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 Dotyczy kary pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia 
wolności i dożywotniego pozbawienia wolności. 

 Decyzja należy do sądu (fakultatywność). 

 Kryteria: 

◦ postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego, 
okoliczności popełnienia przestępstwa oraz 
zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania 
kary uzasadniają przekonanie, że skazany po 
zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka 
karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał 
porządku prawnego, w szczególności nie popełni 
ponownie przestępstwa. 



 Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17 

 „Podstawę orzekania o warunkowym 
przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary 
pozbawienia wolności stanowią kryteria określone w 
art. 77 § 1 k.k., nie są natomiast przesłankami 
rozstrzygania w tym przedmiocie dyrektywy 
wymiaru kary określone w art. 53 k.k., art. 54 § 1 
k.k. oraz w art. 55 k.k. (art. 56 k.k.). „(Lex nr 
2275714) 



 Post. SA w Krakowie z dnia 14 marca 2017 r., II AKzw 225/17 

 „W zasadzie każda kara powinna być wykonywana w całości, bo 
wymierzono ją jako niezbędną dla odpowiedniego wpływu na 
postawę skazanego. Jeśli jednak działania penitencjarne 
zakończyły się sukcesem przed upływem okresu kary, a jej 
część pozostała jeszcze do odbycia miałaby służyć jedynie 
utrwalaniu już ukształtowanych, właściwych postaw skazanego, 
to brak jest powodów aby takiego skazanego w dalszym ciągu 
izolować od społeczeństwa. Zbyt długie pozostawanie osoby 
praktycznie zresocjalizowanej w więzieniu, wśród innych 
osadzonych, może prowadzić do zaprzepaszczenia rezultatów 
tego procesu. Odmówienie przedterminowego zwolnienia 
skazanemu, który na to zasługuje, szkodzi działalności 
penitencjarnej. Może wskazywać, że nawet zasadnicze zmiany 
postaw skazanych, wzorowe postępowanie w zakładzie 
karnym, angażowanie się w inicjatywy penitencjarne i podobne 
zachowania nie znajdują uznania sądów, więc są bezcelowe,  
   niepotrzebne.„(Lex nr 2358153) 



 Odbycie określonej części kary. 
   

 
 
 
 
 

 W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd, 
wymierzając karę pozbawienia wolności, 25 lat 
pozbawienia wolności lub karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, może wyznaczyć 
surowsze ograniczenia do skorzystania przez 
skazanego z warunkowego zwolnienia niż 
odbycie co najmniej połowy kary (art. 77 § 2 
k.k.). 

Zasada co najmniej połowa kary 

Recydywa podstawowa 2/3 kary 

Recydywa wielokrotna 3/4 kary 

25 lat pozbawienia wolności 15 lat kary 

Dożywotnie pozbawienie wolności 25 lat kary 



 Ogólna zasada:  

◦ sprawca skazany na kilka kar pozbawienia wolności, wykonywanych 
kolejno, może być warunkowo przedterminowo zwolniony po odbyciu 
połowy ich sumy. 

 Co najmniej jedno z przestępstw zostało popełnione w warunkach recydywy 
podstawowej 

◦ Odbycie co najmniej 2/3 ich sumy. 

 Co najmniej jedno z przestępstw zostało popełnione w warunkach recydywy 
wielokrotnej 

◦ Odbycie co najmniej 3/4 ich sumy. 

 Suma kar pozbawienia wolności przekracza 15 lat, 

◦ Skazany może zostać warunkowo zwolniony już po odbyciu tych 15 lat. 

 Co najmniej jedną z kar odbywanych po kolei jest kara 25 lat pozbawienia 
wolności,  

◦ warunkowe zwolnienie może nastąpić po 15 latach. 

 Co najmniej jedną z kar odbywanych po kolei jest kara dożywotniego 
pozbawienia wolności,  

◦ warunkowe zwolnienie może nastąpić po 25 latach. 



 Czas pozostały do odbycia kary. 

    
Zasada 

 
Nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 5 lat. 

 
Multirecydywa 

 
Nie krócej niż 3 lata. 

Skazany na karę 25 
lat pozbawienia 

wolności 

 
10 lat 

Skazany na karę 
dożywotniego 
pozbawienia 

wolności 

 
10 lat 



W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe 
zwolnienie nie może nastąpić przed odbyciem, po ponownym 
osadzeniu, przynajmniej: 

dla skazanego na karę 
pozbawienia wolności 

roku pozbawienia wolności 

dla skazanego na karę 25 lat 
pozbawienia wolności 

5 lat kary 

dla skazanego na karę 
dożywotniego pozbawienia 
wolności 

5 lat kary 



Uznanie kary za odbytą 

Zgodnie z art. 82 § 2 k.k. w wypadku objęcia wyrokiem 
łącznym kary, z której odbywania skazany został 
warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary łącznej 
zalicza się jedynie okres faktycznego odbywania kary. 

•2-5 lat 

•3-5 lat 

•10 lat 

początek 

okresu 

próby 

brak 

odwołania WZ 

6 

miesięcy 

z chwilą 

warunkowego 

zwolnienia 

uznanie 

kary za 

odbytą 



 
 
 
 
 
 
 
 

Obligatoryjne 

1. zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za 
które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania. 

2. zwolniony, 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. 

3. sądowy kurator zawodowy udzielił pisemnego upomnienia, a 
pomimo tego zwolniony w okresie próby rażąco narusza 
porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo 
lub została orzeczona kara inna niż kara pozbawienia wolności 
bez warunkowego zawieszenia jej wykonania albo gdy uchyla 
się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub 
orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków 
kompensacyjnych. 

 
 

Fakultatywne 

1. zwolniony w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w 
szczególności popełnił inne przestępstwo lub została orzeczona 
kara inna niż kara pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania albo gdy uchyla się od dozoru, 
wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków 
karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. 


