
Przerwa w wykonaniu kary pobawienia wolności 

Przepisy kodeksu karnego wykonawczego umożliwiają w określonych sytuacjach udzielenie 

skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Przerwy udziela sąd 

penitencjarny na wniosek osadzonego (lub na wniosek dyrektora zakładu karnego). Udzielenie 

przerwy w wykonaniu kary następuje po odbyciu posiedzenia, zaś na postanowienie w przedmiocie 

przerwy/odmowy udzielenia przerwy przysługuje zażalenie. 

OBLIGATORYJNE UDZIELENIE PRZERWY 

1. Udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności jest obligatoryjne w wypadku 

choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary - do 

czasu ustania przeszkody. Za ważne względy zdrowotne przemawiające za udzieleniem przerwy 

uznaje się zaistnienie takiej jednostki chorobowej, co do której na podstawie wiedzy medycznej 

brak jest przesłanek do podjęcia pomyślnych rokowań leczenia w warunkach więziennych, co może 

zagrażać życiu osadzonego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. 

FAKULTATYWNE UDZIELENIE PRZERWY 

2. Sąd penitencjarny może również udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 

jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przerwa w takich wypadkach 

może być udzielona kilkakrotnie (łączny okres nie może jednak przekroczyć okresu jednego roku 

lub trzech lat po urodzeniu dziecka - w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej 

samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem). Przesłanką negatywną do udzielenia przerwy jest brak 

upływu okresu jednego roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu 

karnego (chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego 

albo inny wypadek losowy). 

W tym miejscu warto przytoczyć, jak w orzecznictwie definiuje się pojęcie „ważnych względów 

rodzinnych lub osobistych”: 

• Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dn. 22.04.2016 r., II AKzw 333/16: Ważnych 

względów rodzinnych lub osobistych nie można mylić z naturalnymi skutkami odbywania kary 

pozbawienia wolności, a do takich należy zarówno pogorszenie sytuacji materialnej członków 

rodziny skazanego, na których utrzymanie łożył on przed osadzeniem, jak również ich stanu 

psychicznego, co odnosi się zwłaszcza do małoletnich dzieci, które nie rozumieją przyczyn rozłąki 



z ojcem i cierpią z tego powodu. Są to oczywiste następstwa wykonywania kary o charakterze 

izolacyjnym, które dotykają znakomitą większość rodzin osób osadzonych w zakładzie karnym. 

Nie mogą one stanowić podstawy udzielenia przerwy w karze, poza sytuacjami skrajnymi, gdy 

odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności pozbawiałoby jego najbliższych 

jakichkolwiek źródeł utrzymania czy wsparcia.  

• Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z dn. 19.05.2010 r., II AKzw 354/10: Ważne względy 

rodzinne, uzasadniające udzielnie przerwy w wykonywaniu kary, to okoliczności uzasadniające 

uznanie za ciężką sytuacji życiowej najbliższej rodziny skazanego, a zarazem nadające się do 

poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania. Celem przerwy w karze jest 

likwidacja zbyt ciężkich (cięższych niż typowe) skutków, jakie niesie ze sobą pozbawienie wolności 

dla skazanego lub (i) jego rodziny, nie zaś odwlekanie w czasie zwyczajnych trudności i 

niedogodności płynących z powinności wykonania kary pozbawienia wolności, jakie dotykają 

również bliskich osób skazanych.  

Należy pamiętać, że udzielając przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sąd może 

zobowiązać skazanego: 

• do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,  

• do zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu, 

• do poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub 

uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

Ponadto, jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a 

skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić 

skazanego z odbycia reszty kary, chyba że kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 

lata. 

Sąd może odwołać przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w następujących 

wypadkach: 

• w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona, 

• gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została udzielona,  

• gdy skazany rażąco narusza porządek prawny,  

• z powodu niewykonywania przez skazanego obowiązków, do wykonywania których zobowiązał 

go sąd penitencjarny udzielając przerwy.  



Ponadto, gdy w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany został 

tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, 

podlega wykonaniu z mocy prawa. 

podstawa prawna: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy


