
Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

stan prawny: 14.04.2020 r. 

Wśród rozwiązań przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w ustawie z dnia 2 marca  

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

znaleźć możemy przepis art. 14c, na mocy którego ustanowione zostały szczególne przesłanki 

udzielania skazanym przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.  

Na mocy w/w ustawy, sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony 

przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu 

kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie 

pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni 

przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Ponadto, wniosek o udzielenie przerwy może zostać złożony, jeżeli udzielenie przerwy skazanemu 

może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii. 

Sąd udziela przerwy na czas oznaczony, który może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 

dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

Z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, udzielona przerwa ustaje z mocy prawa, zaś skazany jest zobowiązany do powrotu do 

zakładu karnego w terminie trzech dni od dnia ustania tego stanu. 

Przerwa, o której mowa powyżej, nie może zostać udzielona w stosunku do osób skazanych: 

• za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, 

• za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności, 

• w warunkach recydywy lub wobec sprawcy, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe 

źródło dochodu lub popełnił przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku 

mającym na celu popełnianie przestępstw, a także do sprawcy przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo_o_charakterze_terrorystycznym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pstwo_o_charakterze_terrorystycznym

