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Harmonogram zajęć

Lp. Data zajęć Temat zajęć

I 01.03.2020 1. Organizacja zajęć;
2. Pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego; 
3. Źródła prawa karnego wykonawczego;
4. Podstawowe zasady prawa karnego wykonawczego; 
5. Organy prawa karnego wykonawczego; 
6. Postępowanie wykonawcze;
7. Wykonywanie kary grzywny;
8. Wykonywanie kary ograniczenia wolności;
9. Dozór elektroniczny.

II 04.04.2020 1. Podstawowe założenia dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności;
2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w stosunku do poszczególnych grup

skazanych;
3. Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia

wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych.

III 05.04.2020 1. Uwarunkowania i zasady wykonywania środków probacyjnych;
2. Wykonywanie środków zabezpieczających;
3. Wykonywanie środków karnych;
4. Podstawowe problemy stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania;
5. Zatarcie skazania.

IV 07.06.2020 1. Podsumowanie zajęć – rozwiązywanie kazusów;
2. Kolokwium



Warunki zaliczenia ćwiczeń

I. Obecność na 
zajęciach 

• obowiązkowa - proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 18/2017 Dziekana 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 
lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na WPAiEUWr

• dozwolona jedna nieobecność bez usprawiedliwienia; każda kolejna, bez względu 
na przyczynę jej zaistnienia podlega zaliczeniu poprzez przygotowanie pracy 
pisemnej na wybrany przez studenta i zaakceptowany przez prowadzącą temat. 
Praca musi zawierać przypisy dolne i bibliografię; objętość pracy – ok. 3 strony 
druku A4. Propozycja tematu – w terminie 2 tygodni od dnia nieobecności. 
Przygotowanie pracy – w terminie 2 tygodni od dnia akceptacji. Brak możliwości 
odrobienia nieobecności w terminie późniejszym.

II. Kolokwium test (30 pytań, 3 warianty odpowiedzi, jednokrotny wybór)
Punktacja:

Ilość punktów Ocena
30-28 5,0
27-25 4,5
24-22 4,0
21-19 3,5
18-15 3,0
14-0 2,0

III. Aktywność na każdych zajęciach za merytorycznie aktywne w nich uczestnictwo student może 
uzyskać „+” → 3 „+” = podwyższenie oceny końcowej o 0,5 stopnia



Wykaz rekomendowanej literatury

• J.Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer
2017 r.

• Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy – komentarz, 
Gdańsk 2017 r.

• S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy – komentarz., W- wa
2017 r.

• J. Lachowski, Kodeks karny wykonawczy – komentarz, CH. Beck 
2018 r.

• S.Pawela, Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Wolters
Kluwer 2007 r.

• L .Bogunia, T. Kalisz, Prawo karne wykonawcze. Wybór źródeł, 
Wrocław 2003 r.



Pojęcie i zakres prawa
karnego wykonawczego

• Gałąź prawa obejmująca normy prawne regulujące 
wykonywanie orzeczeń wydanych w postępowaniu:

• karnym, 

• w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, 

• w sprawach o wykroczenia

oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących 
pozbawieniem wolności.



Źródła prawa karnego
wykonawczego
• Konstytucja

• Umowy międzynarodowe, w tym soft law

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy 
(Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

• Rozporządzenia

• Zarządzenia Dyrektora Generalnego SW



Podstawowe zasadyprawa
karnegowykonawczego
• Zasada poszanowania godności ludzkiej skazanego

• Zasada podmiotowego traktowania skazanego

• Zasada sprawiedliwości

• Zasada współdziałania ze społeczeństwem

• Zasada praworządności

• Zasada indywidualizacji

• Zasada resocjalizacji

• Zasada podporządkowania sądowi procesu wykonywania 
orzeczeń



Organy prawa karnego
wykonawczego
• Organ postępowania wykonawczego to podmiot (względnie grupa

podmiotów w przypadku organów kolegialnych) reprezentujący
państwo, samorząd lub organizacje społeczne, powołany lub
wyznaczony w celu realizacji norm prawa karnego wykonawczego, w
sposób i ze skutkami właściwemu temu prawu, działający wyłącznie
w granicach przyznanych mu przez to prawo kompetencji.

• Podstawowy katalog organów prawa karnego wykonawczego został
przedstawiony w art. 2 KKW

• Na tle aktualnie obowiązującego kodeksu karnego wykonawczego
można dokonać podziału, w konsekwencji którego wyróżniamy:

• organy orzekające w sądowym postępowaniu wykonawczym,

• sądowe organy uczestniczące w procesie wykonywania orzeczeń,

• pozasądowe organy wykonujące orzeczenia sądowe.



Organy prawa karnego
wykonawczego
• Organy orzekające w sądowym postępowaniu wykonawczym:

• sąd który wydał orzeczenie w pierwszej instancji (sąd rejonowy lub sąd okręgowy), chyba że
KKW stanowi inaczej,

• sąd penitencjarny,

• inny sąd powszechny (powołany na mocy szczególnej delegacji ustawowej określającej jego
właściwość: sąd rejonowy – kara ograniczenia wolności (art.55§1 KKW), sąd opiekuńczy – w
ramach decyzji dotyczącej dziecka skazanej na karę pozbawienia wolności kobiety w związku z
umieszczeniem, odmową lub odwołaniem umieszczenia dziecka w domu matki i dziecka
zorganizowanym przy zakładzie karnym (art.87§4 KKW), sąd odwoławcze właściwe w
sprawach zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania wykonawczego – sąd
okręgowy lub sąd apelacyjny,

• sąd wojskowy pierwszej instancji (okręgowy),

• wojskowy sąd garnizonowy.

• Sądowe organy uczestniczące w procesie wykonywania orzeczeń:
• prezes sądu wykonania orzeczenia lub upoważniony sędzia,

• sędzia penitencjarny,

• referendarz sądowy

• sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej,

• sądowy organ egzekucyjny – w postaci komornika sądowego,

• prezes sądu wojskowego lub upoważniony przez niego sędzia wojskowy,

• wojskowy sędzia penitencjarny.



Organy prawa karnego
wykonawczego
• Pozasądowe organy wykonujące orzeczenia sądowe:

• Dyrektor Generalny Służby Więziennej,

• dyrektor okręgowy Służby Więziennej,

• dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego,

• komisja penitencjarna

• osoby kierujące innymi zakładami przewidzianymi w KKW (dyrektor
zamkniętego zakładu psychiatrycznego, dyrektor zakładu leczenia
odwykowego),

• administracyjny organ egzekucyjny, urząd skarbowy,

• urząd celny lub izba celna (art.179§1 KKS i art.179§6 KKS),

• odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu
terytorialnego,

• wojskowy kurator społeczny,

• dowódca jednostki wojskowej,

• organ administracji wojskowej właściwy ze względu na kompetencje służbowe,

• inne organy uprawnione przez ustawę do wykonywania orzeczeń



Organy prawa karnego
wykonawczego
• Tzw. inne organy postępowania wykonawczego:

zbiorcza kategoria której kodeks karny wykonawczy przyznał w różnym zakresie określone
obowiązki lub uprawnienia w ramach postępowania wykonawczego, np.:

• odpowiednie zakłady pracy, placówki, instytucje lub organizacje w ramach kary ograniczenia
wolności;

• organ administracji publicznej miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu skazanego,

• kancelaria Prezydenta RP, organy lub instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funkcje
objęte utratą,

• organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w którego ewidencji skazany
figuruje w przypadku środka karnego pozbawienia praw publicznych;

• Policja, Żandarmeria Wojskowa i dowódca wojskowy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne – wykonują w trybie art. 10 KKW polecenia
sądu;

• redakcje czasopism lub inne podmioty – wykonują środek karny w postaci podania wyroku do
publicznej wiadomości;

• kuratorzy społeczni;

• stowarzyszenia, organizacje i instytucje oraz osoby godne zaufania powołane do wykonywania
dozoru;

• stowarzyszenia, organizacje i instytucje oraz kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby
godne zaufania uczestniczące w wykonywaniu orzeczeń w trybie przepisów art.38-43 KKW,

• Krajowy Rejestr Karny.



Postępowanie wykonawcze – wszczęcie 
postępowania – art. 9 KKW

BEZZWŁOCZNIE, GDY ORZECZENIE STAŁO SIĘ WYKONALNE

• Wyrok oraz postanowienia wydane w trybie art. 420 Kodeksu postępowania
karnego, dotyczące przepadku albo dowodów rzeczowych, stają się wykonalne z
chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
• Art. 420 [Uzupełnienie wyroku postanowieniem]

§ 1. Jeżeli wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia co do przepadku, zaliczenia okresu
rzeczywistego pozbawienia wolności, okresu zatrzymania prawa jazdy lub
innego odpowiedniego dokumentu lub okresu stosowania środków
zapobiegawczych wymienionych w art. 276, nałożenia obowiązku zwrotu
dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu albo dowodów
rzeczowych, sąd orzeka o tym postanowieniem na posiedzeniu.
§ 2.Jeżeli sąd nieprawidłowo zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia
wolności, okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego
dokumentu lub okres stosowania środków zapobiegawczych wymienionych
w art. 276, stosuje się odpowiednio przepis § 1.

• co do zasady postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z
chwilą wydania



Postępowanie wykonawcze –
umorzenie postępowania – art. 15 §1 KKW 

• PRZESŁANKI:

• przedawnienie wykonania kary – art. 103 KK

• śmierć skazanego

• inna przyczyna wyłączająca postępowanie – np.:

• abolicja, czyli zakaz wszczęcia lub dalszego prowadzenia postępowania w określonej
sprawie lub o określone rodzaje przestępstw,

• amnestia, czyli darowanie kary w całości lub jej złagodzenie, ułaskawienie,

• depenalizacja skutkująca zatarciem skazania z urzędu (art. 4 § 4 KK)

• wydanie wyroku łącznego w sytuacji, gdy wyroki podlegające połączeniu nie będą
podlegały wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym (art. 576 § 1 KPK).

• niektóre negatywne przesłanki procesowe wymienione w art. 17 § 1 KPK, który to
przepis znajduje zastosowanie na podstawie art. 1 § 2 KKW, jak choćby zawisłość
sprawy w innym sądzie (lis pendens), uprzednie wykonanie orzeczenia (res iudicata).



Postępowaniewykonawcze–
zawieszenie postępowania – art. 15 §2 KKW

• PRZESŁANKA: Długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w
szczególności:
• Niemożność ujęciasprawcy

• Choroba psychiczna lub inna przewlekłaciężkachoroba

• OKRES ZAWIESZENIA: czas trwania przeszkody

• ZAKRES ZAWIESZENIA: całość lub część postępowania

• BIEG PRZEDAWNIENIA WYKONANIA KARY: Zawieszenie postępowania wykonawczego nie
wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres
wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.

