono ponownego
umieszczenia skazanego w zakładzie karnym, karę uważa się za odbytą z
upływemokresu próby.



Okresowe opinie o stanie 
zdrowia sprawcy

K
TO

?

Kierownik zakładu
psychiatrycznego, w
którym wykonuje się
środek
zabezpieczający w
postaci pobytu w
zakładzie
psychiatrycznym

K
IE

D
Y

?

1) nie rzadziej niż co 6
miesięcy;

2) bezzwłocznie, jeżeli
w związku ze zmianą
stanu zdrowia sprawcy
uzna, że jego dalsze
pozostawanie w
zakładzie nie jest
konieczne;

3) Sąd może w każdym
czasie żądać opinii o
stanie zdrowia i
stosowanym leczeniu
lub terapii oraz ich
wyników wobec
sprawcy
umieszczonego w
zakładzie

D
O

 K
O

G
O

 I 
C

O
?

do sądu opinię o stanie
zdrowia sprawcy
umieszczonego w tym
zakładzie oraz o
postępach w leczeniu
lub terapii

+ opinię o tym, czy ze
względu na stan
zdrowia sprawcy jego
udział w posiedzeniu w
przedmiocie dalszego
stosowania tego
środka byłby
niewskazany. W razie
potrzeby sąd zasięga
opinii innych biegłych



Orzekanie o dalszym stosowaniu środka w postaci 
pobytu w zakładzie psychiatrycznym

KTO I KIEDY?

•SĄD

•nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 

•w wypadku uzyskania opinii, że dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie nie jest konieczne - bezzwłocznie. 

•W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych.

OBOWIĄZKO
WY UDZIAŁ 

W 
POSIEDZENIU

•prokurator;

•obrońca w wypadkach obrony obligatoryjnej (chyba że sąd orzeka na korzyść lub zgodnie z wnioskiem skazanego)

UDZIAŁ 
SPRAWCY W 
POSIEDZENIU

•ma prawo wziąć udział w posiedzeniu;

•nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewskazane, chyba że sąd uzna jego 
udział za konieczny

•Doręczając sprawcy zawiadomienie o terminie posiedzenia, należy go pouczyć o prawie do złożenia wniosku o 
doprowadzenie go na to posiedzenie. Wniosek powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia o terminie posiedzenia. Wniosek złożony po tym terminie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie powoduje to 
konieczności zmiany terminu tego posiedzenia. może być złożony również kierownikowi zakładu psychiatrycznego, w 
którym sprawca jest umieszczony. Kierownik zakładu psychiatrycznego niezwłocznie przekazuje wniosek do właściwego 
sądu.

DPS

•Orzekając o zwolnieniu z zakładu psychiatrycznego, sąd w razie stwierdzenia, że zachodzą przesłanki do przyjęcia 
sprawcy do domu pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), zawiadamia o tym właściwy organ do spraw pomocy społecznej.



Orzekanie o dalszym stosowaniu 

pozostałych środków 

zabezpieczających 

 Przepis art. 204 § 1 KKW stosuje się odpowiednio, z 
tym że sąd orzeka w przedmiocie dalszego 
stosowania tego środka nie rzadziej niż co 12 
miesięcy.



Zezwolenie na czasowy pobyt poza 

zakładem psychiatrycznym
 Dotyczy tylko sprawcy przebywającego w zakładzie psychiatrycznym o podstawowych warunkach

zabezpieczenia

 WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA:

 podczas czasowego pobytu poza zakładem psychiatrycznym sprawca będzie pozostawał pod opieką członka
rodziny lub osoby godnej zaufania;

 udzielenie przepustki jest uzasadnione względami terapeutycznymi lub ważnymi względami rodzinnymi;

 gdy zachodzi ocena, iż niebezpieczeństwo, że sprawca przebywający poza zakładem dopuści się czynu
zabronionego lub zagrozi własnemu życiu lub zdrowiu, jest nieznaczne.

 na okres nieprzekraczający 3 dni.

 w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach można udzielić zezwolenia na okres nieprzekraczający 7
dni.

 Zezwolenia udziela kierownik zakładu po uzyskaniu opinii lekarza prowadzącego.

 O udzieleniu zezwolenia kierownik zakładu niezwłocznie informuje sąd.

 KONSEKWENCJE NIEPOWRÓCENIA DO ZAKŁADU PO UPŁYWIE WYZNACZONEGO OKRESU PRZEPUSTKI:

 sąd niezwłocznie zarządza jego poszukiwanie i zatrzymanie przez Policję oraz doprowadzenie do zakładu.

 Sprawcę doprowadza Policja w asyście lekarza.

 Sprawcy można udzielić ponownego zezwolenia na czasowy pobyt poza zakładem nie wcześniej niż po upływie
roku od dnia powrotusprawcy do zakładu.

 Sprawcy, który korzystając z przepustki dopuścił się czynu zabronionego lub zagroził własnemu życiu
lub zdrowiu, nie udziela się ponownego zezwolenia na czasowy pobyt poza zakładem.



Zawiadomienie pokrzywdzonego o zwolnieniu lub 

ucieczce sprawcy z zakładu psychiatrycznego

TRYB 

•Na wniosek pokrzywdzonego (kierując orzeczenie do wykonania sąd
poucza pokrzywdzonegoo prawie do złożenia ww. wniosku)

•W uzasadnionych przypadkach na wniosek świadka

KTO i O 
CZYM?

