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Byłem oskarżony, wobec mnie toczyło się postępowanie karne, które zostało 

prawomocnie zakończone uznaniem mnie za winnego popełnienia zarzucanego 

czynu i wydaniem wyroku skazującego na najsurowszą karę – pozbawienie wolności 

bez „zawiasów”. Muszę stawić się w Zakładzie Karnym celem odbycia kary – z takim 

problemem boryka się wiele osób, w tym kilku naszych dotychczasowych klientów. 

Ich pytanie jest jedno: czy coś jeszcze da się zrobić? Jedną z możliwości, jakie dają nam 

przepisy prawa karnego wykonawczego jest ubieganie się o odroczenie wykonania 

orzeczonej kary pozbawienia wolności bez tzw. zawiasów (tzw. kary bezwzględnej 

do odbycia w Zakładzie Karnym).  

 

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest możliwe po złożeniu przez 

skazanego (bądź jego upoważnionego do działania obrońcę) stosownego pisma 

procesowego w formie wniosku. Wniosek taki należy złożyć do sądu pierwszej 

instancji, który wydał prawomocny wyrok skazujący. Jego złożenie jest możliwe 

wyłącznie po spełnieniu ustawowych przesłanek, w przypadku zaistnienia których 

skazany może ubiegać się o odroczenie wykonania kary, czyli o „przesunięcie jej               

w czasie”. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd nie  powoduje zatem – jak 

często błędnie myślą skazani – że kara pozbawienia wolności zostaje anulowana lub 

„odsunięta” na czas nieokreślony (o czym w dalszej części). 

 

KIEDY SĄD MUSI UWZGLĘDNIĆ WNIOSEK? 

 

W określonych sytuacjach sąd jest zobowiązany do uwzględnienia złożonego 

wniosku. Sąd jest zobowiązany do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności 

w dwóch sytuacjach bezpośrednio związanych z sytuacją zdrowotną skazanego: 

 

• w przypadku wystąpienia u skazanego choroby psychicznej; 

• w przypadku wystąpienia u skazanego ciężkiej choroby uniemożliwiającej 

wykonywanie kary. 
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Nie każda choroba psychiczna będzie powodować konieczność odroczenia 

wykonania kary pozbawienia wolności. Słusznie bowiem zauważono                                        

w orzecznictwie, że w grę wchodzi jedynie choroba psychiczna uniemożliwiająca 

wykonanie kary. Chodzi tu zatem o chorobę psychiczną o tak znacznym natężeniu, że 

wyłącza ona możliwość zrozumienia przez skazanego istoty kary oraz poddania się 

jej poprawczemu i wychowawczemu oddziaływaniu. W postępowaniu 

wykonawczym dopuszczalne jest przeprowadzenie badania psychiatrycznego 

skazanego połączonego z obserwacją w szpitalu psychiatrycznym (wyrok SN                       

z 10.06.1977 r., VII KZP 17/77, OSNKW 1977/7–8, poz. 73).  

Z kolei zwrot „inna ciężka choroba” dotyczy wyłącznie chorób somatycznych.                         

O uznaniu danej choroby za ciężką w rozumieniu komentowanego przepisu decyduje 

obecny (aktualny) stan kliniczny skazanego. Jeżeli choroba – nawet w sytuacji, gdy jest 

długotrwała lub przewlekła – może być leczona w warunkach szpitala więziennego, 

to nie ma podstaw do odroczenia wykonania kary. Kodeks nie definiuje pojęcia 

ciężkiej choroby, pozostawiając każdorazowo ocenę stanu zdrowia skazanego sądowi.  

 

KIEDY SĄD MOŻE UWZGLĘDNIĆ WNIOSEK? 

 

Złożenie przez skazanego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia 

wolności możliwe jest również w sytuacji, w której: 

 

ñ natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny 

zbyt ciężkie skutki; 

ñ skazaną jest kobieta, która jest w ciąży lub samotnie sprawuje opiekę nad 

dzieckiem; 

ñ liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza         

w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; 

 

W powyższych sytuacjach sąd, według własnego uznania i zgodnie z własnymi 

przekonaniami, podejmuje decyzję, czy w świetle zgromadzonego w sprawie 

materiału dowodowego skazany zasługuje na udzielenie mu dobrodziejstwa                      

w postaci odroczenia wykonania kary. 
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D O W O D Y 

 

Czy samo złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary wraz z opisem sytuacji 

skazanego wystarczy? Niekoniecznie. Dla skuteczności wniosku do pisma należy 

dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności opisywane we wniosku, na 

przykład: 

 

- dokumentację medyczną potwierdzającą zły stan zdrowia oskarżonego 

wskazujący na ciężką chorobę, 

- dokumentację medyczną potwierdzającą istnienie u skazanego choroby 

psychicznej,  

- dokumentację medyczną potwierdzającą, że skazana kobieta jest w ciąży; 

- dokumentację potwierdzającą fakt narodzin dziecka (akt urodzenia) oraz 

dowody potwierdzające, że skazana jest matką samotnie wychowującą dziecko 

(dowód z zeznań świadków, itd.); 

- dokumentację potwierdzającą, że wykonanie kary pociągnęłoby ciężkie skutki 

dla skazanego i jego rodziny (na przykład wszelkie dokumenty potwierdzające, 

że skazany jest jedynym żywicielem rodziny). 

