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INFORMACJA O ODROCZENIU
WYKONANIA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

56/K/UU/SR
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 rejonowy /wydział karny/wydział wykonywania orzeczeń
56/P/UU/SR
kara, wykonanie kary, odroczenie wykonania kary
➢ skazany
➢ obrońca
➢ sądowy kurator zawodowy
➢ prokurator
sąd rejonowy (wydział karny/wydział wykonywania orzeczeń)
➢ 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.
➢ Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest zawsze sąd
rejonowy (także wtedy, gdy karę ograniczenia wolności orzekł
sąd okręgowy), w którego okręgu kara jest lub ma być
wykonywana.
➢ Sąd rejonowy jest właściwy również wtedy, gdy skazany nie
rozpoczął wykonywania kary ograniczenia wolności,
a zachodzi potrzeba podjęcia odpowiedniej decyzji
procesowej, w szczególności odroczenia wykonania kary, czy
wydania i wykonania orzeczenia w przedmiocie kary
zastępczej pozbawienia wolności w stosunku do skazanego,
który uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności.
➢ Jeżeli skazany przebywa w areszcie śledczym lub w zakładzie
karnym, właściwy jest sąd rejonowy ostatniego stałego miejsca
pobytu lub zatrudnienia skazanego na wolności. Osadzenie
w areszcie śledczym czy też w zakładzie karnym nie jest
zmianą miejsca stałego pobytu skazanego mającą wpływ na
miejsce, w którym kara ma być wykonywana.
Sposób złożenia dokumentów:
➢ w biurze podawczym sądu
lub
➢ nadanie do sądu wniosku wraz załącznikami listem poleconym
za pośrednictwem:
a. operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 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. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe
(np. kurier), w tym wypadku skutek wniesienia pisma
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do sądu następuje dopiero z datą jego złożenia we
właściwym sądzie przez firmę kurierską,
➢ wyłącznie nadanie do sądu wniosku za pośrednictwem
podmiotów wskazanych w pkt. a i b, jest równoznaczne
z wniesieniem wniosku do sądu.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA
DLA REALIZACJI USŁUGI
(JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ
DO SPRAWY)

1.

Przygotowanie wniosku przez skazanego o warunkowe
zawieszenie kary wraz z uzasadnieniem, który powinien zawierać:
➢ oznaczenie sądu, do którego wnoszony jest wniosek,
➢ imię, nazwisko i adres skazanego,
➢ sygnaturę akt sprawy, w której sąd wydał wyrok,
➢ uzasadnienie wniosku:
• wskazanie wyroku z oznaczeniem sądu
wydającego, na podstawie którego doszło
do skazania,
• podanie wymiaru orzeczonej kary ograniczenia
wolności,
• podanie i opisanie przyczyny odroczenia – np.
sytuacja zdrowotna, rodzinna, materialna
rodziny,
niezdolność
skazanego
do
wykonywania pracy,
• wskazanie dowodów/zaświadczeń na powyższe
okoliczności, które mają uzasadniać odroczenie
wykonania kary,
➢ własnoręczny podpis skazanego.

2.

Przygotowanie i dołączenie do wniosku załączników, wraz
z dowodem uiszczenia opłaty.
Złożenie w sądzie/przesłanie oryginału wniosku i załączników wraz
z odpisami (jeden egzemplarz należy pozostawić dla siebie).

3.
TERMIN REALIZACJI
USŁUGI

➢ nie dotyczy

FORMA ODBIORU USŁUGI

➢ osobiście
➢ pocztą elektroniczną
➢ telefonicznie
➢ pisemnie

WYMAGANE DOKUMENTY

➢ zaświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, na
które powołuje się skazany we wniosku,
➢ dowód uiszczenia opłaty od wniosku

OPŁATY

➢ Od wniosku o odroczenie wykonania kary ograniczenia
wolności uiszcza się opłatę sądową w wysokości 80 zł.
➢ W przypadku, gdy sytuacja materialna skazanego
uniemożliwia uiszczenie opłaty, może on złożyć wniosek do
sądu o zwolnienie od opłaty.

PODSTAWA PRAWNA

➢ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
➢ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
➢ Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach
karnych.

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany:
➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty
usługi,
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➢

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.
INFORMACJE DODATKOWE

ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/FORMULARZE)

➢

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności sąd może
orzec tylko wtedy, gdy skazany nie rozpoczął jeszcze
odbywania kary.
➢ Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na
czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary
pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie
skutki.
➢ Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie
powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu
ukończenia tej służby.
➢ Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia
wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało
udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta
z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone,
albo rażąco narusza porządek prawny.
➢ Na postanowienie sądu w przedmiocie odroczenia wykonania
kary oraz odwołania odroczenia przez sąd przysługuje
zażalenie.
Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku
z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady
prawnej.
➢ Załącznik nr 1 do Karty usługi – wzór Wniosku o odroczenie
wykonania kary ograniczenia wolności w postępowaniu
wykonawczym.
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Załącznik nr 1 do Karty usługi: 56/K/UU/SR
INFORMACJA O ODROCZENIU WYKONANIA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

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

Sąd Rejonowy w …………………………. ……...
Wydział Karny/Wydział Wykonywania
Orzeczeń
Skazany:
……………………………...………………..................
(imię i nazwisko)

PESEL
……………………………...………………..................

(adres miejsca stałego pobytu/adres aktualnego pobytu i do doręczeń)

Sygn. akt
…………………………………….

Wniosek
o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w postępowaniu
wykonawczym
Na podstawie art. 62§1 k.k.w. wnoszę o odroczenie wykonania kary ………………………..
(podać wymiar kary)

ograniczenia wolności, orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu …………...…………….
w …………………………………………….. z dnia ………………………………………,
sygn. akt ……………………………………

Uzasadnienie
Wyrokiem Sądu ………………………………………… w …………………………………..
z dnia …………………….. za czyn określony w art. ………………….. k.k. skazany/a
zostałem/am na karę …………………….. ograniczenia wolności.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(W dalszej części uzasadnienia należy przedstawić okoliczności, które zdaniem skazanego/ej uzasadniają odroczenie
wykonania kary pozbawienia wolności, a które zaistniały po wydaniu wyroku i przed rozpoczęciem odbywania kary
ograniczenia wolności. Do wniosku o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności należy dołączyć wszelkie
zaświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się skazany, wraz z dowodem uiszczenia opłaty
od wniosku)

…………………………………………….
(własnoręczny podpis skazanego/ej)

Załączniki:
1. dowód uiszczenia opłaty,
2. dowody (zaświadczenia i dokumenty) wymienione w treści uzasadnienia.
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