• WSTRZYMANIE BIEGU PRZEDAWNIENIA: na skutek wykonywania kary pozbawienia wolności,
zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu lub zastępczej kary
aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności w tej samej
lub innej sprawie

Postanowienie sądu w przedmiocie umorzenia lub zawieszenia postępowania jest zaskarżalne na
zasadach ogólnych ( art. 20 KKW). Złożenie zażalenia do tego rodzaju decyzji procesowej jest
podstawową formą odwołania, a tym samym poddania jej kontroli instancyjnej. Zaskarżalne są
wszystkie decyzje w tym zakresie, niezależnie od ich rodzaju i treści, na co wskazuje użyte w treści
przepisu sformułowanie "w przedmiocie".



Wykonywanie kary 
grzywny
• Formy wykonania kary grzywny, 

• Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną, 

• Zamiana grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności, 

• Rozłożenie grzywny na raty, 

• Umorzenie grzywny, 

• Zaliczenie na poczet grzywny pozbawienia  wolności w sprawie



Istota

• Grzywna jest karą nieizolacyjną, której dolegliwość polega na
uszczupleniu majątku skazanego.

• Skazany pozostaje w swoim środowisku społecznym
(rodzinnym, zawodowym), nie jest narażany na kontakt ze
światem przestępczym w jednostce penitencjarnej.

• Kara ta nie prowadzi również do stygmatyzacji skazanego



Polityka karna stosowania kary 
grzywny
• Art. 31 Konstytucji RP

• podstawa dyrektywy wyboru najłagodniejszego środka spośród możliwych do
orzeczenia kar i środków karnych o charakterze wolnościowym;

• Europejskie Reguły Więzienne z 2006 r.

• art. 32 KK
• w katalogu kar grzywna wymieniona została na pierwszym miejscu, co dla

orzekającego sądu ma być wskazówką, że ustawodawca traktuje ją jako karę
najłagodniejszą oraz, że powinna być orzekana w tych wszystkich
przypadkach, w których nie ma potrzeby sięgania po kary surowsze.

• art. 58 § 1 KK
• zasada ultima ratio kary pozbawienia wolności

• Uzasadnienie rządowego projektu KK: "Wymienione wyżej zasady i
dyrektywy uzupełnia ważna zasada, określająca prymat kar wolnościowych i
środków karnych przed karą pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania (zasada ultima ratio kary pozbawienia wolności,
znana już Kodeksowi z 1932 r., zniesiona przez Kodeks z 1969 r.).
Intensywność preferencji kar wolnościowych i środków karnych przed karą
pozbawienia wolności wiąże się z rodzajem sankcji”.



Rodzaje kary grzywny

GRZYWNA

SAMOISTNA

1) jeżeli jest przewidziana w 
ramach ustawowego 
zagrożenia za dany 

występek (najczęściej 
alternatywnie z innymi 

karami);
2) w przypadku 
zastosowania 

nadzwyczajnego złagodzenia 
kary na podstawie art. 60 §

6 pkt 3 i 4;

KUMULATYWNA

- Art. 33 § 2 KK: Sąd może 
wymierzyć grzywnę także 
obok kary pozbawienia 
wolności wymienionej 

w art. 32 pkt 3 KK, jeżeli 
sprawca dopuścił się czynu 
w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub gdy korzyść 

majątkową osiągnął.

AKCESORYJNA 

–Art. 71 § 1 KK: Zawieszając 
wykonanie kary, sąd może 

orzec grzywnę, jeżeli jej 
wymierzenie obok kary 

pozbawienia wolności na 
innej podstawie nie jest 

możliwe.



Wymiar kary grzywny
N
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KK

CO DO ZASADY:
STAWKI DZIENNE: 10 - 540 (max. 810 – w trybie obostrzonym) 

WYSOKOŚĆ STAWKI DZIENNEJ: 10-2000 zł

WYJĄTKI:

38§ 2 kk, art. 86 § 1 kk – 810 stawek 
dziennych 

86 § 2b kk

KKS

Za 
przestępstwa 
skarbowe (art. 

23 KKS)

STAWKI DZIENNE: 10-720 (wyrokiem nakazowym max. 200) 
WYSOKOŚĆ STAWKI DZIENNEJ: 1/30 – 400-krotność minimalnego 

wynagrodzenia ( tj.75-900 tys. zł) 

Za 
wykroczenia 

skarbowe (art. 
48 KKS)

KARA GRZYWNY– 1/10 – 20-krotność minimalnego wynagrodzenia (tj. 
225 zł- 45 tys. zł)  

MANDAT KARNY – do podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia 
(tj. do 4500 zł)

WYROK NAKAZOWY – do 10-krotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia (tj. do 22500 zł)

KW KWOTOWO: 20-5000 zł
O ile ustawa nie stanowi inaczej, np. art. 87 § 1 kw (od 50 zł), art. 50a 

kw (od 3.000 zł), art. 55 kw, art. 64 kw, art. 123 § 1 kw (do 250 zł),



Wymiar kary grzywny
„(…) istotą systemu grzywien wymierzanych w stawkach dziennych jest przeniesienie 
ustalania stopnia winy i społecznej szkodliwości oraz względów prewencyjnych na 
etap ustalenia ilości stawek dziennych”. (wyr. SA w Szczecinie z 30.4.2014 r., II AKa
61/14, Legalis)
Sąd powinien uważać, aby dolegliwość grzywny nie przekraczała stopnia winy, 
powinien uwzględnić stopień społecznej szkodliwości czynu i wziąć pod uwagę 
normatywne cele kary.
"Okoliczność, iż oskarżony spłacił zobowiązania kredytowe pozostaje bez znaczenia 
dla oceny współmierności kary grzywny, która może być oceniana wyłącznie przez 
pryzmat dyrektyw z art. 53 KK i 33 § 3 KK. Biorąc pod uwagę charakter przypisanego 
oskarżonemu przestępstwa, stopień jego szkodliwości społecznej oraz rozmiar 
szkody kara grzywny jawi się jako wyważona" (wyr. SA w Katowicach z 12.8.2016 r., II 
AKa 194/16, Legalis).

Ilość 
stawek 

dziennych 
~

• Sąd, określając wysokość jednej stawki, powinien wziąć pod uwagę dochody sprawcy, 
jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. 
Analiza wszystkich tych okoliczności jest obligatoryjna. Powinna ona 
wskazać możliwości finansowe sprawcy na tle jego sytuacji osobistej i rodzinnej.

• „(…) Określenie przez sąd wysokości stawki dziennej grzywny nie jest zatem czynnością 
mającą na celu realizowanie bezpośrednio funkcji penalnej, lecz zmierza do ustalenia 
realnej dolegliwości fiskalnej tej kary dla indywidualnego sprawcy, zgodnie z 
dyrektywami zawartymi w art. 33 § 3 KK" (wyr. SN z 16.4.2015 r., V KK 407/14, Legalis).

Wysokość 
stawki 

dziennej 
~



Właściwość sądu

• Zasada: SĄD, KTÓRY ORZEKAŁ W I INSTANCJI (art. 3 § 1 KKW)

• na podstawie art. 52 KKW: SĄD PENITENCJARNY – tj. przy 
udzieleniu warunkowego przedterminowego zwolnienia . Sąd 
może wówczas wstrzymać wykonanie zastępczej kary 
pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę 

• Stosując ww. instytucję rozkłada grzywnę na raty na podstawie 
art. 49 KKW



Formy wykonywania kary 
grzywny

FO
R

M
Y 

W
YK
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N

YW
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N
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R
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CZYSTE

Wezwanie do uiszczenia – art. 44 § 1 KKW

Egzekucja - art. 44 § 2 KKW

Zastępcza praca społecznie użyteczna – art. 45 KKW

Zastępcza kara pozbawienia wolności – art. 46 KKW i n.

Rozłożenie na raty – 49 KKW i n. 

Umorzenie kary grzywny – art. 51 KKW 

ZŁOŻONE

Art.46 § 4 KKW

Częściowe umorzenie kary grzywny lub cofnięcie rozłożenia na raty i 
wykonanie pozostałej części w innych formach



Wezwanie do uiszczenia – art. 44 §1 KKW
Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni 
od doręczenia odpisu wezwania.

• prezes sądu lub upoważniony sędzia sądu wykonującego tę grzywnę zarządza wpisanie grzywny 
do dziennika należności sądowych i wezwanie skazanego do jej uiszczenia w wyznaczonym 
terminie

• Treść wezwania musi obejmować przede wszystkim:

• kwotę kary grzywny podlegającej uiszczeniu przez skazanego;

• W przypadku kary grzywny orzeczonej w systemie stawek dziennych podaje się w wezwaniu 
kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek przez ich wysokość określoną w wyroku. 

• W razie zaliczenia w wyroku skazującym (art. 63 § 1 KK) lub postanowieniu (art. 420 §
1 KPK) okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet orzeczonej kary grzywny 
wysokość tej kary podana w wezwaniu musi uwzględniać to rozstrzygnięcie. 

• musi zawierać stwierdzenie, aby kara grzywny została uiszczona przez sprawcę w terminie 
30 dni od doręczenia odpisu wezwania. 

• pouczenie o skutkach nieuiszczenia kary grzywny w wyznaczonym terminie, co wynika z 
treści § 385 zd. 2 RegSądR, tj., iż:

• w razie nieuiszczenia grzywny w terminie ściąga się ją w drodze egzekucji, a także o 
możliwości jej zamiany na pracę społecznie użyteczną lub na zastępczą karę 
pozbawienia wolności;

• w razie nieuiszczenia tej należności w całości w wyznaczonym terminie sąd przekaże do 
biur informacji gospodarczej, działających na podstawie ustawy z 9.4.2010 r. o 
udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 470 ze zm.), informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości (art. 
12a § 1 KKW). 

• Skazany może uiścić grzywnę także przed wezwaniem



Egzekucja - art. 44 § 2 KKW

• prezes sądu lub upoważniony sędzia sądu wykonującego
karę grzywny zarządza przesłanie komornikowi polecenia
egzekucyjnego wraz z załączonym tytułem
wykonawczym;

• Podstawą egzekucji komorniczej jest tytuł wykonawczy, a
więc tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę
wykonalności. Do tytułu wykonawczego należy również
załączyć odpis postanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalności wydanego z urzędu przez sąd wykonujący
karę grzywny;

• kolejność zaliczenia ściągniętej w toku postępowania
egzekucyjnego sumy na poczet kary grzywny, jeśli nie
wystarcza ona na zaspokojenie wszystkich należności – wg
przepisów KPC (w zw. z art. 25 § 1 KKW)



Zastępcza praca społecznie 
użyteczna – art. 45 KKW
• odnosi się wyłącznie do kary grzywny orzeczonej za przestępstwo w systemie stawek dziennych (art. 45 §

1 KKW) lub kwotowo (art. 45 § 4 KKW). Regulacja nie dotyczy kary grzywny orzeczonej za wykroczenia 
oraz wykroczenia skarbowe z uwagi na szczególne unormowanie w tym zakresie przewidziane 
odpowiednio w art. 25 § 1 KW oraz art. 185 KKS

• Przesłanki:

• egzekucja grzywny nieprzekraczającej 120 stawek dziennych*/ 240.000 zł okazała się
bezskuteczna** lub

• z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna,

sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną,

*brak jest przeszkód, aby zamiana kary grzywny na pracę społecznie użyteczną była możliwa również,
gdy grzywna orzeczona w wyroku przekraczała wymiar 120 stawek dziennych, a następnie w toku
postępowania egzekucyjnego została zmniejszona poniżej wskazanej liczby stawek;

** Bezskuteczność egzekucji grzywny powinna być stwierdzona protokołem komornika. Ww. instytucja
dotyczy sytuacji, gdy bezskuteczność obejmuje zarówno całą karę grzywny, jak i odnosi się wyłącznie
do niewykonanej części grzywny.