•upoważniony sędzia niezwłocznie zawiadamia o:

•zwolnieniu sprawcy z zakładu psychiatrycznego po uchyleniu lub
zmianie środka zabezpieczającego,

•ucieczce sprawcy z zakładupsychiatrycznego,

•udzieleniu przepustki (art. 204d KKW)

KOGO?

•Pokrzywdzonego/ świadka

•jego przedstawiciela ustawowego

•lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje



Wykonywanie 
tymczasowego 

aresztowania



Dane statystyczne

 Źródło: https://sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna – luty 2020



Źródło: https://sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna – luty 2020



 Źródło: https://sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna – luty 2020



Podstawowe problemy
stosowania i wykonywania

tymczasowego aresztowania

 Tymczasowe aresztowanie to najbardziej
drastyczny środek zapobiegawczy, stosowany
wobec osoby, która nie jest prawomocnie
skazana i której służy domniemanie niewinności.

 Problem odszkodowań za niesłuszne aresztowania



Podstawa stosowania TA

 W celu zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania, a wyjątkowo także w celu
zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego
nowego,ciężkiego przestępstwa;

 tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na
duże prawdopodobieństwo, że oskarżony
popełnił przestępstwo.

 W postępowaniu przygotowawczym można
stosować środki zapobiegawcze tylko względem
osoby, wobec której wydano postanowienie o
przedstawieniu zarzutów

 Tymczasowe aresztowanie można stosować tylko,
jeżeli inny środek zapobiegawczy nie jest
wystarczający.



Przesłanki pozytywne stosowania 

TA
zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie 
można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu

zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych 
zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne

grożąca oskarżonemu surowa kara, jeżeli: 

1) oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, 

2) albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 
lata

zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub 
umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 
powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził



Przesłanki stosowania TA  -
cd.

 Decydując o zastosowaniu określonego środka
zapobiegawczego, w tym również TA, uwzględnia
się:

1) rodzaj i charakter obaw wskazanych w art. 258 §

1-3 KPK (patrz: poprzedni slajd), przyjętych za
podstawę stosowania danego środka

2) nasilenie ich zagrożenia dla prawidłowego
przebiegu postępowania w określonym jego

stadium



Przesłanki negatywne stosowania 

TA
Jeżeli stosowanie TA spowodowałoby dla życia lub zdrowia oskarżonego 
poważne niebezpieczeństwo

Jeżeli stosowanie TA pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla 
oskarżonego lub jego najbliższej rodziny

* gdy na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że: 

1) sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą 

2) albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany 
wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia

* jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą roku.



Przesłanki negatywne stosowania TA 

– cd. 
UWAGA!

 Ograniczenia przewidziane w art. 259 § 2 i 3 KPK
(tj. na poprzednim slajdzie oznaczone *) nie mają
zastosowania, gdy oskarżony:

 ukrywa się,

 uporczywie nie stawia się na wezwania

 lub w inny bezprawny sposób utrudnia

postępowanie albo nie można ustalić jego

tożsamości.

 Ograniczenie przewidziane w art. 259 § 2 KPK nie ma

również zastosowania, gdy zachodzi wysokie

prawdopodobieństwo orzeczenia środka

zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu
sprawcy w zakładzie zamkniętym.



Organ właściwy do 
zastosowania TA

SĄD 

w postępowaniu przygotowawczym 
na wniosek prokuratora sąd 
rejonowy, w którego okręgu 
prowadzi się postępowanie

w wypadkach niecierpiących 
zwłoki także inny sąd rejonowy

po wniesieniu aktu oskarżenia 
tymczasowe aresztowanie stosuje 

sąd, przed którym sprawa się toczy

postanowieniem



Okres stosowania TA

 Do czasu rozpoczęcia wykonania kary.

 UWAGA! Dotyczy tylko tych przypadków, gdy
orzeczono karę pozbawienia wolności.



Wykonywanie TA

 Przepisy: art. 207 – 223a KKW

 Do wykonywania tymczasowego aresztowania
stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się
do wykonywania kary pozbawienia wolności, ze
zmianami wynikającymi z przepisów rozdziału XV
KKW.

 Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 u.SW do zadań Służby
Więziennej należy wykonywanie tymczasowego
aresztowania w sposób zabezpieczający
prawidłowy tok postępowania karnego o
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.



Cele tymczasowego 
aresztowania

KPK

zabezpieczenie 
prawidłowego toku 

postępowania 

wyjątkowo 
zapobiegnięcie 

popełnieniu przez 
oskarżonego 

nowego, ciężkiego 

przestępstwa

KKW

realizacja celów, dla 

których je 
zastosowano, a w 

szczególności 

zabezpieczenie 
prawidłowego toku 

postępowania 
karnego.



Miejsce wykonywania TA

 → Tymczasowe aresztowanie wykonuje się w aresztach
śledczych.

 → Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga,
tymczasowe aresztowanie może być wykonywane
tylko w postaci umieszczenia w odpowiednim
zakładzie leczniczym, w tym w zakładzie
psychiatrycznym:

 organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany
pozostaje wskazuje ww. podmiot,

 określa również warunki umieszczenia tymczasowo
aresztowanego we wskazanym podmiocie,

 ponosi koszty pobytu tymczasowo aresztowanego w tym
podmiocie.



Areszty śledcze
 Areszty śledcze mogą być tworzone jako samodzielne areszty

lub jako wyodrębnione oddziały zakładów karnych.

 Kilka aresztów śledczych może posiadać wspólną
administrację bądź wydzielone służby.

