
Partner pani x został w 2015 r. skazany na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za czyn 
z art. 209 § 1 Kodeksu karnego, czyli przestępstwo uchylania się od obowiązku 
alimentacyjnego. Karę odbywał od lipca do września 2015 r. Pan x jest zainteresowany 
pracą w Policji, jednakże wymogiem stawianym kandydatom jest ich niekaralność.  

Pan x chciałby się dowiedzieć czy może wystartować w konkursie dotyczącym pracy w 
Policji, czy też w świetle prawa dalej jest uznawany za osobę karaną.   

Jak stanowi art. 107 § 1 Kodeksu karnego, w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub 
karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat 
od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. 

Wskazany wyżej przepis odnosi się do tzw. zatarcia skazania z mocy prawa.  

Jak wskazuje prof. dr hab. Ryszard Stefański w Komentarzu do Kodeksu karnego, "zatarcie 
skazania z mocy prawa polega na tym, że z chwilą ziszczenia się przewidzianych w ustawie 
warunków, następuje ono bez potrzeby orzekania o nim. Następuje ono ex lege i nie tylko nie 
jest potrzebny wniosek skazanego, ale także i decyzja sądu lub innego organu".  

Należy jednakże zauważyć, że jak wskazuje art. 107 § 2 k.k. sąd może na wniosek skazanego 
zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał 
porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. 

W tym przypadku mamy do czynienia z zatarciem skazania na mocy orzeczenia sądu, przy 
czym jak wskazuje dalej prof. Ryszard Stefański, "zatarcie skazania w tym trybie może nastąpić 
wyłącznie na wniosek skazanego. W art. 107 § 2 k.k. podjęcie decyzji przez sąd wyraźnie 
uzależnione jest od złożenia wniosku przez skazanego. Jego aktywne zachowanie w postaci 
zwrócenia się do sądu o zatarcie skazanie może doprowadzić – o ile spełnione są ustawowe 
przesłanki – do zatarcia skazania". 

Mając jednakże na uwadze, że partner pani x opuścił zakład karny we wrześniu 2015 r. (kiedy 
to nastąpiło wykonanie kary), nie doszło jeszcze do zatarcia skazania z mocy prawa (termin 10 
lat), przy czym nie minął nawet jeszcze okres 5 lat od wykonania kary, aby móc ubiegać się o 
zatarcie skazania na wniosek. 

Z uwagi na brak zatarcia skazania, parter pani x figuruje w dalszym ciągu jako osoba karana, 
stąd też niestety nie może wziąć udziału w konkursie dotyczącym pracy w Policji.  

Należy jednak zwrócić uwagę, że gdy upłynie 5 lat od wykonania kary - oczywiście przy 
założeniu, że partner pani x będzie w tym czasie przestrzegał porządku prawnego, powinien 
wystąpić z wnioskiem o zatarcie skazania - co znacznie skróci czas oczekiwania, albowiem z 
mocy prawa nastąpi ono dopiero po 10 latach.  

 