• Przelicznik:

10 stawek dziennych = miesiąc pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w
górę, do pełnego miesiąca.

20.000 zł = miesiąc pracy społecznie użytecznej



Zastępcza praca społecznie 
użyteczna – art. 45 KKW – cd.

• Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar
godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się
wskazaniami zawartymi w art. 53 KK;

• Nadzór nad wykonywaniem tych prac oraz orzekanie w sprawach
dotyczących jej wykonywania należą do sądu rejonowego, w którego okręgu
praca jest lub ma być wykonywana (art. 55 § 1 w zw. z art. 45 § 2 KKW);

• W razie jednak, gdyby skazany uchylał się od wykonywania pracy
społecznie użytecznej, właściwym do orzeczenia zastępczej kary
pozbawienia wolności jest sąd określony w art. 3 § 1 KKW, gdyż orzekanie
w tym przedmiocie nie jest orzekaniem w sprawie dotyczącej wykonania
tej pracy.



Postanowienie o zamianie kary grzywny na pracę 
społecznie użyteczną

• Rodzaje postanowień:
1) pozytywne:
• Treść postanowienia:

• w miesiącach okres tych prac, w razie potrzeby zaokrąglić pracę
społecznie użyteczną do pełnego miesiąca
• górna granica pracy społecznie użytecznej wynosi 12 miesięcy.

• jej wymiar w stosunku miesięcznym od 20 do 40 godzin.
• kierując się w tym zakresie wskazaniami określonymi w art. 53 KK.

2) negatywne,
• w razie, gdy wniosek skazanego o wykonanie kary grzywny w formie

pracy społecznie użytecznej nie jest uzasadniony w świetle materiału
dowodowego zgromadzonego w sprawie.

• Ww. postanowienia wydawane są na posiedzeniu,
• o którym stron nie trzeba zawiadamiać (arg. a contrario ex art. 22 §

1 KKW).
• Przysługuje zażalenie (art. 45 § 4 KKW).

• sformułowanie "w przedmiocie" => zażalenie przysługuje na
postanowienie zarówno pozytywne, jak i negatywne



Zastępcza kara pozbawienia wolności – art. 46 KKW

• PRZESŁANKI:

1) egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub

2)z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna,

ORAZ:

• skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na
podstawie art. 45 KKW albo uchyla się od jej wykonania, lub

• zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

*oświadczenie skazanego o niewyrażeniu zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej, o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 1 in
principio KKW, może zostać przez niego złożone po zamianie kary grzywny na tę zastępczą formę jej wykonania, ale przed
podjęciem wykonywania pracy (np. w zażaleniu na postanowienieo zamianie kary grzywny na pracę społecznie użyteczną)

*nie będzie można uznać za uchylenie się od wykonania pracy społecznie użytecznej zachowania skazanego, który z przyczyn
obiektywnych, powstałych po wydaniu postanowienia o zamianie kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, nie może
wykonywać tych prac. Wówczas należy rozważyć nie zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, ale
umorzenie kary grzywny na podstawieart. 51 KKW.

*Niemożliwość zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną– np. gdy:

• wymiar grzywny podlegającej zamianie przekracza 120 stawek dziennych lub kwotę240 000 zł.

• skazany jest pozbawiony wolności w wyniku odbywania kary pozbawienia wolności, wykonywania tymczasowego
aresztowania lub innego środka przymusu.

• skazany dotknięty jest chorobą, kalectwem, bądź też jest w podeszłym wieku, który uniemożliwia mu wykonywanie tej
pracy

*Niecelowość zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną– np. gdy:

• sprzeciwia się temu szczególna sytuacja osobista lub rodzinna skazanego, np. konieczność sprawowania obowiązku
opieki nad małymi dziećmi lub wobec osoby chorej

• skazany przed wydaniem postanowienia w tym przedmiocie złoży oświadczenie, w którym sprzeciwi się takiemu 
rozstrzygnięciu.



Zastępcza kara pozbawienia 
wolności – art. 46 KKW i n.

• PRZELICZNIK: 

• 1 dzień pozbawienia wolności = 2 stawkom dziennym grzywny = 
grzywna kwotowa od 20 do 4000 złotych

 Kara zastępcza nie może przekroczyć:

 12 miesięcy pozbawienia wolności, 

 górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo 

 jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia 
wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie 
może przekroczyć 6 miesięcy.



Podmioty uprawnione do wzięcia udziału w 
posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania 
zastępczej kary pozbawienia wolności –art. 48 KKW
• W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary zastępczej

mają prawo wziąć udział:
• prokurator,

• skazany,

• obrońca skazanego,

a jeżeli skazany pozostaje pod dozorem:

• sądowy kurator zawodowy,
• tylko wówczas, gdy prowadzi dozór w tym samym postępowaniu wykonawczym, a

nie w innym postępowaniu, w którym nie orzeczono grzywny

• osoba godna zaufania lub

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

W razie niestawiennictwa każdej z wymienionych osób mają zastosowanie
reguły przewidziane w art. 22 § 1a KKW → Niestawiennictwo ww. osób,
należycie zawiadomionych o terminie i celu posiedzenia, nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy, z wyjątkiem obrońcy w wypadkach określonych w art. 8 §
2, chyba że sąd orzeka na korzyść lub zgodnie z wnioskiem skazanego.



Wstrzymanie wykonania zastępczej k.p.w. zarządzonej w sytuacji, gdy
skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie
użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 KKW albo uchyla się od jej
wykonania–art.48aKKW

• PRZESŁANKI:

• skazany oświadczy na piśmie, że podejmie pracę społecznie użyteczną i podda się rygorom z nią
związanym.

• Brak jest przeszkód, aby wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie wstrzymania wykonania
zastępczej kary pozbawienia wolności złożył obrońca skazanego, dołączając oświadczenie skazanego,
o którym mowa w art. 48a § 1 KKW.

• Termin złożenia oświadczenia: od chwili rozpoczęcia wykonywania kary zastępczej do czasu odbycia w
całości zastępczej kary pozbawienia wolności.

• Fakultatywność wstrzymania wykonania- sąd powinien w szczególności rozważyć, czy w świetle
dotychczasowej postawy skazanego realne jest wykonanie przez niego pracy społecznie użytecznej

• Skutki wstrzymania wykonania

• wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, → zwolnienie skazanego z zakładu 
karnego 

• Wstrzymanie wykonania kary zastępczej następuje do czasu wykonania pracy społecznie użytecznej 
lub złożenia kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem kary grzywny 

• Uwzględnienie przez sąd przedmiotowego wniosku skazanego, powoduje również określenie 
wymiaru pozostałej mu do wykonania pracy społecznie użytecznej



Wstrzymanie wykonania zastępczej 

k.p.w. … - art. 48a KKW cd. 
• Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności nie jest definitywne.

• Jeżeli skazany po zwolnieniu z zakładu karnego uchyla się od wykonania pracy społecznie użytecznej,
sąd obligatoryjnie zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności i określa wymiar
pozostałej do wykonania tej kary

• "uchyla się" = skazany, świadom ciążących na nim obowiązków, składających się na treść określonej
postaci kary oraz grożących mu konsekwencji prawnych, na wypadek ich niewykonania i mając ku
temu obiektywnie istniejące możliwości, z przyczyn od siebie tylko zależnych, wzbrania się przed
wykonaniem w całości lub w części któregokolwiek z nich w czasie, miejscu i zakresie wynikającym z
obowiązujących przepisów oraz wskazanym przez właściwy organ wykonawczy.
• zachowanie skazanego, które jest wyrazem jego negatywnego stosunku do tej kary (...), a więc

wynika ze złej woli, nie zaś z innych przyczyn – obiektywnych lub nawet przez niego zawinionych
(uchw. SN z 11.5.1974 r., IV KRN 19/74)

• Forum wydania postanowień.
• Postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest

wydawane na posiedzeniu, o którym stron nie trzeba zawiadamiać (arg. a contrario ex art. 22 §
1 KKW).

• postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest
wydawane na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator
zawodowy, skazany oraz jego obrońca (art. 48a § 4 KKW).

ZAŻALENIE:
• na postanowienie w przedmiocie wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności i

określenia wymiaru pozostałej do wykonania pracy społecznie użytecznej, wydane na podstawie art.
48a § 1 KKW

• na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności i
określenia wymiaru pozostałej do wykonania tej kary, wydane na podstawie art. 48a § 2 KKW.



Częściowe uiszczenie grzywny a wymiar 
kary zastępczej – art. 47 §1 KKW

SPOSÓB ZMNIEJSZENIA

Wobec braku odmiennych wskazówek należy przyjąć, że częściowe
uiszczenie kary grzywny musi powodować zmniejszenie kary zastępczej
w sposób uwzględniający przeliczniki określone odpowiednio w:

• art. 45 § 1 lub 3 KKW – dot. pracy społecznie użytecznej

• art. 46 § 2 lub 3 KKW – dot. kary zastępczej pozbawienia wolności.

FORMA ZMNIEJSZENIA

• Zarządzenie sędziego - prezesa sądu lub upoważnionego sędziego.

• Decyzja w przedmiotowym zakresie podejmowana jest
jednoosobowo, → zarządzenie upoważnionego sędziego
→przysługuje skarga określona w art. 7 KKW.



Zwolnienie od wykonania kary zastępczej –
art. 47 §2 KKW

• Wpłata grzywny pozostałej do uiszczenia

• na podstawie art. 24 § 1 KKW wydawane jest postanowienie o
uchyleniu kary zastępczej, któremu następnie powinno
towarzyszyć zarządzenie zwolnienia skazanego oraz nakaz
zwolnienia.

• nie jest wymagane w sytuacji, gdy skazany uiścił karę grzywny na
rachunek jednostki penitencjarnej. W tej sytuacji zwolnienie
skazanego następuje po otrzymaniu pisma głównego księgowego
jednostki penitencjarnej informującego o wysokości kwoty pieniężnej
uiszczonej w tej jednostce tytułem grzywny zamienionej na zastępczą
karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, jeżeli kwota ta
jest równa kwocie pozostałej jeszcze do uiszczenia – z
uwzględnieniem okresu już wykonanej kary zastępczej (§ 120 ust. 2
pkt 6 CzynAdmR).