 Dyrektor Generalny Służby Więziennej określa, w drodze
zarządzenia, przeznaczenie aresztów śledczych,
uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia oraz
racjonalnego wykorzystania miejsc zakwaterowania dla
wszystkich tymczasowo aresztowanych.

 https://sw.gov.pl/strona/statystyka-przeznaczenie-zk-i-as

 Porządek wewnętrzny aresztu śledczego, a w razie potrzeby
poszczególnych oddziałów, ustala jego dyrektor. Porządek
wewnętrzny aresztu śledczego w odniesieniu do kwestii, o
których mowa w § 14 regulaminu o.p.w.t.a., nie może
zawierać unormowań mniej korzystnych dla tymczasowo
aresztowanych niż zawarte w tym paragrafie oraz powinien
uwzględniać konieczność zabezpieczenia prawidłowego
toku postępowania karnego, utrzymania bezpieczeństwa,
dyscypliny i porządku oraz zapewnienia w areszcie śledczym
właściwych warunków bytowych, sanitarnych i zdrowotnych.

https://sw.gov.pl/strona/statystyka-przeznaczenie-zk-i-as


Porządek wewnętrzny w AŚ
W porządku wewnętrznym aresztu śledczego dyrektor określa w szczególności:

 1) godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego;

 2) godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne tymczasowo
aresztowanego;

 3) godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację aresztu śledczego;

 4) godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie aresztu śledczego;

 5) godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli;

 6) godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych;

 7) ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej;

 8) ilość i wymiary przedmiotów, które tymczasowo aresztowany może posiadać w celi mieszkalnej, oraz sposób ich
przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich używania;

 9) dni, godziny i miejsce przyjmowania tymczasowo aresztowanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób
składania pisemnych wniosków, skarg i próśb;

 10) dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń;

 11) godziny i miejsce korzystania z aparatu telefonicznego;

 12) dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczania religii;

 13) częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz
przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie śledczym;

 14) godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji;

 15) dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 KKW (tj. paczki z niezbędną odzieżą,
bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnej opinii lekarza – również lekami);

 16) sposób zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych;

 17) dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 KKW;

 18) osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych



Przyjmowanie TA - cela 

przejściowa
Odpowiednie stosowanie art. 79b KKW:

 Skazanego przyjętego do aresztu śledczego umieszcza się w celi
przejściowej, na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni, dla
poddania go wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i
wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z
podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary
pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego.

 Po dokonaniu ww. czynności tymczasowo aresztowanego przenosi się z celi
przejściowej do innej celi mieszkalnej.

 Umieszczenia w celi przejściowej nie stosuje się do skazanego
przetransportowanego z innego zakładu karnego albo aresztu
śledczego, jeżeli był już poddany badaniom i zabiegom.

 Skazanego informuje się o obliczonym okresie wykonywania TA.
Przyjęcie informacji do wiadomości skazany potwierdza podpisem.

 W razie potrzeby tymczasowo aresztowany może być przeniesiony w 
każdym czasie z celi mieszkalnej, którą zajmuje, do innej celi 
mieszkalnej.



Przyjmowanie tymczasowo 
aresztowanych

1. Niezwłocznie po umieszczeniu tymczasowo aresztowanego w celi
przejściowej wychowawca lub wyznaczony funkcjonariusz
przeprowadza z nim rozmowę informacyjną, w której informuje TA o:

1) przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, w tym
ustalonym w areszcie śledczym porządkiem wewnętrznym;

2) konsekwencjach wynikających z art. 139 § 1 KPK (konieczność aktualizacji
adresu do doręczeń);

3) umożliwia mu zapoznanie się z przepisami KKW i regulaminu organizacyjno-
porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania.

*Udzielenie tymczasowo aresztowanemu niewystarczającego (niepełnego)
pouczenia nie może wywoływać dla niego ujemnych skutków procesowych,
podobnie jak udzielenie mylnego pouczenia albo brak pouczenia

+ INFORMUJE o możliwości wystąpienia w czasie wykonywania
tymczasowego aresztowania zagrożeń dla jego bezpieczeństwa
osobistego oraz zetknięcia się z przejawami negatywnych zachowań
charakterystycznych dla środowisk przestępczych, a także o potrzebie
powiadamiania przełożonych o zagrożeniach bezpieczeństwa
osobistego swojego i innych tymczasowo aresztowanych.



Przyjmowanie 

tymczasowo 
aresztowanych

 Wychowawca przeprowadza z 
tymczasowo aresztowanym 
rozmowę wstępną, nie później 
niż w terminie dwóch dni od 
dnia przyjęcia do aresztu 
śledczego, niezależnie od 
rozmowy informacyjnej.



Przyjmowanie 

tymczasowo 

aresztowanych

•1) podaje dane osobowe i informacje o zmianie tych danych, o miejscu 
zameldowania, stałego i czasowego pobytu, a także informacje o uprzedniej 
karalności, a dodatkowo może być poddany czynnościom mającym na celu jego 
identyfikację;

•2) podaje informacje o posiadanych środkach pieniężnych i przedmiotach 
wartościowych;

•3) otrzymuje do użytku: pościel, sprzęt stołowy i środki higieny osobistej, a ponadto 
odzież, bieliznę, obuwie według norm przypadających skazanym, jeżeli jego własna 
odzież, bielizna i obuwie są niezdatne do użytku, nieodpowiednie ze względu na porę 
roku lub wymagają tego względy sanitarne, zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 249 § 3 pkt 2 KKW→ TA potwierdza powyższe swoim  podpisem

Przy przyjęciu do aresztu śledczego tymczasowo aresztowany:

•1) przekazuje do właściwego depozytu dokumenty, środki pieniężne i przedmioty, o 
których mowa w art. 79a § 2 KKW

•2) może wskazać osobę, której mogą być wydane zdeponowane środki pieniężne i 
przedmioty, w przypadku kiedy nie odbierze ich osobiście, podając imię i nazwisko oraz 
adres tej osoby.

