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MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI,  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa                  

SO w Radomiu III Wydział Penitencjarny  
MS-S10e 

SPRAWOZDANIE 
z wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków 

karnych w systemie dozoru elektronicznego  
 
 

za Grudzień 2021 r. 

Adresat: 
        Ministerstwo Sprawiedliwości 

          Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Sprawozdanie należy przekazać adresatowi  w terminie: 
do 7. dnia kalendarzowego po każdym miesiącu z danymi 
narastającymi od początku roku do końca miesiąca Apelacja Lubelska 

   Dział 5.1.  Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wyszczególnienie 

Pozostałość 
(wnioski nie 
rozpatrzone) 

Wpływ Rozpatrzono 

Pozostałość 

razem 

w tym  (z rubr. 2) 

razem 
(rubr. 6 do 
10+13+14) 

uwzględ-
niono 

nie 
uwzględ-

niono 

pozostawiono bez rozpo-
znania z uwagi na 

umorzono postępowanie 

w inny 
sposób 

przeka-
zano 

innemu 
sądowi 

przekazane 
z innych 
sądów 

dotyczące 
zastępczej 
kary pozba-

wienia 
wolności 

brak 
warunków 

technicznych 

nieuzupełnie-
nie braku 

formalnego 
w terminie 

razem 

z powodu 

cofnięcia 
wniosku 

innego 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

W okresie miesięcznym 01 

222 117 16 19 108 20 28 10  15 6 9 23 12 231 

Narastająco od 1 stycznia 
do ostatniego dnia okresu 
sprawozdawczego 

02 

269 1.333 206 298 1.371 456 246 145 5 161 41 120 205 153 231 

   Dział 5.2. Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wyszczególnienie 
Razem 

(rubr. 2 do 6) 

Skazany  
lub jego obrońca 

Prokurator 
Sądowy  

kurator zawodowy 
Dyrektor  

zakładu karnego 
Inne 

0 1 2 3 4 5 6 

W okresie miesięcznym 01 

117 105   12  

Narastająco od 1 stycznia 
do ostatniego dnia okresu 
sprawozdawczego 

02 

1.333 1.204   129  

   Dział 5.3. Liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Wyszczególnienie Ogółem 

w tym (rubr. 1) 

wobec których wykonuje się orzeczenie dotyczące 
zakazu zbliżania się do określonej osoby 

wobec których wykonuje się orzeczenie dotyczące 
obowiązku powstrzymywania się od przebywania 

w określonych miejscach  

0 1 2 3 

Liczba osób 
w okresie sprawozdawczym 01 

241   

stan na ostatni dzień okresu sprawoz-
dawczego 

02 
206   
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Dział 5.4. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania skazanego w określo-
nych miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary 
pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 

Orzeczenia w przedmiocie zastosowania środka karnego zakazu 
wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania w 

miejscach stałego pobytu 

Liczba orzeczeń/osób 
(w okresie sprawozdawczym) 

Wykonywane orzeczenia/osoby 
(stan w ostatnim dniu okresu sprawoz-

dawczego) 

orzeczenia osoby orzeczenia osoby 

0 1 2 3 4 

Ogółem orzeczenia przekazane do sądu penitencjarnego 01     

Dział 5.5. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 
elektronicznego 

Orzeczenia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu (w okresie miesięcz-

nym) (w okresie miesięcznym) (na podstawie wykazu Kow) 

Wnioski/działanie sadu urzędu 

razem  
(rubryka 2+3) 

uwzględnione nieuwzględnione 

0 1 2 3 

Ogółem orzeczenia (w. 02 do 06) 01 2  2 

Działania sądu z urzędu 02    

Wnioski 
złożone 
przez: 

skazanego lub obrońcy 03 2  2 

dyrektora zakładu karnego 04    

prokuratora 05    

kuratora sądowego 06    

Niezależnie od tego działu stosowne informacje odnośnie warunkowe przedterminowe zwolnienie należy także wykazać w 
ogólnym dziale dotyczącym Warunkowego przedterminowego zwolnienia tj. w dziale 7.3. sprawozdania MS-S10o 

: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJAŚNIENIA do formularza MS-S10e 

Sprawozdanie MS-S10e jest częścią sprawozdania MS-S10o w zakresie działów 5.1 – 5.5 
Dział 5 
dotyczy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz środków karnych w systemie dozoru elektronicznego, w tym wniosków o udzielenie zezwolenia na 
odbywanie kary w SDE (Dział 5.1), aktywności podmiotów, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w SDE (Dział 5.2), liczby 
osób odbywających karę w systemie SDE w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego (Dział 5.3) oraz liczby orzeczeń (i osób) w przedmiocie środka 
karnego zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania w miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony w przepisach 
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (Dział 5.4). 
W Dziale 5.4 
- w kolumnie 1 w wierszu 01 należy wykazać liczbę orzeczeń (prawomocnych wyroków) przekazanych do sądu penitencjarnego, w których orzeczono 

środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania w miejscach stałego pobytu kontrolowany w SDE w celu wydania po-
stanowienia o którym mowa w art. 83c ustawy (m.in. określenie miejsca wykonywania obowiązków, rodzaj zainstalowanych środków technicznych, 
terminy przebywania w skazanego w miejscu stałego pobytu, data zakończenia kontrolowania obowiązku); 

- w kolumnie 2 w wierszu 01 należy wskazać liczbę osób, wobec których w wyroku orzeczono tego typu środek karny i wobec których sąd penitencjar-
ny ma wydać postanowienie z art. 83c ustawy; 

- w kolumnach 1 i 2 w wierszach 02 i 03 należy wskazać liczbę wydanych przez sąd penitencjarny postanowień w trybie art. 83c, a także w trybie art. 
83d i e (zamiana sposobu kontroli obowiązku z SDE na obowiązek stawiennictwa w określonym miejscu); 

- w kolumnach 3 i 4 należy wskazać liczbę wykonywanych tego typu postanowień oraz liczbę osób, wobec których obowiązek jest kontrolowany w 
trybach określonych w art. 83c (SDE) oraz w 83d i e (obowiązek stawiennictwa). 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można 

uzyskać pod numerem telefonu 
 

...........................................                                                                           . 
 
 

..............................................................................                 ................................................................................................................. 
                              (miejscowość i data)                                                                              (pieczątka i podpis osoby sporządzającej)  
 
 

 
............................................................................                   ................................................................................................................ 
                              (miejscowość i data)                                                                               (pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału) 

 
 
 .......................................................................                       ................................................................................................................. 
                             (miejscowość i data)                                                                                 (pieczątka i podpis prezesa sądu) 

 