Rozłożenie grzywny na raty – 49 KKW
• PRZESŁANKI: natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego 

rodziny zbyt ciężkie skutki 

• ustaleń w tym zakresie powinno dokonywać się na podstawie stanu majątkowego skazanego, 
danych dotyczących faktycznych jego zarobków, sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia skazanego, 
wykształcenia i zawodu w powiązaniu z możliwościami zarobkowymi

• nie mają natomiast znaczenia z punktu widzenia możliwości rozłożenia grzywny na raty 
okoliczności charakteryzujące czyn sprawcy, charakteryzujące osobę sprawcy, czy też 
wcześniejsza karalność sprawcy

• Sąd MOŻE rozłożyć grzywnę na raty - postanowienie o rozłożeniu kary grzywny na raty może 

być wydawane parokrotnie

• OKRES, NA KTÓRY USTALANE SĄ RATY*: czas do 1 roku, licząc od dnia wydania 
pierwszego postanowienia w tym zakresie (minimalny okres rozłożenia grzywny na raty, 
to 2 miesiące)

• wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy 
wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

• sytuacje, kiedy to z uwagi na wysokość kary grzywny spłacenie jej przez skazanego ratami w 
ciągu roku bez wyrządzenia jemu lub jego rodzinie zbyt ciężkich skutków nie jest możliwe.

*okres rozłożenia na raty rozpoczyna bieg od dnia wydania postanowienia, a nie od dnia jego 
uprawomocnienia



Postępowanie w przedmiocie rozłożenia kary 
grzywny na raty

SPOSÓB WSZCZĘCIA:
• Wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty, zgodnie z art. 19 § 1 KKW, może złożyć

skazany osobiście lub za pośrednictwem obrońcy albo prokuratora.
• Pierwszy wniosek skazanego lub jego obrońcy o rozłożenie kary grzywny na raty

nie podlega opłacie, a od ponownego wniosku wynosi 2% od kwoty grzywny
objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł (art. 15 ust. 1 pkt 5 OpłSpKarneU).

• Z uwagi na treść art. 19 § 1 KKW de lege lata osobą uprawnioną do złożenia
wniosku o rozłożenie kary grzywny na raty nie jest małżonek skazanego

• z urzędu (art. 19 § 1 KKW).

TERMIN WSZCZĘCIA:
• Termin początkowy - od wezwania skazanego do jej uiszczenia.
• Termin końcowy - orzeczenie o rozłożeniu grzywny na raty nie może zostać wydane

po uprawomocnieniu się postanowienia o zamianie tej kary na prace społecznie
użyteczne lub postanowienia o zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia
wolności.
• Wyjątkiem w tym względzie jest postanowienie o rozłożeniu kary grzywny na raty

wydane w okolicznościach określonych w art. 52 KKW, a więc po uprzednim
wydaniu prawomocnego postanowienia o wstrzymaniu wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności.

FORUM WYDANIA POSTANOWIENIA:
• na posiedzeniu, o którym stron nie trzeba zawiadamiać (arg. a contrario ex art. 22 §

1 KKW



Rozłożenie grzywny na raty – 49 KKW cd.
ODWOŁANIE:

• Obligatoryjne - jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności, istotne dla
rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 KK nie ma zastosowania.

• Fakultatywne - gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż
nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.

• „przyczyna niezależna” – np. choroba skazanego, utrata pracy, zdarzenia losowe

• Fakt osadzenia w zakładzie karnym oraz stanowiący jego typową konsekwencję fakt pogorszenia się sytuacji
materialnej osób dla skazanego najbliższych nie mogą być zakwalifikowane do okoliczności od skazanego
niezależnych, gdyż stanowią konsekwencję popełnienia przez niego przestępstwa, a więc świadomego i
dobrowolnego naruszenia przepisów prawa karnego (zob. SA w Lublinie w powołanym post. z 7.9.2011 r., II
AKzw 880/11)

• Sąd może uznać, że mimo uchybienia terminowi zapłaty raty, dalsze wykonywanie kary grzywny w tej formie
będzie celowe, np. gdy opóźnienie było niewielkie lub kwota niezapłaconej raty była nieznaczna

FORUM WYDANIA: na posiedzeniu, o którym stron nie trzeba zawiadamiać (arg. a contrario ex art. 22 § 1 KKW).

SKUTKI ODWOŁANIA
• konieczność kontynuowania postępowania wykonawczego w zakresie tej kary - w pierwszej kolejności egzekucja kary

grzywny.
• Postępowanie egzekucyjne należy w tym przypadku poprzedzić wezwaniem do zapłaty w terminie określonym w art. 44 § 1 KKW,

zamieszczonym w postanowieniu o odwołaniu rozłożenia kary grzywny na raty lub następującym w odrębnym piśmie po
uprawomocnieniu się takiego postanowienia

• Gdy warunki ekonomiczne skazanego w okresie, w którym spłacał raty, radykalnie się pogorszyły, to nie trzeba przeprowadzać
postępowania egzekucyjnego, a należy rozważyć orzeczenie w miejsce niewykonanej kary grzywny pracy społecznie użytecznej,
zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności . Niewykluczone będzie również w takiej sytuacji umorzenie kary
grzywny, jeśli zostaną spełnione przesłankiokreślonew art. 51 KKW.

Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia oraz odwołania rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.



Umorzenie kary grzywny – art. 51 KKW 
– przesłanki 

• 1. skazany nie uiścił grzywny;

• 2. przyczyny powyższego są niezależne od skazanego;

• 3. wykonanie grzywny w innej drodze okazało się niemożliwe lub 
niecelowe 

• 4. „szczególnie uzasadniony wypadek” – dot. umorzenia w części

„wyjątkowo” – dot. umorzenia w całości 

• FAKULTATYWNOŚĆ DZIAŁANIA SĄDU



Postępowanie w przedmiocie umorzenia kary 
grzywny

SPOSÓB WSZCZĘCIA:

• Wniosek osób uprawnionych:

• skazany osobiście lub za pośrednictwem obrońcy albo prokuratora.

• Brak ograniczeń co do liczby wniosków w tym zakresie, choć może
mieć w tym przypadku zastosowanie rozwiązanie przewidziane w art.
6 § 3 KKW

• z urzędu (art. 19 § 1 KKW).

TERMIN WSZCZĘCIA

• Termin początkowy - może ono być wszczęte niezwłocznie po
uprawomocnieniu się wyroku.

• ALE umorzenie grzywny może wystąpić dopiero po upływie terminu
do jej dobrowolnego uiszczenia (ze względu na to, że przesłanką
umorzenia tej kary jest brak jej uiszczenia przez skazanego)



Postanowienie o umorzeniu kary 
grzywny

RODZAJE POSTANOWIEŃ:
• Pozytywne - umorzenie kary grzywny w części albo umorzenie kary grzywny w całości.
• Negatywne - o odmowie umorzenia kary grzywny - przykładowo, gdy w zgromadzonym w

sprawie materiale dowodowym nie będzie podstaw do przyjęcia, że wykonanie kary
grzywny w innej formie niż dobrowolne uiszczenie jest niecelowe.

• Postanowienie o umorzeniu kary grzywny jest wydawane na posiedzeniu, o którym stron
nie trzeba zawiadamiać (arg. a contrario ex art. 22 § 1 KKW).

ZASKARŻALNOŚĆ:
• Na postanowienie w przedmiocie umorzenia kary grzywny przysługuje zażalenie (art. 51 § 2

KKW).
• postanowienie może zostać zmienione lub uchylone na podstawie art. 24 KKW.
• prawomocne postanowienie o umorzeniu kary grzywny, wydane na podstawie art. 51 KKW,

jest zaskarżalne kasacją wniesioną na podstawie art. 521 KPK, gdyż postanowienie to ma w
sobie element trwałości, powodując, że kara grzywny, wymierzona skazanemu, nie będzie
wykonywana, a możliwość zmiany bądź uchylenia tego postanowienia na podstawie art.
24 KKW nie niweczy tej cechy trwałości (zob. post. SN z 7.2.2013 r., II KK 144/12, OSNKW
2013, Nr 6, poz. 47).
• Podstawą kasacji w przypadku tego postanowienia mogą być tylko uchybienia procesowe

wymienione w art. 439 KPK albo inne rażące naruszenia prawa, a więc, w odróżnieniu od
trybu art. 24 KKW, nie mogą to być nowe lub poprzednio nieznane okoliczności faktyczne
istotne dla rozstrzygnięcia sprawy



Warunkowe zwolnienie i grzywna – art. 52 KKW 

PRZESŁANKI ROZSTRZYGNIĘCIA:

• 1. Postanowienie o udzieleniu warunkowego
przedterminowego zwolnienia - warunek konieczny

• 2. Istnienie podstaw do przyjęcia, że skazany po opuszczeniu
zakładu karnego dobrowolnie uiści karę grzywny.

SKUTKI ROZSTRZYGNIĘCIA:

• Wydanie przez sąd penitencjarny na podstawie art. 52 KKW
postanowienia o wstrzymaniu wykonania kary zastępczej
pozbawienia wolności, ALE nie uchyla postanowienia o
zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.

• zastępcza kara pozbawienia wolności nie jest wykonywana.



Rozłożenie kary grzywny na raty – art. 52 KKW

• Przesłanki:

• określone w art. 49 KKW. 

• brak możliwości "natychmiastowego wykonania" oznacza, że skazany 
nie ma możliwości uiszczenia grzywny bezpośrednio po opuszczeniu 
zakładu karnego (

• rozłożenie grzywny na raty może nastąpić zarówno na okres 
nieprzekraczający jednego roku (art. 49 § 1 KKW), jak i na okres do lat 
3 (art. 49 § 2 KKW).

• Bieg okresu - od dnia wydania postanowienia o warunkowym 
przedterminowym zwolnieniu.

• Właściwość sądu:

• do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania kary zastępczej 
pozbawienia wolności, jak również o rozłożeniu kary grzywny na raty 
- sąd penitencjarny 

• do wydania postanowienia o odwołaniu rozłożenia kary grzywny na 
raty - sąd określony zgodnie z regułą przewidzianą w art. 3 § 1 KKW.
• Przepis art. 52 KKW ma charakter szczególny, a jako taki nie podlega 

wykładni rozszerzającej. 



Zaliczenie na poczet grzywny pozbawienia  
wolności w sprawie – art. 63 KK

• Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego 
pozbawienia wolności w sprawie*, zaokrąglając w górę do 
pełnego dnia, przy czym:
• jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności  = dwóm 

dziennym stawkom grzywny.

• jeden dzień pozbawienia wolności = kwocie równej dwukrotności 
stawki dziennej ustalonej zgodnie z art. 33 § 3 KK.

* „Rzeczywiste pozbawienie wolności w sprawie” = związane z 
przebiegiem procesu o przestępstwo, a nie wynika wyłącznie z 
innej przyczyny (post. SN z 26.2.2004 r., I KZP 44/03).