•→ TA potwierdza powyższe swoim  podpisem

2. W trakcie ww. czynności tymczasowo aresztowany:



Przyjmowanie tymczasowo 
aresztowanych

2) Poddanie TA odpowiednim badaniom lekarskim i
zabiegom sanitarnym;

 Powyższy obowiązek wynika z:

 Zasady 24 Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 – Zbiór

zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych

jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia. Zgodnie z
zasadą 24 osobie aresztowanej – tak szybko jak to możliwe – po

przyjęciu do miejsca aresztowania zostanie zaproponowane
odpowiednie badanie lekarskie, a później, kiedy będzie to

potrzebne, zapewniona opieka medyczna i leczenie.

 regulaminu o.p.w.t.a.



Badania osobopoznawcze
tymczasowo aresztowanych

 Tymczasowo aresztowanego poddaje się
badaniom osobopoznawczym, w zakresie
niezbędnym dla zapobiegania wzajemnej
demoralizacji tymczasowo aresztowanych oraz
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w
areszcie.

 Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badań
psychologicznych lub psychiatrycznych, dokonuje
się ich na zasadach określonych w art. 83 § 1 i 2
oraz art. 84 § 3 KKW.



Informowanie różnych podmiotów o miejscu 
pobytu tymczasowo aresztowanego. 

Informowanie o przyjęciu

 Po przyjęciu tymczasowo aresztowanego do aresztu
śledczego bezzwłocznie zawiadamia się o tym organ, do
którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 Tymczasowo aresztowany ma prawo, bezzwłocznie po
osadzeniu go w areszcie śledczym, zawiadomić o miejscu
swojego pobytu:

 osobę najbliższą;

 inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub instytucję;

 obrońcę;

 tymczasowo aresztowany cudzoziemiec - ponadto właściwy
urząd konsularny/właściwe przedstawicielstwo

dyplomatyczne.



Zasady rozmieszczania TA
 Tymczasowo aresztowanych rozmieszcza się w celach mieszkalnych, uwzględniając w szczególności:

 płeć,

 wiek

 uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego.

 Tymczasowo aresztowani powinni być rozmieszczani w areszcie śledczym w sposób zapobiegający ich wzajemnej
demoralizacji.

 Należy oddzielać:

 niekaranych od uprzednio odbywających karę pozbawienia wolności

 młodocianych od dorosłych, chyba że szczególne względy wychowawcze przemawiają za umieszczeniem dorosłego z
młodocianym lub młodocianymi. →

→ Jeżeli szczególne względy wychowawcze przemawiają za umieszczeniem dorosłego z młodocianym lub
młodocianymi, tymczasowo aresztowany dorosły →

 który uprzednio nie odbywał kary pozbawienia wolności albo kary aresztu wojskowego,

 wyróżniającysię dobrą postawą,

→ może być umieszczony w celi mieszkalnej wspólnie z tymczasowo aresztowanym młodocianym lub z tymczasowo

aresztowanymi młodocianymi. Umieszczenie to powinno nastąpić za zgodą tymczasowo aresztowanego dorosłego.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

WYJĄTEK!!! Nie można umieścić wspólnie z tymczasowo aresztowanym/i młodocianym/i dorosłego tymczasowo

aresztowanego:

 „niebezpiecznego” (art . 212a § 1-3 KKW);

 podejrzanego o popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności , t j. z art . 197-203 KK ;

 podejrzanego o popełnienie zbrodni.



Rozmieszczanie TA
 Przy rozmieszczaniu tymczasowo aresztowanych w oddziałach i

celach mieszkalnych bierze się pod uwagę w szczególności:

 1) konieczność oddzielenia tymczasowo aresztowanych od skazanych, a
także tymczasowo aresztowanych funkcjonariuszy organów powołanych
do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariuszy i
pracowników Służby Więziennej, pracowników organów wymiaru
sprawiedliwości i ścigania od pozostałych tymczasowo aresztowanych;

 2) potrzebę zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w areszcie
śledczym;

 3) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne;

 potrzebę kształtowania właściwej atmosfery wśród tymczasowo
aresztowanych;

 konieczność zapobiegania samoagresji i popełnianiu przestępstw
podczas tymczasowego aresztowania.

 administracja aresztu śledczego PRZY ROZMIESZCZANIU ORAZ
KONWOJOWANIU TA uwzględnia wskazania organu, do
którego dyspozycji pozostają, mające na celu
zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego i
zapewnienie bezpieczeństwa w areszcie.

 Jeżeli zachodzi konieczność izolowania tymczasowo
aresztowanych od siebie, organ, do którego dyspozycji
pozostają, informuje o tym dyrektora aresztu śledczego.



Zasady rozmieszczania TA 
„niebezpiecznych”
 Komisja penitencjarna kwalifikuje tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo

poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu oraz dokonuje, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji decyzji w tym
przedmiocie.

 O podjętych decyzjach zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowanypozostaje, oraz sędziego penitencjarnego.

