
 WYKONANIE ORZECZEŃ W SPRAWACH KARNYCH W 2007 ROKU 

I. Struktura kar orzeczonych przez sądy powszechne 

 

1. Rodzaje kar orzeczonych za przestępstwa w 2007 r. w sądach rejonowych 

i okręgowych  

a. kary pozbawienia wolności: 323 730, w tym z warunkowym zawieszeniem – 

278.115,  

b. kary ograniczenia wolności: 49.700,  

c. kary grzywny:  

- samoistnej - 85.249,  

- orzeczonej obok kary pozbawienia wolności - 142.395,  

d. warunkowe umorzenia postępowania: 25.854. 

           W sądach rejonowych, kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 

zapadała w 9,2% skazań (w 2003 - 9%, 2004 - 9%, w 2005 - 8,3%, w 2006 - 8,8%), a kara 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania stanowiła 61% (w 2003 -

56,4%, w 2004 - 55%, w 2005 - 58,5%, w 2006 - 59,5%) orzekanych kar. 

Podobnie, jak w poprzednich latach, zmniejsza się ilość kar alternatywnych na rzecz 

orzekanych kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Kara 

ograniczenia wolności była orzekana w 11% skazań (w 2003 - 12,6%, w 2004 - 14,7%, w 2005 

- 13,7%, w 2006 - 12,8%), kara grzywny - samoistna w 18,8% skazań (w 2003 - 21,8%, w 2004 -

21%, w 2005 - 19,4%, w 2006 - 18,8%). 

Maleje także liczba warunkowych umorzeń postępowania orzekanych przez sądy 

rejonowe. W 2007 r. zapadło ich 25.818 (w 2003 - 31.912, 2004 - 31.647, 2005 - 30.316, 2006 -

26.482). 
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2.   Rodzaje kar orzeczonych przez sądy rejonowe za wykroczenia 

W 2007 r. w sądach rejonowych (sądy grodzkie) orzeczono łącznie 411.982 kary, 

w tym: 

a. kar aresztu: 2.535 (w tym z warunkowym zawieszeniem 727),  

b. kar ograniczenia wolności: 31.372, w tym: 

- prace na cele społeczne - 31.359 

- potrącenia z wynagrodzeń - 13,  

c. grzywien: 363.537. 

 

II. Wykonanie tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności 
1. Stan tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych na dzień 31 grudnia 2007 r. 

ogółem: 87.776, w tym kobiety – 2.598, 

a. tymczasowo aresztowani: 11.441, w tym kobiety – 524, 

b. skazani i ukarani: 76.335, w tym kobiety – 2.074. 

 

2. Liczba skazanych nieosadzonych w zakładach karnych - ogółem-69.714 (2005 r. - 

54.313; 2006 r. - 58.031). W 2007 r. liczba nieosadzonych znacznie wzrosła (o 20,1% w 

stosunku do roku 2006, o 28,4% w stosunku do 2005 r.). 

Najczęstsze przyczyny nieosadzenia były następujące:  

a. odroczenie wykonania kary: 14.237 (2005 r. - 14.186; 2006 r. - 12.916), 

b. brak informacji o wykonaniu polecenia doprowadzenia przez Policje względnie 

informacji administracji zakładu karnego o dobrowolnym zgłoszeniu się do 

odbycia kary: 15.642 (2005 r. - 13.012; 2006 r. - 13.292), 

c. ukrywanie się: 6.989 (2005 r. - 5.591; 2006 r. - 6.624), 

d. zarządzenie poszukiwania listem gończym ogółem: 14.428 (2005 r. - 8.222; 2006 r. 

- 11.230), 

e. zawieszenie postępowania wykonawczego: 1.834 (2005 r.-1.611; 2006 r.-1.318), 

f. inne powody: 14.261 (2005 r. - 10.435; 2006 r. - 11.458). 

 

3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie  

a. złożone wnioski: 58.739 (2005 r. - 56.499; 2006 r. - 57.450), w tym: 

 - uwzględnione -  23.673 (2005 r. - 24.608; 2006 r. - 22.838), 

- nieuwzględnione -  35.066 (2005 r. - 31.891; 2006 r.-34.612). 

b. odwołanie warunkowego zwolnienia: 5.707 (2005 r. - 4.462; 2006 r. - 5.171). 
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           Największą aktywność w zakresie odwołania warunkowego zwolnienia przejawiają 

kuratorzy zawodowi, którzy sprawują bezpośredni dozór nad skazanymi. Wnioski przez nich 

składane stanowią 87,3% ogólnej liczby złożonych. W porównaniu do 2006 r. nastąpił 

wzrost ogólnej liczby odwołań warunkowego zwolnienia o 10,4% (wzrost w 2006 r. 

w stosunku do 2005 r. wynosił 15,9%), w tym liczba wniosków składanych przez kuratora 

zawodowego wzrosła o 7,7%. 
 

4. Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności:  

złożono ogółem 16.600 wniosków (2005 r. - 16.117; 2006 r. - 17.282), 

- uwzględniono - 4.071 (2005 r. - 4.256; 2006 r. - 4.147) 

- nie uwzględniono - 12.529 (2005 r. - 11.861; 2006 r. - 13.135). 

 

5.  Realizacja Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 

2006r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba 

osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali 

kraju ogólną pojemność tych zakładów (Dz. U. Nr 65, póz. 459). 

           Zaludnienie jednostek penitencjarnych na koniec 2007 roku wynosiło - 

110,9% i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec 2006 r. który wynosił 118,5% 

(2005 r. -odpowiednio - 117,6%) o 7,6% (w stosunku do 2005 r. odpowiednio o 6,7%). 

 

  Zaludnienie jednostek penitencjarnych w latach 2000 - 2007 wg stanu na 31 grudnia. 

Zaludnienie  w  %                  2000         2001 2002         2003        2004         2005 2006 2007 

                                                103,4        115,0         115,1          112,9         114,9        117,6         118,5     110,9 

 
Następuje spadek przeludnienia jednostek penitencjarnych. Przyczyny tego 

stanu rzeczy należy upatrywać w podejmowaniu działań zmierzających do 

wyeliminowania przeludnienia jednostek penitencjarnych. Nie bez znaczenia pozostaje 

także wzrost liczby nieosadzonych skazanych oraz ilości odroczeń wykonania kary 

pozbawienia wolności, uwzględnianych wniosków o przerwę w karze i wniosków 

o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 
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6. Według stanu na dzień 29 września 2008 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych 

przebywało 84.496 osadzonych, w tym: 9.702 tymczasowo aresztowanych, 74.357 skazanych 

i 437 ukaranych. 

 

III. Wykonanie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 

jej wykonania 

 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. ogółem wykonywano 268.352 dozory nad 

skazanymi na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (w 2006 r. 

- 271.929 dozory). Nastąpił więc nieznaczny spadek liczby wykonywanych dozorów - o 1,3%. 

W liczbie tej, było 263.899 dozorów sprawowanych przez kuratorów, co stanowi 98,3% 

wszystkich wykonywanych dozorów (na koniec 2006 r. odpowiednio 271.902 sprawowane 

dozory przez kuratorów, co stanowiło 99,99% wszystkich wykonywanych dozorów). 

W 2007 r. w 50.802 sprawach zarządzono wykonanie kary, która została 

orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Najczęstszą przyczyną zarządzenia 

wykonania kary (48,9% zarządzeń) było - podobnie jak w 2006 r. - popełnienie w okresie 

próby podobnego przestępstwa umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia 

wolności (art. 75 § l k.k.). Na drugim miejscu w tej kategorii odnotowano rażące naruszenie 

porządku prawnego w inny sposób (21%). W 2006 r. drugą główną przyczyną zarządzenia 

wykonania kary pozbawienia wolności było uchylanie się od wykonywania nałożonych 

obowiązków lub środków karnych (15,2 %, obecnie - 13,6%)). 

 

IV. Wykonanie kary ograniczenia wolności 
 

 W 2007 r. w sądach rejonowych wykonywano łącznie 103.384 orzeczeń 

(73.098 w związku z przestępstwami, 30.286 w związku z wykroczeniami), w tym: 

- w formie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy (art. 35 § l k.k.) - 

102.184, co stanowi 98,84%, 

- w formie potrąceń z wynagrodzenia za pracę (art. 35 § 2 k.k.) - 1.200, co 

stanowi 1,16%. 

 Zestawienie danych za lata 2005 - 2007 wskazuje na następujące tendencje: 

a) wykonanie kary ograniczenia wolności w związku z przestępstwami spadło w 2006 

r. w stosunku do 2005 r. - o 7,5%, zaś w 2007 r. w stosunku do 2006 r.- o 17 %; 
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b) wykonanie kary ograniczenia wolności w związku z wykroczeniami 

i wykroczeniami skarbowymi wzrosło w 2006 r. w stosunku do 2005 r. - o 16,3% 

i spadło w 2007 r. w stosunku do 2006 - o 19%. 
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