• Obejmuje: tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, w tym 
również za granicą, obserwację w zakładzie leczniczym czy pobyt 
w schronisku dla nieletnich. 

• Nie będzie nim policyjne zatrzymanie prewencyjne.



Wykonywanie kary 
ograniczenia wolności 

• Cele wykonywania kary ograniczenia wolności;

• Wykonywanie kary ograniczenia wolności;

• Konsekwencje uchylania się od odbywania ww. kary; 

• Przerwa i odroczenie kary ograniczenia wolności;

• Zwalnianie z reszty kary ograniczenia wolności.



Cel wykonywania kary ograniczenia 
wolności – art. 53 KKW

• wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie
pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności
oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego;

• skazany ma obowiązek sumiennie wykonywać ciążące na nim
obowiązki, a w miejscu pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych
zasad zachowania, porządku i dyscypliny.

• Kara ograniczenia wolności zawiera w sobie wszystkie 
elementy kary:

• spełnia cel retrybutywny

• spełnia cele prewencyjne

• jest wolna od wad kary pozbawienia wolności 



Wymiar kary ograniczenia 
wolności – art. 34 KK
• Co do zasady trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; 

• wymierza się ją w miesiącach i latach;

• Formy wykonywania kary ograniczenia wolności:

obowiązek wykonywania 
nieodpłatnej, kontrolowanej 

pracy na cele społeczne; 

od 20 do 40 godzin w 
stosunku miesięcznym

potrącenie od 10% do 25% 
wynagrodzenia za pracę w 

stosunku miesięcznym na cel 
społeczny wskazany przez sąd



Rygory kary ograniczenia 
wolności – art. 34 KK 
• W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

• nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;

• ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu 
odbywania kary;

• w przypadku zastosowania potrącenia wynagrodzenia za pracę -
w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może 
rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.



Fakultatywne obowiązki nakładane przez sąd 
przy wymierzaniu k.o.w. – art. 34 §3 KK

• świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 KK

• lub obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2-7a KK, tj. obowiązek:
• 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,

• poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

• 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.



Wyjaśnienia dot. przebiegu 
odbywania kary  -art. 60 KKW
• Sąd, a także sądowy kurator zawodowy mogą w każdym czasie żądać od

skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia
wolności i w tym celu wzywać skazanego do osobistego stawiennictwa
• środek o charakterze kontrolnym, umożliwiający uzyskanie informacji w ww. 

kwestii od samego skazanego i służący prawidłowemu wykonaniu kary. 
• Informacje uzyskane tą drogą można poddać weryfikacji na podstawie danych z 

innych źródeł i w razie konieczności podjąć niezbędne czynności wobec skazanego. 
• Ich cel winien być również postrzegany w szerszym kontekście celów wykonania 

kary ograniczenia wolności. Kontakt skazanego z sądem lub kuratorem winien 
prowadzić do wzbudzenia w skazanym woli kształtowania społecznie pożądanych 
postaw:
• możliwość lepszego poznania osoby i warunków życia skazanego, co pozwala na 

indywidualizację kary na etapie jej wykonania poprzez modyfikację orzeczenia na 
podstawie art. 61 KKW, czy podjęcie decyzji w przedmiocie przedterminowego 
zwolnienia od reszty kary na mocy art. 83 KK 

(J. Śliwowski, Kara ograniczenia wolności, s. 70–71).

• Treść wyjaśnień - może dotyczyć:
• wszystkich elementów kary, tak wynikających z mocy prawa, jak i z orzeczenia 

sądu; 
• sytuacji życiowej skazanego.



Modyfikacja obowiązków – art. 
61 KKW
• Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w 

okresie wykonywania kary ograniczenia wolności:

• ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki, o których mowa 
w art. 34 § 3 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych 
obowiązków zwolnić;

• zmniejszyć orzeczoną liczbę godzin wykonywanej pracy w 
stosunku miesięcznym lub wysokość miesięcznych potrąceń z 
wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż do granicy 
ustawowego minimum określonego w art. 34 § 1a pkt 4 i art. 35 §
1 Kodeksu karnego.

• Na postanowienia wydane w ww. zakresie przysługuje 
zażalenie.



Właściwość sądu – art. 54 KKW
• Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w

sprawach dotyczących wykonania tej kary należą do SĄDU REJONOWEGO,
W KTÓREGO OKRĘGU KARA JEST LUB MA BYĆ WYKONYWANA – wyjątek
od art. 3 § 1 KKW

• Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu
lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległości od tego
miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary
w innym miejscu→

• Szczególne względy winny być ustalane ad casum, ze względu na:

• okoliczności związane z osobą skazanego lub towarzyszące konkretnej
sprawie;

• m.in. prośba skazanego, jego szczególne umiejętności, konieczność
wynagrodzenia społeczności lokalnej wyrządzonej szkody.



Właściwość sądu – art. 54 KKW
• MIEJSCE STAŁEGO POBYTU: miejsce, w którym zainteresowana osoba stale realizuje swoje

podstawowe funkcje życiowe, tj. w szczególności mieszka, nocuje, spożywa posiłki,
wypoczywa, przechowuje swoje rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania (odzież,
żywność, meble), przyjmuje wizyty członków rodziny lub znajomych, przyjmuje i nadaje
korespondencję. (Wyrok z 16.12.2008 r. WSA w Warszawie, IV SA/Wa 1417/08).

• „W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD MIEJSCA STAŁEGO POBYTU SKAZANEGO”: należy
uwzględniać konkretne warunki drogowe i komunikacyjne, możliwości (czasowe i
zdrowotne) skazanego oraz baczyć, by wykonywanie obowiązku pracy we wskazanym
miejscu nie stwarzało dodatkowej dolegliwości i kosztów ponad te, które należą do istoty
orzeczonej kar. (Postulski, KKW. Komentarz, 2012, s. 299–300)W
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• MIEJSCE ZATRUDNIENIA SKAZANEGO: na podstawie treści stosunku pracy nawiązanego na
podstawie umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego ów stosunek (art. 22 § 1KP).
Miejscem pracy jest zakład pracy lub inne do tego wyznaczone miejsce (art. 128 KP). W
myśl art. 29 KP umowa o pracę winna określać m.in. miejsce wykonywania pracy, co jednak
jest pojęciem szerszym niż miejsce pracy, oznacza nie tylko zakład pracy, lecz także miejsca
usytuowane gdzie indziej, niekoniecznie w tej samej miejscowości czy nawet kraju

W
ar

ia
n

t 
ka

ry
 z

 a
rt

. 
3

4
 §

1
a 

p
kt

 4
 K

K



Rola sądowego kuratora 
zawodowego
• Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem 

wykonywania kary ograniczenia wolności oraz obowiązków 
nałożonych na skazanego odbywającego tę karę wykonuje sądowy 
kurator zawodowy. 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu 
wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach 
karnych wykonawczych z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 
969) - Rozdział 3: Wykonywanie kary ograniczenia wolności i pracy 
społecznie użytecznej.



Wnioski sądowego kuratora 
zawodowego – art. 66 KKW
• PODSTAWA: art. 66 § 1 KKW w zw. z § 30 WykObowKurSprKWR (Rozporządzenie Ministra

Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów
sądowych w sprawach karnych wykonawczych z dnia 13 czerwca 2016 r )

• Kurator zawodowy jako organ wykonujący czynności związane z organizowaniem i
kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności występuje do sądu ze
stosownym wnioskiem, w szczególności o:
• zmniejszenie liczy godzin pracy w miesiącu;
• zmianę formy wykonywania kary;
• orzeczenie kary zastępczej;
• zwolnienie od reszty kary;
• ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków albo o zwolnienie od wykonania

obowiązków.

• Przepis rozporządzenia wymienia przyczyny wystąpienia z wnioskiem, wskazując na:
• względy wychowawcze;
• zachowanie skazanego podczas wykonywania kary;
• potrzebę dyscyplinowania skazanego;
• inne okoliczności związane z przebiegiem wykonywania kary ograniczenia wolności (np.

podjęcie zatrudnienia przez skazanego, podjęcie nauki uzasadniające zmniejszenie liczby
godzin).



Nieodpłatna kontrolowana praca na cele 
społeczne – art. 56 KKW
• W celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne sąd przesyła odpis

orzeczenia właściwemu sądowemu kuratorowi zawodowemu.

• Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyznacza miejsca, w których może być
wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne;
• podmioty, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a

także państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z
wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, mają obowiązek
umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

• Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne może być także wykonywana :
• na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną
• w placówkach oświatowo-wychowawczych,
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
• w podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
• w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
• w fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności

publicznej, niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą.
• na rzecz innych podmiotów niż ww., którym powierzono w dowolny sposób wykonywanie

zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3, 4-6 lub 7-15 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500).



Umowy ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków skazanych –
art. 56a KKW

• Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw
nieszczęśliwych wypadków skazanych, wykonujących
nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę
społecznie użyteczną, ponosi Skarb Państwa.



Procedura rozpoczęcia wykonywania k.o.w. w formie 
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 
– art. 57 KKW
• Sądowy kurator zawodowy w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia:

• 1. wzywa skazanego ;
• 2. poucza skazanego o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach wynikających

z uchylania się od odbywania kary;
• 3. określa, po wysłuchaniu skazanego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy,

• o czym niezwłocznie informuje właściwy organ gminy i podmiot, na rzecz którego będzie
wykonywana praca.

• Kurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej, gdy skazany:
• nie stawi się na wezwanie lub
• pouczony o prawach, obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem

nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oświadczy sądowemu
kuratorowi zawodowemu, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy,

• nie podejmie pracy w wyznaczonym terminie
• w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania

ciążących na nim obowiązków.

• Zmiana rodzaju, miejsca lub terminu rozpoczęcia pracy może nastąpić na
podstawie decyzji sądowego kuratora zawodowego w szczególnie uzasadnionych
wypadkach; przepis art. 57 § 1 KKW stosuje się odpowiednio.



Moment rozpoczęcia wykonywania k.o.w. w formie 
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 
– art. 57 a KKW
• w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej

pracy;
• faktyczne przystąpienie skazanego do wykonywania wskazanej

pracy, a nie termin określony przez kuratora.
• W praktyce nierzadkie bywają przypadki, w których skazany stawia

się do wykonania kary po terminie określonym przez kuratora,
przystępując wówczas do wykonywania wskazanej pracy. W
okolicznościach tych, o ile skazanego dopuszczono do wykonywania
kary, termin rozpoczęcia jej odbywania nie będzie zbieżny z terminem
określonym w decyzji kuratora wydanej w trybie art. 57 § 1 KKW. Do
kuratora organizującego i kontrolującego wykonanie kary należy
wówczas ocena powodów i wagi opóźnienia celem stwierdzenia
ewentualnego uchylania się skazanego od wykonania kary i
wystąpienia do sądu z odpowiednim wnioskiem, bądź poprzestaniu
na działaniach dyscyplinujących skazanego.

• wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne
może odbywać się także w dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne
od pracy u danego podmiotu, na rzecz którego jest ona
wykonywana.



Wniosek o rozliczenie godzin pracy na cele 
społeczne w innych okresach niż miesięczny –
art. 63b KKW
• z ważnych względów, w szczególności uzasadnionych wykonywaną

przez skazanego pracą zarobkową lub stanem zdrowia→
• Odn. pracy zarobkowej - w sytuacji np. czasowego zwiększenia obowiązków

zawodowych skazanego, podjęcia dodatkowego zatrudnienia czy prac
sezonowych;

• Odn. stanu zdrowia - chodzi o stan zdrowia skazanego; przy czym chodzi o
stan, który nie uniemożliwia skazanemu wykonywania kary ograniczenia
wolności→

• sąd, na wniosek skazanego (powinien go rozpoznać w terminie 14 dni
od dnia jego złożenia), może ustalić rozliczenie godzin nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne w innych okresach niż
miesięczny, nie przekraczając okresu orzeczonej kary ani orzeczonej
łącznej liczby godzin wykonywanej pracy w tym okresie.

• Instytucja stanowi wyraz dążeń do zindywidualizowania i uelastycznienia
procesu jej wykonania.

• Na postanowienie w przedmiotowej kwestii przysługuje zażalenie.



Obowiązki zakładu pracy – art. 
58 KKW
• Właściwy organ gminy informuje sądowego kuratora zawodowego o

wyznaczonych dla skazanych miejscach pracy, rodzaju pracy oraz
osobach odpowiedzialnych za organizowanie pracy i kontrolowanie jej
przebiegu.

• Ww. osoby obowiązane są do niezwłocznego informowania sądowego
kuratora zawodowego o istotnych okolicznościach dotyczących
przebiegu pracy i zachowania się skazanego, a w szczególności o:
• terminie rozpoczęcia i zakończenia pracy,

• liczbie godzin przepracowanych przez skazanego,

• rodzaju wykonywanej przez niego pracy,

• niezgłoszeniu się do pracy,

• niepodjęciu przydzielonej pracy,

• przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie pracy,

• opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia,

• każdym przypadku niesumiennego wykonywania pracy oraz uporczywego
nieprzestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny pracy.



Potrącenie określonej części 
wynagrodzenia
• Sąd przesyła odpis orzeczenia zakładowi pracy

zatrudniającemu skazanego, podając jednocześnie, na czyją
rzecz mają być dokonywane potrącenia i dokąd powinny być
wpłacane, a nadto wskazując, z jakich składników
wynagrodzenia za pracę i w jaki sposób należy ich dokonywać.

• Wypłacając wynagrodzenie skazanemu, potrąca się
określoną w orzeczeniu część wynagrodzenia i bezzwłocznie
przekazuje potrąconą kwotę stosownie do otrzymanych
wskazań, zawiadamiając o tym sąd.
• Koszty związane z przekazywaniem tych kwot odlicza się od

dokonywanych potrąceń.

• Rozpoczęcie odbywania kary w ww. formie następuje w
pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się potrącenia
skazanemu z wynagrodzenia za pracę.



Chwila rozpoczęcia wykonywania kary
ograniczenia wolności – podsumowanie

Nieodpłatna, kontrolowana 
praca na cele społeczne

w dniu, w którym skazany 
przystąpił do wykonywania 
wskazanej pracy;

Potrącenie od 10% do 25% 
wynagrodzenia za pracę w 

stosunku miesięcznym na cel 
społeczny wskazany przez sąd

• w pierwszym dniu okresu, 
w którym dokonuje się 
potrącenia skazanemu z 
wynagrodzenia za pracę



Odroczenie/przerwa w wykonywaniu
k.o.w. – art. 62-63 KKW

ODROCZENIE

OBLIGATORYJNE - w razie powołania skazanego do 
czynnej służby wojskowej, DO CZASU UKOŃCZENIA 
TEJ SŁUŻBY.
FAKULTATYWNE - jeżeli natychmiastowe wykonanie 
kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt 
ciężkie skutki; NA CZAS DO 6 MIESIĘCY

PRZERWA

• OBLIGATORYJNA :

• - jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary 
ograniczenia wolności; DO CZASU USTANIA PRZESZKODY

• - w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, 
DO CZASU UKOŃCZENIA TEJ SŁUŻBY.

• FAKULTATYWNA - jeżeli natychmiastowe wykonanie kary 
pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie 
skutki; DO ROKU

Sąd może odwołać odroczenie/ przerwę  w razie:

- ustania przyczyny, dla której zostały udzielone, lub

- w wypadku, gdy skazany nie korzysta z ww. zgodnie 
z celem, w jakim zostały udzielone, albo

- rażąco narusza porządek prawny



Odroczenie/przerwa w wykonywaniuk.o.w. –
art. 62-63 KKW

• INICJOWANIE POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE ODROCZENIA 
LUB PRZERWY W WYKONANIU K.O.W.:

• SĄD Z URZĘDU - art. 19 § 1 KKW

• NA WNIOSEK: 

• skazanego, 

• obrońcy, 

• prokuratora, 

• sądowego kuratora zawodowego - art. 173 § 2 pkt 6 KKW.

• OPŁATA OD WNIOSKU O ODROCZENIE WYKONANIA KARY 
OGRANICZENIA WOLNOŚCI :

• 80 zł - art. 15 ust. 1 pkt 1 OpłSpKarneU

• obowiązek uiszczenia opłaty nie obejmuje organu postępowania 
wykonawczego (art. 15 ust. 3 OpłSpKarneU).



Zmiana formy wykonywania 
k.o.w. – art. 63a KKW

• Zmiana może nastąpić przed przystąpieniem do wykonania kary, jak i w jej 
trakcie.

• Cel regulacji:
• dostosowanie się do zmian pogłębiających się na rynku pracy - rozwiązanie

stosunku pracy ze skazanym przez pracodawcę, likwidacja zakładu pracy, a z
drugiej strony, nawiązanie stosunku pracy przez skazanego czy podjęcie
dodatkowego zatrudnienia mogą stanowić podstawę zmiany formy obowiązku
pracy w ramach kary ograniczenia wolności;

• uniknięcie zarządzenia wykonania kar zastępczych

nieodpłatna 
kontrolowana 
praca na cele 

społeczne 

potrącenie części 
wynagrodzenia za 

pracę



Zmiana formy wykonywania 
k.o.w. – art. 63a KKW
• Dokonując zmiany formy obowiązku wykonywania pracy, sąd

przyjmuje następujące kryteria:
• 20 godzin pracy na cele społeczne jest równoważne 10%

wynagrodzenia za pracę;
• praca na cele społeczne nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku

miesięcznym.
• Sądem właściwym do dokonania omawianej zmiany jest sąd

rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana (art.
55 § 1 KKW). Dotyczy to również sytuacji, w której kara ograniczenia
wolności orzeczona została przez sąd okręgowy.

• Rozstrzygnięcie zapada na posiedzeniu sądu bez udziału stron (arg.
ex art. 22 § 1 KKW).
• Postępowanie inicjuje sąd z urzędu, na wniosek prokuratora,

skazanego albo jego obrońcy (art. 19 § 1 KKW), a także wniosek
kuratora sądowego (art. 66 KKW).

• Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy obowiązku pracy
przysługuje zażalenie



Kara zastępcza pozbawienia wolności – art. 
65 KKW

• STOSOWANIE :
• PRZESŁANKI:

• Obligatoryjne: skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności,
• Fakultatywne: skazany uchyla się od świadczenia pieniężnego lub obowiązków

orzeczonych na podstawie art. 34 § 3 KK

W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza
wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym
karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że:

1 DZIEŃ ZASTĘPCZEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI 
= 

2 DNI KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI.

• Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia
wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może
przekroczyć 6 miesięcy.

• W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy,
skazany oraz jego obrońca.

• Na postanowienie w przedmiocie kary zastępczej przysługuje zażalenie.



Kara zastępcza pozbawienia 
wolności – art. 65 KKW

„UCHYLANIE SIĘ”:
• Wg Sądu Najwyższego:

• zachowanie skazanego, które jest wyrazem jego negatywnego stosunku do 
tej kary (...), a więc wynika ze złej woli, nie zaś z innych przyczyn –
obiektywnych lub nawet przez niego zawinionych 

(uchw. SN z 11.5.1974 r., IV KRN 19/74, OSNKW 1974, Nr 7–8, poz. 141; post. SN z 23.2.1974 r., IV KRN
17/74, OSNKW 1974, Nr 5, poz. 95; M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, s. 108).

• Wg doktryny:
• Sytuacja, gdy skazany, świadom ciążących na nim obowiązków,

składających się na treść określonej postaci kary oraz grożących mu
konsekwencji prawnych, na wypadek ich niewykonania i mając ku
temu obiektywnie istniejące możliwości, z przyczyn od siebie tylko
zależnych, wzbrania się przed wykonaniem w całości lub w części
któregokolwiek z nich w czasie, miejscu i zakresie wynikającym z
obowiązujących przepisów oraz wskazanym przez właściwy organ
wykonawczy

(S. Zimoch, O uchylaniu się od odbywania kary, s. 207; Postulski, KKW. Komentarz, 2012, s. 341; S.
Pawela, Prawo karne wykonawcze, s. 191; R. Giętkowski, Kara ograniczenia wolności, s. 171)



Wstrzymanie wykonania kary zastępczej –
art. 65a KKW

• PRZESŁANKA:
• gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary

ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym;

• wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary
ograniczenia wolności.

• Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności,
sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.
• W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator

zawodowy, skazany oraz jego obrońca

• sąd określa wymiar pozostałej do odbycia kary ograniczenia wolności lub
zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się zasadami określonymi
w art. 65 § 1 i 2 KKW

• Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia
wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia
wymiaru pozostałej do odbycia kary przysługuje zażalenie.

• Niedopuszczalne jest ponowne wstrzymanie wykonania tej samej
zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 65a § 1 KKW.



Zwolnienie od reszty kary – art. 
83 KK w zw. z art. 66 KKW
• sąd może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną, skazanego na karę

ograniczenia wolności, który:
• 1. odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary,
• 2. przestrzegał porządku prawnego,
• 3. wykonał nałożone na niego obowiązki, orzeczone środki karne, środki

kompensacyjne i przepadek.

• Wniosku skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie od reszty kary ograniczenia
wolności złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania poprzedniego
postanowienia w tym przedmiocie nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.
• Czynności związane z wpływem wniosku przed upływem terminu 3 miesięcy

należy zatem ograniczyć do wydania zarządzenia o wpisaniu sprawy do wykazu
"Ko" po upływie okresu wskazanego w przepisie i przedłożenia sędziemu celem
podjęcia dalszych czynności w sprawie;

• UWAGA! wniosek kuratora zawodowego lub prokuratora złożony we wskazanym
okresie podlega rozpoznaniu;

• W wypadku zwolnienia skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności
sądowy kurator zawodowy zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję
lub organizację, w której skazany odbywał karę.