 Tymczasowo aresztowanego tzw. „niebezpiecznego” osadza się w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego w
warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo tego aresztu, zawiadamiając o tym
sędziego penitencjarnego:

 cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i
nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne;

 cele mieszkalne są częściej kontrolowane niż te, w których osadza się tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art.
212a § 1;

 tymczasowo aresztowany może uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć
kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu tylko w oddziale, w którym jest osadzony;

 poruszanie się tymczasowo aresztowanego po terenie aresztu śledczego odbywa się pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych
potrzeb;

 tymczasowo aresztowanego poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do celi;

 spacer tymczasowo aresztowanego odbywa się w wyznaczonych miejscach podwzmocnionym dozorem;

 sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art. 38 § 1 z tymczasowo aresztowanym określa każdorazowo dyrektor aresztu
śledczego;

 widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z
osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności
tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212a § 1;

 tymczasowo aresztowany nie może korzystać z własnej odzieży i obuwia.

 Przy kwalifikowaniu tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu stosuje się odpowiednio przepisyart. 88a § 1 i 2.



Zasady przemieszczania 
się po terenie aresztu

 Poruszanie się tymczasowo aresztowanych po
terenie aresztu śledczego, nauczanie i
zatrudnienie, bezpośrednie uczestniczenie w
nabożeństwach, spotkaniach religijnych i
nauczaniu religii oraz korzystanie z widzeń,
spacerów, kąpieli, zajęć kulturalno-oświatowych, z
zakresu kultury fizycznej i sportu, a także ich udział
w czynnościach procesowych, odbywa się z
uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia
prawidłowego toku postępowania karnego.



Uprawnienia tymczasowo 
aresztowanych

 Art. 214 KKW:

 Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach

niniejszego rozdziału, tymczasowo aresztowany

korzysta co najmniej z takich uprawnień, jakie

przysługują skazanemu odbywającemu karę
pozbawienia wolności w systemie zwykłym w

zakładzie karnym typu zamkniętego i nie stosuje się

do niego ograniczeń innych niż te, które są

konieczne do zabezpieczenia prawidłowego toku

postępowania karnego, utrzymania porządku i
bezpieczeństwa w areszcie śledczym oraz

zapobieżenia wzajemnej demoralizacji tymczasowo

aresztowanych



Świadczenia zdrowotne dla 
tymczasowo aresztowanych

 Tymczasowo aresztowanego poddaje się badaniom
kontrolnym przed przetransportowaniem oraz zwolnieniem z
aresztu śledczego

 Tymczasowo aresztowanemu przed przeprowadzeniem
pierwszej kwalifikacji przez komisję penitencjarną lub
tymczasowo aresztowanemu, o którym mowa w art. 212a §
1, świadczenia zdrowotne udzielane są w obecności
funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.
Na wniosek osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego
świadczenia zdrowotne mogą być udzielane tymczasowo
aresztowanemu bez obecności funkcjonariusza
niewykonującego zawodu medycznego



Kontakty z obrońcą
 Tymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się z

obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą
prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą
prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania
skazanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych
osób oraz korespondencyjnie.

 Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje,
zastrzeże przy widzeniu obecność swoją lub osoby upoważnionej -
widzenie odbywa się w sposób wskazany przez ten organ.

 UWAGA – ww. zastrzeżenia nie mogą być utrzymywane ani dokonane po
upływie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego

 W przypadku gdy tymczasowo aresztowanym jest:

 obywatel państwa obcego → prawo do porozumiewania się z właściwym
urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym,

 osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa → z przedstawicielem
państwa, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania.

Tymczasowo aresztowanemu należy umożliwić przygotowanie się do obrony.



Korzystanie z własnej odzieży, 
leków i innych przedmiotów

 Tymczasowo aresztowany może korzystać z własnej odzieży, bielizny i
obuwia, chyba że zakłóca to porządek ustalony w areszcie śledczym
lub sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub względy
sanitarne

 W czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania
oraz w innych uzasadnionych wypadkach, tymczasowo aresztowany
korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że są one
nieodpowiednie ze względu na porę roku lub zniszczone albo jeżeli
przemawiają przeciwko temu względy bezpieczeństwa lub organ
dysponujący zarządzi inaczej.

 Tymczasowo aresztowany może za zgodą organu, do którego
dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia,
środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu
śledczego.

 Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje,
może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo
aresztowanego z ww. uprawnień



Zakaz posiadania środków 
łączności

 Tymczasowo aresztowany nie może posiadać
środków łączności, urządzeń technicznych
służących do rejestrowania i odtwarzania
informacji, sprzętu komputerowego, a także, poza
depozytem, przedmiotów i dokumentów, które
mogą utrudniać prawidłowy tok postępowania
karnego.



Zasady udzielania widzeń
 Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie

przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy TA pozostaje do dyspozycji kilku
organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą
inaczej.

 TA ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą.

 Wyjątek: Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy
zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

 1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego;

 2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

 Ograniczeń czasu trwania widzenia nie stosuje się w przypadku widzeń z obrońcą/ konsulem.

 Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób
uniemożliwiający bezpośredni kontakt TA z osobą odwiedzającą.

 Organ, do którego dyspozycji TA pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób
umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanegoz osobą odwiedzającą.

 Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający
bezpośredni kontakt z TA.

 W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt TA z osobą
odwiedzającą, TA może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby
odwiedzające na terenie aresztu śledczego.

 W wypadku TA „niebezpiecznego” dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do
którego dyspozycji TA pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby
odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób
uniemożliwiający bezpośredni kontakt z TA.

 Organ, do którego dyspozycji TA pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez
TA z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi
osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania
karnego.



Cenzura korespondencji

 Zatrzymania, cenzury lub nadzoru korespondencji

tymczasowo aresztowanego dokonuje organ, do którego

dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, chyba że

organ ten zarządzi inaczej.

