NAZWA USŁUGI/
SYMBOL

INFORMACJA O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA ODBYCIE
KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU
ELEKTRONICZNEGO

42/K/UU/SO
KATEGORIA USŁUGI
OZNACZENIE
SĄDU/WYDZIAŁU
SYMBOL PROCEDURY
SŁOWA KLUCZE
PODMIOTY
UPRAWNIONE
(KOGO DOTYCZY)

MIEJSCE REALIZACJI
USŁUGI
(GDZIE I W JAKI SPOSÓB
ZŁOŻYĆ DOKUMENTY)

Usługa uzupełniająca
sąd okręgowy/wydział penitencjarny
42/P/UU/SO
dozór elektroniczny
➢ skazany
➢ obrońca
➢ prokurator
➢ sądowy kurator zawodowy
➢ dyrektor zakładu karnego
sąd okręgowy (wydział penitencjarny)
➢ Wniosek składa się do sądu penitencjarnego, w którego okręgu
skazany przebywa.
Sposób złożenia dokumentów:
➢ w biurze podawczym sądu,
➢ nadanie wniosku wraz załącznikami listem poleconym za
pośrednictwem:
a. polskiej placówki pocztowej operatora publicznego
(obecnie Poczta Polska S.A.,
b. placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej (dla osób przebywających za granicą),
c. jednostki penitencjarnej, w której skazany przebywa,
d. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe
( np. kurier),
przy czym wyłącznie oddanie wniosku podmiotom wskazanym
powyżej, poza pkt d, jest równoznaczne z wniesieniem wniosku
do sądu.

SPOSÓB
POSTĘPOWANIA DLA
REALIZACJI USŁUGI
(JAK SIĘ
PRZYGOTOWAĆ DO
SPRAWY)

1. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia
wolności w systemie dozoru elektronicznego wraz z uzasadnieniem,
który powinien zawierać:
➢ oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek,
➢ oznaczenie sądów, które wydały wyroki podlegające wykonaniu
w drodze dozoru elektronicznego,
➢ dane skazanego (imię i nazwisko oraz adres),
➢ sygnatury akt wszystkich spraw, w których zapadły wyroki
podlegające wykonaniu w drodze dozoru elektronicznego,
➢ wskazanie miejsca stałego pobytu skazanego,
➢ harmonogram tygodnia z podziałem na dni i godziny, w których
skazany będzie wykonywał np. pracę zarobkowa, praktyki
religijne itp.,
➢ zgody wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących wspólnie ze
skazanym,
➢ własnoręczny podpis,
➢ spis załączników ‒ dokumentów, na jakie powołano się we
wniosku.
Dodatkowo we wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich oraz środków krajowych

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego można
zawrzeć wniosek o:
➢ przyznanie obrońcy z urzędu.
2. Przygotowanie wniosku.
3. Złożenie/przesłanie do sądu oryginału wniosku i załączników (jeden
egzemplarz należy pozostawić dla siebie).
TERMIN REALIZACJI
USŁUGI
FORMA ODBIORU
USŁUGI

nie dotyczy
➢
➢
➢

osobiście
pocztą elektroniczną
telefonicznie

WYMAGANE
DOKUMENTY

Pisemna zgoda wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących wspólnie ze
skazanym.

OPŁATY

nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INFORMACJE
DODATKOWE

➢
➢

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października
2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków
wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających
w systemie dozoru elektronicznego.

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany:
➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi,
➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku –
Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji
Administracyjnej o dokonanej zmianie.
Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału
Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej:
➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi
i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot.
wersji papierowej),
➢ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji
kart usług oraz procedur świadczenia usług.
➢

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na
odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego, jeżeli: wobec skazanego orzeczono karę
pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i sześciu
miesięcy, 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, odbywaniu
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie
stoją na przeszkodzie warunki techniczne,
➢ W systemie dozoru elektronicznego można odbywać dwie lub
więcej niepodlegające łączeniu kary pozbawienia wolności, które
skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczające w sumie jednego
roku i sześciu miesięcy, karę zastępczą pozbawienia wolności za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia
wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b k.k.
lub w art. 87 § 2 k.k.(tzw. karę mieszaną -karę pozbawienia
wolności orzeczoną obok kary ograniczenia wolności)
Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku
z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej.
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ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/
FORMULARZE)