Zaliczenie okresu rzeczywistego 
pozbawienia wolności w sprawie - art. 
63 KK

• Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego
pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając w górę do
pełnego dnia →

1 dzień rzeczywistego pozbawienia wolności 

= 

2 dni kary ograniczenia wolności



System dozoru 
elektronicznego



Dozór elektroniczny- definicje 

• Kontrola zachowania 
skazanego przy użyciu 
środków technicznych

Dozór 
elektroniczny

• Ogół metod postępowania 
i środków technicznych 
służących do wykonywania 
dozoru elektronicznego

System dozoru 
elektronicznego



Dozór elektroniczny

• Dozór elektroniczny sprowadza się do:

• kontrolowania zachowania skazanego, umożliwiającego 
stosowanie ewentualnych reakcji i korektur;

• dyscyplinowania skazanego

• stosowania określonych rygorów, powodowania różnie 
odczuwalnej przez skazanego dolegliwości 

(T. Szymanowski, Nowelizacja prawa karnego wykonawczego – przegląd 
najważniejszych zagadnień, Pal. 2015, Nr 7-8, s. 185)



Dozór elektroniczny - rodzaje

STACJONARNY

Polega na obowiązku 
przebywania 

skazanego w miejscu, 
które zostało 

wskazane przez sąd

Kara pozbawienia 
wolności w SDE

ZBLIŻENIOWY

Polega na zachowaniu 
przez skazanego 

określonej minimalnej 
odległości od 

wskazanej przez sąd 
osoby

Środki karne i 
zabezpieczające w SDE

MOBILNY

Polega na kontroli 
aktualnego miejsca 
pobytu skazanego

Środki karne i 
zabezpieczające w SDE



Dozór elektroniczny – właściwość sądów w zakresie 
nadzoru sądowego

• W sprawach związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie 
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

sąd penitencjarny, w którego okręgu 
skazany przebywa.

• W sprawach związanych z wykonaniem postanowienia o 
udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w 
systemie dozoru elektronicznego i jego uchyleniem

• W przypadku uchylenia zezwolenia z powodów, o których 
mowa w art. 43zaa § 1 pkt 1 KKW

- sąd penitencjarny, w którego 
okręgu kara jest wykonywana,

- sąd penitencjarny, który zezwolenia 
udzielił.

• W sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego 

- sąd, w którego okręgu skazany ma 
miejsce stałego pobytu,

jeżeli skazany nie posiada takiego 
miejsca - sąd, w którego okręgu 

orzeczono środek karny lub 
zabezpieczający wykonywany w SDE.



Dozór elektroniczny – nadzór 
sądowy
• SĄD WŁAŚCIWY: sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany

przebywa

• Nadzór sądowy obejmuje kontrolę i ocenę:

• 1)legalności i prawidłowości wykonywania orzeczonej kary;

• 2)prawidłowości obliczania okresów wykonywania orzeczonej kary w
systemie dozoru elektronicznego;

• 3)wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej
sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu procesu
resocjalizacji skazanego;

• 4)działalności upoważnionego podmiotu dozorującego w zakresie
wykonywania obowiązków przez skazanego;

• 5)kolejności wykonywania orzeczeń, jak również prawidłowości
zawiadamiania o wystąpieniu warunków technicznych pozwalających
na niezwłoczne rozpoczęcie wykonania orzeczonej kary lub o dacie,
od której będzie to możliwe.



Środki techniczne służące do wykonywania 
dozoru elektronicznego

CENTRALA MONITOROWANIA – posiada 
wbudowany telefon  służący do kontaktu 
z Centralą oraz numerem 112. Centrala 

Monitorowania działa całodobowo  

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY, za 
pomocą którego podmiot prowadzący 

centralę monitorowania, podmiot 
dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy 

zawodowi i inne uprawnione podmioty 
przetwarzają informacje związane z 
organizowaniem i kontrolowaniem 

wykonywania kar w systemie dozoru 
elektronicznego

NADAJNIKI

REJESTRATORY STACJONARNE I 
PRZENOŚNE 



Wykonywanie kary w SDE -
praktyka
• Pracownik Upoważnionego Podmiotu Dozorującego spotka się ze skazanym w

miejscu wyznaczonym do odbywania kary w celu zainstalowania sprzętu
monitorującego.

• Sprzęt monitorujący składa się z wodoodpornego nadajnika, który zazwyczaj
jest mocowany powyżej kostki na nodze (lub na przegubie dłoni) oraz z jednostki
monitorującej, która zostanie zainstalowana w miejscu odbywania kary.

• Aby urządzenie monitorujące działało musi być przez cały czas podłączone do
energii elektrycznej. Będzie ono przekazywać informacje dotyczące spełniania
przez skazanego warunków odbywania kary do Centrali Monitorowania przy
użyciu telefonii komórkowej.

• Urządzeń monitorujących oraz wszelkich jego elementów współpracujących
(antena, repeater, itd.) nie wolno przesuwać, dotykać, odkręcać. Jeżeli skazany
nie będzie wypełniał warunków dozoru elektronicznego sąd może uchylić dozór
elektroniczny, co może spowodować, że resztę kary odbędzie w warunkach
bezwzględnej izolacji w zakładzie karnym.

• Upoważniony Podmiot Dozorujący zainstaluje sprzęt dopiero po tym, gdy
skazany zostanie poprawnie zidentyfikowany, dlatego skazany musi się upewnić,
że posiada wszystkie dokumenty, jakie otrzymał z sądu oraz dokument
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).



Dozór elektroniczny – podmiot 
wykonujący i dozorujący

• podmiot prowadzący centralę monitorowania - w zakresie 
czynności związanych z obsługą tej centrali, tj. podmiot 
dozorujący lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi 
Sprawiedliwości.

• podmiot dozorujący - w zakresie pozostałych czynności.

Podmiot 
wykonujący

• przedsiębiorca, 

• instytucja państwowa, 

• podmiot zagraniczny będący przedsiębiorcą w rozumieniu 
prawa kraju rejestracji i spełniający warunki do wykonywania w 
Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej albo

• jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości 
lub przez niego nadzorowana.

Podmiot 
dozorujący



Warunki zezwolenia na odbycie 
kary w SDE
Jeżeli skazany nie rozpoczął wykonywania kary w 
zakładzie karnym

Jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie kary w 
zakładzie karnym

• wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku, a nie zachodzą
warunki przewidziane w art. 64 § 2 KK;

• jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
• skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
• osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 43h §

3 KKW → CHYBA ŻE wykonanie kary w SDE w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi
trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w
nieznacznym stopniu;

• odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie
warunki techniczne, o których mowa w art. 43h § 1 KKW, tj. obejmujące w szczególności liczbę oraz
zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a 
także inne szczególne okoliczności nie 
przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w 
zakładzie karnym

za udzieleniem zezwolenia przemawiają 
dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego



Wniosek o wykonywanie kary w 
SDE – art. 43la w zw. z 43lc KKW
• W sprawach o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie 

kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 
sąd penitencjarny orzeka na wniosek:
• skazanego 

• obrońcy skazanego, 

• prokuratora, 

• sądowego kuratora zawodowego lub 

• dyrektora zakładu karnego.

• Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy o udzielenie
zezwolenia, o którym mowa w art. 43la KKW, w tej samej sprawie,
złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania
postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia,
pozostawia się bez rozpoznania.



Warunki formalne wniosku o SDE

• Właściwy jest sąd okręgowy – wydział penitencjarny - w którego okręgu skazany
przebywa.
• „w którego okręgu skazany przebywa” = rzeczywiste miejsce pobytu skazanego albo w

zakładzie karnym, jeśli w nim przebywa, albo na wolności (postanowienie SN z 9.05.1970 r., I
KO 18/70).

• Miejsce pobytu skazanego wyznaczające właściwość sądu penitencjarnego to stan zgodny z
prawem, a nie inne dowolne miejsce bezprawnie wybrane (postanowienia SA w Krakowie: z
6.07.2012 r., II AKo 89/12; z 6.10.2014 r., II AKo 139/14).

• Forma:
• pisemna
• uzasadnienie zawierające wskazanie okoliczności, o których mowa w art. 43la § 1-4 KKW
• zgoda osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym

• do wniosku złożonego przez skazanego, jego obrońcę, prokuratora lub sądowego kuratora
zawodowego

• W przypadku wniosku składanego przez dyrektora zakładu karnego zgodę taką uzyskuje na
zasadach określonych w art. 43h § 4 i 5 KKW sąd penitencjarny orzekający w przedmiocie
udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego.

• Można dołączyć wstępny harmonogram dnia, co przyspieszy proces ustalania przez Sąd
Penitencjarny przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia,
w których skazany będzie mógł oddalić się z miejsca stałego pobytu na okres
nieprzekraczający 12 godzin dziennie w celach wskazanych w art. 43na KKW

• Sąd penitencjarny wydaje postanowienie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.



Uzasadnienie wniosku o 
wykonywanie kary w SDE

• Informacje na temat wyroku i kary:

• który Sąd wydał wyrok, w jakiej dacie, sygnaturę akt oraz wysokość kary

• Informacja o wcześniejszym skazaniu (wykazać, że nie była to recydywa wielokrotna) – należy zaznaczyć również, fakt że nie skazany nie był
wcześniej karany,

• Informacja czy skazany rozpoczął już odbywanie kary, a jeżeli tak to gdzie ją odbywa

• jeżeli nie odbywa jeszcze kary, ale został wezwany do stawiennictwa w zakładzie karnym, należy podać datę, w której ma się zgłosić
do zakładu.

• Wskazanie dokładnego adresu miejsca, w którym skazany będzie te karę odbywał

• Wskazanie osób, które zamieszkują ze skazanym, a także, w przypadku osób pełnoletnich czy wyraziły zgodę na odbywanie kary
w miejscu wspólnego zamieszkania. Wszystkie zgody muszą zostać sporządzone na piśmie i stanowią załącznik do wniosku.

• Podanie argumentów przemawiających za tym, że cele kary pozbawienia wolności zostaną spełnione również gdy skazany odbywać
będzie te karę poza zakładem karnym.

• jakie przestępstwo popełniono i jakie były okoliczności jego popełnienia,

• jak skazany żył przed jego popełnieniem i po – czy pomimo popełnienia przestępstwa postanowił się zmienić i jakie działania w tym kierunku
podjął

• stopień demoralizacji skazanego a także jego stosunek do popełnionego przestępstwa

• względy bezpieczeństwa

• argumenty dotyczące sytuacji osobistej (rodzinnej, zawodowej, itd.)