 

Procedura wygląda zatem następująco: najpierw należy złożyć we właściwym sądzie 

wniosek o odroczenie wykonania kary wraz z: 

 

• upoważnieniem do obrony dla adwokata lub radcy prawnego – jeśli skazany 

jest reprezentowany przez fachowego obrońcę; 

• kompletem załączników potwierdzających treść wniosku, o których mowa 

powyżej (oryginały dokumentów lub kopie dokumentów potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez adwokata bądź radcę prawnego działającego            

w imieniu skazanego) – z posiadanego doświadczenia zawodowego wynika, że 

w tym przypadku obowiązuje zasada „im więcej dokumentów, tym lepiej”; 

• potwierdzeniem uiszczenia opłaty od wniosku w kwocie 80,00 złotych 

(obowiązek jej zapłaty wynika z art. 15 ust. 1 pkt ustawy o opłatach w sprawach 

karnych) - jest to opłata płatna na rachunek bankowy sądu, do którego składany 
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jest wniosek); 

• wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary (art. 9 ustawy Kodeks 

karny wykonawczy) – jest to bardzo istotny element całego wniosku                          

o odroczenie wykonania – w sytuacji jego braku sąd nie wstrzyma wykonania 

kary na czas rozpoznania wniosku, co oznacza, że skazany będzie w dalszym 

ciągu zobowiązany do jej odbycia. Wniosek ten również powinien zostać 

należycie uzasadniony.  

ZŁOŻYŁEM WNIOSEK I CO DALEJ? 

 

Niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość. Po otrzymaniu wniosku i zarejestrowaniu 

sprawy pod konkretną sygnaturą (numer sprawy nadawany przez sąd) zostanie 

wyznaczony termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku. Przepisy nie 

przewidują niestety, w jakim czasie od momentu złożenia wniosku powinien być 

wyznaczony termin posiedzenia. Zależy to od wielu czynników, w tym m. in. ilości 

spraw przydzielonych konkretnemu sędziemu. 

 

W posiedzeniu takim mogą wziąć udział (choć nie muszą) następujące podmioty: 

 

- skazany 

- obrońca skazanego 

- prokurator 

- sądowy kurator zawodowy – jeśli to on złożył wniosek 

- dyrektor zakładu karnego – jeśli to on złożył wniosek 

 

Rozpoznając wniosek sąd wyda postanowienie, które – w przypadku niekorzystnego 

dla strony rozstrzygnięcia – może być zaskarżone zażaleniem do sądu drugiej 

instancji. 

CZAS TRWANIA ODROCZENIA 

 

W przypadku obowiązkowego odroczenia wykonania kary kodeks nie zakreślił 

granic czasowych odroczenia wykonania kary, wskazując, że okres odroczenia trwa 

do „czasu ustania przeszkody”. Trzeba zaznaczyć, że w razie gdy choroba będzie 
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trwać przez długi okres, pozwalający na uznanie, że ma ona charakter przewlekły                     

i stanowi w konsekwencji długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą postępowanie 

wykonawcze, sąd zawiesi to postępowanie w całości lub w części stosownie do art. 15 

§ 2 k.k.w. Sąd, odraczając wykonanie kary, w postanowieniu ma obowiązek oznaczyć 

konkretną datą końcowy termin odroczenia; niedopuszczalne jest zawieranie w treści 

orzeczenia dyspozycji, że odroczenie następuje „do czasu ustania przeszkody”  

 

W przypadku możliwości odroczenia wykonania kary Sąd może ją odroczyć na 

następujące okresy: 

 

* do roku wtedy, gdy natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego 

lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki; 

* do 3 lat od daty urodzenia dziecka, w sytuacji, gdy odroczenie wykonania kary 

dotyczy skazanej kobiety będącej w ciąży lub samotnie wychowującej dziecko; 

* na okres jednego roku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach 

śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. 

 

CZY MOŻNA ODWOŁAĆ UDZIELONE UPRZEDNIO 

ODROCZENIE WYKONANIA KARY? 

 

W przypadkach wskazanych w ustawie (art. 156 ustawy Kodeks karny wykonawczy) 

sąd może odwołać udzielone odroczenie wykonania kary w następujących 

sytuacjach: 

 

- w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone; 

- gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone; 

- gdy skazany rażąco narusza porządek prawny; 

- w przypadku, gdy skazany nie wykonuje obowiązków, które sąd nałożył na 

niego w postanowieniu w przedmiocie udzielenia odroczenia wykonania kary 

(takich jak: podjęcie starań mających na celu znalezienie pracy zarobkowej, 

zgłaszanie się do wskazanej jednostki policji, poddanie się leczeniu lub 

rehabilitacji, poddanie się terapii, uczestniczenie w programach edukacyjnych) 
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  W razie jakichkolwiek pytań 

 dotyczących postępowania wykonawczego służymy pomocą. 
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