➢

Załącznik nr 1 do Karty Usługi ‒ Wzór wniosku o udzielenie
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego,
➢ Załącznik nr 2 do Karty Usługi ‒ Wzór zgody osób pełnoletnich
zamieszkujących wspólnie ze skazanym.
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Załącznik nr 1 do Karty usługi 42/K/UU/SO
WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ODBYCIE KARY POZBAWIENIA
WOLNOŚCI W SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

-WZÓR…………….……………..................., dnia .…..…………..
(miejscowość i data)

Sąd Okręgowy w ……………………………………..
Wydział Penitencjarny
Skazany:
……………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

PESEL
……………………………………………………………...
(dokładny adres zamieszkania)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego
Wnoszę o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektronicznego. Kara została orzeczona na mocy prawomocnego wyroku Sądu
………………………………….. w ………………………………….. Wydział Karny z dnia
…………................. r. w sprawie o sygn. akt …………………………
Dane osobowe skazanego, niezbędne dla rozpoznania wniosku:
imię i nazwisko
PESEL
nazwisko rodowe
data i miejsce urodzenia
imię ojca

imię matki
nazwisko panieńskie matki
numer telefonu
seria i numer dowodu osobistego
numer telefonu kontaktowego do
osoby, przebywającej w lokalu,
w którym kara w systemie dozoru
elektronicznego ma być odbywana
dokładny adres pobytu skazanego w
czasie odbywania kary w systemie
dozoru elektronicznego (miejsca
odbywania kary w systemie dozoru
elektronicznego)
Jednocześnie proszę o umożliwienie mi oddalania się z miejsca stałego pobytu:
•

w poniedziałki w godzinach od ……… do……… z powodu:

………………………………………………………………………………………………
•

we wtorki w godzinach od ……… do……… z powodu:

………………………………………………………………………………………………
•

we środy w godzinach od ……… do……… z powodu:

………………………………………………………………………………………………
•

we czwartki w godzinach od ……… do……… z powodu:

………………………………………………………………………………………………
•

w piątki w godzinach od ……… do……… z powodu:

………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(w uzasadnieniu należy wskazać: czy skazany odbywa już karę pozbawienia wolności, jeżeli tak, to od kiedy
i w którym zakładzie karnym, czy też kary pozbawienia wolności jeszcze nie odbywa, dokładne miejsce pobytu
skazanego, uzyskanie zgody osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym na odbycie kary w systemie dozoru
elektronicznego, argumenty przemawiające za udzieleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności

w systemie dozoru elektronicznego, np. kontynuowanie nauki lub pracy zarobkowej, opieka nad członkiem
rodziny, stan zdrowia oraz uzasadnienie wniosku o przyznanie obrońcy z urzędu.)

…………………………………………………………..
(własnoręczny podpis)

Załączniki:
1.
2.

zgoda pełnoletnich osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym,
(ewentualnie dołączane dokumenty).

Załącznik nr 2 do Karty usługi 42/K/UU/SO
ZGODA OSÓB PEŁNOLETNICH ZAMIESZKUJĄCYCH WSPÓLNIE
ZE SKAZANYM

-WZÓR…………......................................, dnia ………………
(miejscowość i data )

Sąd Okręgowy w
…………………………………….……………………

Wydział Penitencjarny
Osoby pełnoletnie
zamieszkujące wspólnie ze skazanym:
………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

………………………………………………………….
PESEL

………………………………………………………….
(dokładny adres zamieszkania)

………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

………………………………………………………….
PESEL

………………………………………………………….
(dokładny adres zamieszkania)

ZGODA NA ODBYCIE PRZEZ SKAZANEGO KARY POZBAWIENIA
WOLNOŚCIW SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO
W związku ze złożeniem przez skazanego ……………………………………………..
wniosku do Sądu Penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie przez skazanego
……………………………………………………………………. kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego, oświadczam/oświadczamy, że

zamieszkuję/zamieszkujemy* wspólnie ze skazanym ………………………………………….
w ………………………………………………………………………………………………..
przy ul. ………………………………………………………………………………………….
i wyrażam/wyrażamy* zgodę na pozostawanie skazanego
…………………………………………………………..………………………………………
w tym miejscu w wyznaczonym przez Sąd Penitencjarny czasie oraz na przeprowadzenie
czynności kontrolnych przez upoważniony podmiot dozorujący w miejscu pobytu skazanego
………………………………………………………………………………………………….,
w celu sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego
oraz nadajnika.
………………………........................
(własnoręczny podpis)

*

niepotrzebne skreślić
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