 Jeżeli organ nie zarządzi zatrzymania, cenzury lub nadzoru
korespondencji tymczasowo aresztowanego, jeżeli wymagają

tego względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku
publicznego decyzje te może podjąć dyrektor aresztu
śledczego, który o przyczynach zatrzymania, ocenzurowania
lub nadzoru nad korespondencją powiadamia:

 tymczasowo aresztowanego,

 sędziego penitencjarnego,

 oraz organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany

pozostaje.

→ W ww. przypadku dyrektor AŚ może zezwolić na przekazanie TA

ważnej wiadomości zawartej w zatrzymanej korespondencji.



Korespondencja 
urzędowa Korespondencję tymczasowo aresztowanego przesyła się za

pośrednictwem organu, do którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje.

 gdy TA pozostaje do dyspozycji kilku organów, jego korespondencję przesyła
się organowi, którego postanowienie wprowadzono do wykonania jako
pierwsze, chyba że organy te zarządzą inaczej.

 PRZYPADKI PRZESYŁANIA KORESPONDENCJI TA BEZPOŚREDNIO DO
ADRESATA:

 Korespondencja TA z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem
albo radcą prawnym→ chyba że organ, do którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zarządzi
inaczej - np. w związku z podejrzeniem korzystania z prawa do
korespondencj i w celach przestępczych,

 Korespondencja TA z RPO, RPD oraz organami powołanymi na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych
dotyczących ochrony praw człowieka,

 Korespondencja TA z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi
organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego → chyba
że organ, do którego dyspozycji TA pozostaje, zarządzi inaczej.

 Korespondencję urzędową administracja aresztu śledczego doręcza TA,
który podpisem i datą potwierdza jej odbiór.

W przypadku odmowy potwierdzenia czyni się o tym wzmiankę na piśmie



Korzystanie ze środków łączności

 Tymczasowo aresztowany:

 może korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje;

 nie może korzystać z innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej.

 Organ dysponujący bezzwłocznie wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego przez
tymczasowo aresztowanego:

 1) wyłącznie w celu porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym;

 2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu porozumiewania się z osobą najbliższą.

 Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z
aparatu telefonicznego, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, że zostanie ona wykorzystana:

 1) w celu bezprawnego utrudniania postępowania karnego;

 2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

 w zarządzeniu podaje numer telefonu oraz imię i nazwisko odpowiednio obrońcy lub pełnomocnika będącego
adwokatemalbo radcą prawnymlub osoby najbliższej.

 Korzystanie z aparatu następuje, co do zasady:

 na własny koszt lub na koszt rozmówcy,

 jeden raz w ciągu dnia,

 jednorazowo nie może przekraczać 5 minut.

 Realizacja rozmów telefonicznych następuje w kolejności zgłoszeń. W pierwszej kolejności zapewnia się dostęp do
aparatu telefonicznego tymczasowo aresztowanym zgłaszającym potrzebę porozumienia się z obrońcą lub
pełnomocnikiem



Zatrudnienie
 Tymczasowo aresztowany ma obowiązek wykonywania prac

porządkowych w obrębie aresztu śledczego;

 Przy kierowaniu tymczasowo aresztowanego do prac
porządkowych w obrębie aresztu lub na które wyraził zgodę,
bierze się pod uwagę w szczególności potrzebę zabezpieczenia
prawidłowego toku postępowania karnego oraz względy
porządku i bezpieczeństwa

 Przy innych pracach może zostać zatrudniony tylko za jego
zgodą.

 Tymczasowo aresztowany może być za jego zgodą
zatrudniony nieodpłatnie w obrębie aresztu śledczego

 Zatrudnienie poza obrębem aresztu śledczego wymaga
wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego
dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

 Tymczasowo aresztowany zatrudniony odpłatnie otrzymuje
wynagrodzenie pomniejszone o kwotę potrąceń, o których
mowaw art. 125 § 1 KKW.



Zatrudnienie TA -
statystyka

 Źródło: ht tps://sw.gov.pl/st rona/statystyka--miesieczna – luty 2020



Źródło: https://sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna – luty 2020



Nagrody 

regulaminowe

Tymczasowo aresztowanemu

wyróżniającemu się przestrzeganiem

porządku wewnętrznego w areszcie
śledczym oraz zasad określonych w reg.

o.p.w.t.a.

1) zezwolenie na indywidualny wystrój celi

mieszkalnej;

2) dodatkowy lub dłuższy spacer;
3) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej

paczki żywnościowej lub częstsze

otrzymywanie paczek;

4) indywidualne odstępstwo od porządku

wewnętrznego aresztu śledczego, w
zakresie ustalonym przez dyrektora aresztu

śledczego;

5) zezwolenie na częstsze branie udziału w

zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu

kultury fizycznej i sportu;
6) zezwolenie na dłuższe widzenie;

7) zezwolenie na dokonywanie

dodatkowych zakupów artykułów

żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz

przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży
w areszcie śledczym;

8) zatarcie wszystkich lub niektórych kar

dyscyplinarnych;

9) nagroda rzeczowa lub pieniężna.



Kary 

dyscyplinarne

Tymczasowo aresztowany podlega

odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione
naruszenie nakazów lub zakazów wynikających z

ustawy, regulaminu lub innych przepisów
wydanych na jej podstawie albo ustalonego w
areszcie śledczym porządku

1) nagana;

2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia
na okres do 14 dni;
3) pozbawienie możliwości otrzymania paczek

żywnościowych, na okres do 3 miesięcy;
4) pozbawienie przyznanejulgi;

5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14
dni;
6) pozbawienie prawa do udziału w niektórych

zajęciach kulturalno-oświatowych lub z zakresu
kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem korzystania z

książek i prasy, na okres do 1 miesiąca;
7) pozbawienie lub ograniczenie możliwości
dokonywania zakupów artykułów żywnościowych

lub wyrobów tytoniowych,na okres do 1 miesiąca.