• powinny dotyczyć sytuacji życiowej skazanego i jego rodziny: np. posiadanie stałej pracy, bycie jedynym żywicielem rodziny, podjęcie
nauki w szkole celem zdobycia lepszego wykształcenia, bycie jedynym opiekunem ciężko chorujących rodziców, samotne wychowywanie
dziecka bez wsparcia rodziny, planowanie rozpoczęcia terapii w związku z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków.

• jeżeli brak argumentów jak przedstawione powyżej, można się skupić w uzasadnieniu na planach skazanego, które przekonają Sąd, że odbywanie
kary w SDE pozwoli mu na zmianę sytuacji życiowej i odniesie pozytywny wpływ na jego resocjalizację.

• jeżeli skazany złożył wniosek o nałożenie przez Sąd dodatkowych obowiązków odbywania kary, można je w tym miejscu uzasadnić.

• jeżeli w wyroku skazującym został na skazanego nałożony np. obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, można zaznaczyć,
że odbywanie kary w SDE pozwoli mu na znalezienie pracy i wykonanietego obowiązku.

• Wskazanie stosunku skazanego do popełnionego przestępstwa, to czy skazany rozumie naganność swojego zachowania, naruszenia
norm prawnych, wyrządzonej swoim zachowaniem szkody

• !!! WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE ARGUMENTY MUSZĄ ZNALEŹĆ UZASADNIENIE W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (zaświadczeniu 
od pracodawcy, zaświadczeniu ze szkoły, ośrodka, w którym skazany podjął terapie, dokumentacji medycznej, oświadczeniach członków 

rodziny, dokumentach z ośrodków pomocy)



Wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia 
wniosku o zezwolenie na wykonanie kary w SDE
• Po uprawomocnieniu się wyroku, sąd odwoławczy bądź sąd I instancji, jeżeli nie została wniesiona

apelacja, przekaże akta sprawy do wydziału wykonawczego celem wprowadzenia do wykonania
orzeczonej kary.

• złożenie wniosku o wydanie postanowienia o wykonaniu kary w SDE nie wstrzymuje wykonania
orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach
postanowi inaczej.

• Składając wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego jednocześnie należy złożyć osobny wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu
rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

• Wniosek taki składa się do wydziału wykonawczego Sądu I instancji, który wydał pierwszy wyrok.
• UWAGA! sąd wykonujący wyrok nie zawsze będzie tym samym, do którego składa się wniosek o dozór

elektroniczny.

• O złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania kary należy także poinformować Sąd Penitencjarny
(rozpatrujący wniosek o dozór elektroniczny).

• Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku
o dozór elektroniczny?
• Elementy faktyczne
• Uzasadnienie - można posłużyć się częściowo argumentami z wniosku o dozór elektroniczny, np. na ciągłość

pracy, nauki, terapii lub inne ważne przyczyny.
• informacje o dacie złożenia wniosku o dozór elektroniczny,

• Postanowienie o wstrzymaniu / niewstrzymaniu wykonania kary.
• Po rozpoznaniu wniosku sąd wyda postanowienie. W przypadku postanowienia pozytywnego, skazany nie

otrzyma wezwania do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. Jeżeli jednak
sąd nie wstrzyma wykonania kary skazany będzie musiał stawić się do zakładu, jeżeli wezwanie otrzyma
przed rozpoznaniem wniosku o dozór.

• Postanowienie o niewstrzymaniu wykonania kary nie podlega uzasadnieniu ani zaskarżeniu, zatem
nie przysługuje na nie zażalenie.



Posiedzenie o udzielenie 
zezwolenia
• Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary

pozbawienia wolności w SDE dotyczy skazanego, który odbywa
już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym,
posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w tym
zakładzie, w którym skazany przebywa.

• Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji
zakładu karnego co do celowości udzielenia zezwolenia.

• Udział prokuratora w posiedzeniu o udzielenie zezwolenia jest
obowiązkowy.



Rozpoczęcie dozoru 
elektronicznego
• Warunkiem wykonywania kary w SDE jest spełnienie warunków technicznych, które

obejmują:
• liczbę i zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów

• możliwości organizacyjne obsługi nadajników i rejestratorów

• uprzednia pisemna zgoda osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze skazanym złożona do sądu,
obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu prowadzenie czynności kontrolnych – w przypadku
dozoru stacjonarnego. w zw. z powyższym kurator sądowy ma następujące obowiązki:

• zebranie informacji na temat zamieszkiwania wspólnie z innymi osobami;

• ustaleniedanych personalnych wspólnie zamieszkujących osób

• pouczenie ww. osób o warunkach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego oraz konsekwencjach,
jakie wynikają z jej wykonywania dla osób zamieszkujących ze skazanym

• uzyskanie od podmiotu dozorującego nadesłania informacji, czy warunki techniczne pozwalają na
niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania tej kary, a jeśli nie - od jakiej daty będzie to możliwe

W razie gdy warunki techniczne nie są wystarczające do jednoczesnego objęcia 
dozorem mobilnym wszystkich skazanych, wobec których dozór taki został 
orzeczony, w pierwszej kolejności kieruje się do wykonania dozory mobilne 
orzeczone jako środek zabezpieczający.



Rozpoczęcie dozoru 
elektronicznego
• W przypadku dozoru zbliżeniowego lub mobilnego, po uzyskaniu od podmiotu

dozorującego informacji, że możliwe jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania
kary, sąd wydaje postanowienie o rozpoczęciu dozoru elektronicznego, w
którym:

• 1)wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego gotowości do
instalacji środków technicznych;

• 2)określa, jakie środki techniczne mają zostać zainstalowane.

• Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu postanowienia o rozpoczęciu dozoru
elektronicznego albo postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy doręczyć
skazanemu pisemne pouczenie o przysługujących mu prawach i ciążących na
nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o
konsekwencjach naruszenia tych obowiązków. Odpis postanowienia przesyła się
niezwłocznie sądowemu kuratorowi zawodowemu i podmiotowi dozorującemu.

• Rozpoczęcie wykonywania dozoru elektronicznego następuje z dniem, w którym
wobec skazanego uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania
kary w tym systemie.

• Jeżeli czas trwania dozoru elektronicznego jest określony, po rozpoczęciu
wykonywania dozoru sąd zawiadamia skazanego i podmiot dozorujący o dacie
jego zakończenia.



Obowiązki skazanego 
odbywającego karę w SDE
• Zgłoszenie podmiotowi dozorującemu, w terminie i w sposób, które zostały określone przez sąd,

gotowość do instalacji środków technicznych;
• Nieprzerwane noszenie nadajnika;
• dbanie o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą,

zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe
zasilanie energią elektryczną;

• Udostępnianie podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy
lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego
podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą
jego własność lub będącą w jego zarządzie;

• udzielanie prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu,
podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień
dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się
na wezwania sędziego i kuratora.

• Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:
• 1)pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie;
• 2)odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego;
• 3)umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie

zainstalowano rejestrator;
• 4)udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień, o których mowa w § 1 pkt 4, również przy

użyciu rejestratora stacjonarnego.



Obowiązek pozostawania we wskazanym przez sąd 
miejscu w wyznaczonym czasie

• Obejmuje on pozostawanie skazanego w miejscu stałego pobytu lub w
innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie.

• Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w
poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się
oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na
okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:
• świadczenia pracy;
• wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;
• sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;
• kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;
• korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;
• komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie

przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 KKW;
• komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 KKW;
• utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;
• korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;
• dokonania niezbędnych zakupów.



Czynności podmiotów 
wykonujących dozór elektroniczny
• niezwłocznie rejestruje zgłoszenia przez skazanego podmiotowi dozorującemu gotowości do

instalacji środków technicznych
• niezwłocznie zawiadamia sądowego kuratora zawodowego oraz sąd o niezgłoszeniu przez

skazanego gotowości, o której mowa wyżej, albo o uchylaniu się skazanego od instalacji
środka technicznego

• Niezwłocznie po zaistnieniu warunków technicznych informuje sąd o możliwości
rozpoczęcia wykonywania dozoru elektronicznego;

• zakłada skazanemu nadajnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia przez skazanego gotowości do instalacji

• w razie orzeczenia dozoru stacjonarnego instaluje rejestrator stacjonarny w terminie
wskazanym w pkt 2;

• w razie orzeczenia dozoru mobilnego lub zbliżeniowego niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez skazanego gotowości do instalacji, przekazuje
rejestrator przenośny skazanemu oraz instruuje go co do sposobu używania rejestratora;

• w razie orzeczenia dozoru zbliżeniowego przekazuje rejestrator przenośny osobie
chronionej zakazem zbliżania oraz instruuje tę osobę co do sposobu używania rejestratora;

• kontroluje prawidłowość działania środków technicznych;
• po zakończeniu dozoru, a także na polecenie sądu lub sądowego kuratora zawodowego,

usuwa nadajnik, rejestrator stacjonarny lub rejestrator przenośny używany przez osobę
chronioną lub skazanego.



Zakończenie dozoru elektronicznego

• Karę w systemie dozoru elektronicznego uznaje się za
wykonaną z dniem zakończenia wykonywania tego dozoru,

• chyba że uchylono zezwolenie na odbycie kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Przez zakończenie wykonania dozoru rozumieć należy wyłączenie
aparatury monitorującej, wskutek czego traci ona cechę
monitorowania. Nie chodzi tu zatem o jej fizyczną deinstalację, a o
zakończenie cyklu monitorowania skazanego (choć z reguły
czynności te zbiegają się w czasie).

Data zakończenia dozoru elektronicznego winna być wymieniona w
postanowieniu sądu o rozpoczęciu wykonywania dozoru
elektronicznego.



Przyczyny uchylenia zezwolenia na 
wykonywanie kary w SDE

OBLIGATORYJNE FAKULTATYWNE

1) skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na
zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu
gotowości, o której mowa w art. 43m § 1 KKW, albo uchyla
się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot
dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika;
2) skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w SDE,
naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się
od wykonania obowiązków związanych z dozorem
elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków,
orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub
przepadku;
3) odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia
wolności w SDE z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla
której przerwa została udzielona;
4) skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia
wolności w SDE został osadzony w zakładzie karnym w
związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub
wykonaniem kary w innej sprawie.

Jeżeli skazany korzystający z zezwolenia udzielonego z
ważnych względów zdrowotnych lub osobistych nie
powrócił do określonego miejsca w wyznaczonym czasie



Konsekwencje uchylenia 
wykonywania kary w SDE
• sąd penitencjarny poleca doprowadzić skazanego do zakładu

karnego, o czym należy go pouczyć;

• ponowne udzielenie zezwolenia na odbycie kary w tym
systemie jest niedopuszczalne w tej samej sprawie



Źródła 

• K. Dąbkiewicz , Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska, 2018;

• J.Hołda, Z. Hołda, Prawo karne wykonawcze, Wolters Kluwer
2017;

• K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska, 2017;

• https://sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna - listopad
2019

• https://sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna - rok 2018