Porównanie nagród przysługujących skazanym i TA

SKAZANI – ART. 138 § 1 KKW TYMCZASOWO ARESZTOWANI – ART. 221 § 2 KKW

1)zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie;
2)zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej;
3)zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, 
bez osoby dozorującej;
4)zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych;

5)nagroda rzeczowa lub pieniężna;
6)(uchylony);
7)zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem 
zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną 
zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 

godzin;
8)zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez 
dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni;
9)pochwała;
10)zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach 

kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i 
sportu;
11)zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez 
skazanego upominku;
12)zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży;

13)zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki 
żywnościowej;
14)zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów 
artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz 
przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie 

karnym;
15)zezwolenie na telefoniczne porozumienie się 
skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt 
zakładu karnego.

1) zezwolenie na indywidualny wystrój celi mieszkalnej;
2) dodatkowy lub dłuższy spacer;
3) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki
żywnościowej lub częstsze otrzymywanie paczek;
4) indywidualne odstępstwo od porządku wewnętrznego

aresztu śledczego, w zakresie ustalonym przez dyrektora
aresztu śledczego;
5) zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach
kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i
sportu;

6) zezwolenie na dłuższe widzenie;
7) zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów
artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz
przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie
śledczym;

8) zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych;
9) nagroda rzeczowa lub pieniężna.



Porównanie kar dyscyplinarnych przysługujących skazanym i TA

SKAZANI – ART. 143 § 1 KKW TYMCZASOWO ARESZTOWANI – ART. 222 § 2 KKW

1)nagana;

2)pozbawienie wszystkich lub niektórych 
niewykorzystanych przez skazanego nagród 
lub ulg albo zawieszenie ich wykonania, na 

okres do 3 miesięcy;
3)pozbawienie korzystania z udziału w 

niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych 
lub sportowych, z wyjątkiem korzystania z 
książek i prasy, na okres do 3 miesięcy;

4)pozbawienie możliwości otrzymania 
paczek żywnościowych, na okres do 3 

miesięcy;
5)pozbawienie lub ograniczenie możliwości 
dokonywania zakupów artykułów 

żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, 
na okres do 3 miesięcy;

6)udzielanie widzeń w sposób 
uniemożliwiający bezpośredni kontakt z 
osobą odwiedzającą, na okres do 3 

miesięcy;
7)obniżenie przypadającej skazanemu 

części wynagrodzenia za pracę, nie więcej 
niż o 25%, na okres do 3 miesięcy;
8)umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 

28 dni.

1)nagana;

2)pozbawienie korzystania z własnego 
wyżywienia na okres do 14 dni;
3)pozbawienie możliwości otrzymania 

paczek żywnościowych, na okres do 3 
miesięcy;

4)pozbawienie przyznanej ulgi;
5)umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 
14 dni;

6)pozbawienie prawa do udziału w 
niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych 

lub z zakresu kultury fizycznej i sportu, z 
wyjątkiem korzystania z książek i prasy, na 
okres do 1 miesiąca;

7)pozbawienie lub ograniczenie możliwości 
dokonywania zakupów artykułów 

żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, 
na okres do 1 miesiąca.



Status TA po wyroku sądu I 
instancji

 Tymczasowo aresztowany może być 
przeniesiony do zakładu karnego; 

 Jednak sąd, do którego 
dyspozycji tymczasowo 
aresztowany pozostaje, może 
postanowić inaczej.

 W stosunku do TA przeniesionego 
stosuje się przepisy o wykonywaniu 
tymczasowego aresztowania, chyba 
że wyraził on zgodę na stosowanie 
względem niego przepisów o 
wykonywaniu kary pozbawienia 
wolności.

TA przeniesiony do ZK: TA nie wyraził zgody w trybie art. 
223§2 kkw:

1) Gdy sąd nie sprzeciwił się

przeniesieniu do zakładu

karnego,

2) I tymczasowo

aresztowany wyraził

zgodę na stosowanie

względem niego

przepisów o

wykonywaniu k.p.w.,

komisja penitencjarna

klasyfikuje niezwłocznie

po otrzymaniu

zawiadomienia o

skazaniu.

*Zgoda powinna być

wyrażona przed podjęciem

decyzji klasyfikacyjnej i

potwierdzona podpisem

tymczasowo aresztowanego.

*Cofnięcie zgody tym czasowo

aresztowanego po wydaniu

decyzji przez komisję

penitencjarną jest

nieskuteczne.

TA, który nie wyraził zgody na

stosowanie względem niego

przepisów o wykonywaniu

k.p.w., komisja penitencjarna

kwalifikuje do tymczasowo

aresztowanych, którzy mogą

być przeniesieni do zakładu

karnego z oddziałem aresztu

śledczego.



Status TA, 
wobec 
którego 
wykonywana 
jest k.p.w. w 
innej sprawie

1) korzysta z uprawnień takich jak skazany, z wyjątkiem: 

•widzeń, 

•korespondencji, 

•korzystania z aparatów telefonicznych oraz innych środków łączności 
przewodowej i bezprzewodowej, 

•posiadania przedmiotów w celi, 

•korzystania ze świadczeń zdrowotnych, 

•powiadamiania organu dysponującego o:

•zakwalifikowaniu do tymczasowo aresztowanych „niebezpiecznych” 

•pozostaniu na leczeniu w zakładzie karnym po zwolnieniu, 

•w zakresie udzielania zezwolenia, o którym mowa w art. 141a, 

•w innych wypadkach, gdy wymaga tego konieczność zabezpieczenia 
prawidłowego toku postępowania karnego - w zakresie których stosuje się 
przepisy niniejszego kodeksu dotyczące tymczasowo aresztowanych.

2) nie korzysta z:

•przepustek wymienionych w art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9, 

•nagród wymienionych w art. 138 § 1 pkt 7 i 8, 

•zezwolenia wymienionego w art. 165 § 2.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany 
pozostaje, może zarządzić stosowanie wobec takiego TA, 
również innych przepisów dotyczących tymczasowo 
aresztowanych.

Tymczasowo aresztowanego, wobec którego wykonywana 
jest kara pozbawienia wolności w innej sprawie rozmieszcza 
się w areszcie śledczym odrębnie od skazanych.



Zwalnianie TA

 Tymczasowo aresztowanego zwalnia się w dniu, w
którym upływa termin zastosowania
tymczasowego aresztowania.

 Bezpośrednio przed zwolnieniem z aresztu
śledczego tymczasowo aresztowanemu udziela

się stosownych informacji mających na celu
przygotowanie go do życia po zwolnieniu, w tym
także o zakresie pomocy postpenitencjarnej oraz
o instytucjach i organach udzielających tej
pomocy.

 Administracja aresztu śledczego jest obowiązana
udzielić zwalnianemu pomocy w udaniu się do
miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania
albo do podmiotu leczniczego.



Zwalnianie TA
 Z chwilą powzięcia informacji o mającym nastąpić

zwolnieniu tymczasowo aresztowanego dokonuje się
weryfikacji uprzednio ustalonych potrzeb związanych z
opuszczeniem aresztu śledczego oraz powrotem do
miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania.

 Tymczasowo aresztowany udziela stosownych informacji
niezbędnych dla prawidłowego przygotowania go do
opuszczenia aresztu śledczego.

 W trakcie weryfikowania ww. potrzeb uwzględnia się stan
depozytów i informacje uzyskane od tymczasowo
aresztowanego, a ponadto zobowiązanie się rodziny, osoby
bliskiej lub wskazanej przez tymczasowo aresztowanego do
zapewnienia mu pomocy w przypadku, o którym mowa w
art. 167a § 6 KKW.

 W zależności od ustaleń udziela się zwalnianemu, na jego
wniosek lub z urzędu, doraźnej pomocy w odpowiedniej
formie i zakresie, umożliwiającej zwolnienie i przejazd do
miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania



Zwalnianie TA

 Jeżeli zwolnienie z aresztu śledczego następuje w
godzinach 1900-600, osobie zwolnionej zapewnia
się na jej pisemny wniosek nocleg w areszcie
śledczym oddzielnie od tymczasowo
aresztowanych.

 Jeżeli zwolnienie z aresztu śledczego następuje
poza ww. godzinami dyrektor, na pisemny
wniosek osoby zwolnionej, w uzasadnionych
przypadkach może zezwolić tej osobie na nocleg
w zakładzie karnym oddzielnie od tymczasowo
aresztowanych i skazanych.



Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Z mocy prawa, w 
tym na mocy 

ustawy amnestyjnej

Zarządzone przez 
sąd na wniosek 

skazanego (art. 107 

§ 2, art. 337 KK)

Na mocy aktu łaski 
prezydenta RP



Zatarcie skazania z mocy prawa

•W razie skazania na karę pozbawienia wolności 
wymienioną w art. 32 pkt 3 KK lub karę 25 lat 
pozbawienia wolności

z upływem 10 lat od wykonania lub 
darowania kary albo od przedawnienia 

jej wykonania

• W razie skazania na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności

z upływem 10 lat od uznania jej za 
wykonaną, od darowania kary albo od 

przedawnienia jej wykonania

• W razie skazania na karę ograniczenia 
wolności

3 lat od wykonania lub darowania kary 
albo od przedawnienia jej wykonania

• W razie skazania na grzywnę

z upływem roku od wykonania lub 
darowania kary albo od przedawnienia 

jej wykonania

• W razie odstąpienia od wymierzenia kary
z upływem roku od wydania 
prawomocnego orzeczenia.

• W przypadku warunkowego zawieszenia 
wykonania kary 

Z upływem 6 miesięcy od zakończenia 
okresu próby



Zatarcie skazania

 Wątpliwości w zakresie zatarcia i daty zatarcia
może deklaratoryjnie rozstrzygać sąd w trybie art.
13 KKW:

 Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo

orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się
do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie

wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub

zarzutów co do obliczenia kary. Na postanowienie

sądu przysługuje zażalenie

 Sąd wydaje ww. postanowienie na wniosek:

 organu wykonującego orzeczenie

 Dyrektora Biura Informacyjnego KRK

 każdego, kogo wyrok skazujący bezpośrednio

dotyczy, w tym skazanego



Zatarcie skazania na 
wniosek

 Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie
skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie
przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara
pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.

 W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, chyba że
zatarcie nastąpiło z mocy prawa.

 Jeżeli w pierwszej instancji wyroki wydało kilka sądów,
właściwy jest sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący.
Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd
wyższego rzędu.

 Wniosek skazanego o zatarcie skazania, złożony przed
upływem roku od wydania postanowienia
odmawiającego zatarcia, można pozostawić bez
rozpoznania.
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Dziękuję 
za 

uwagę


