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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 

zm.) 

Art. 75. 

[§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne 

przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.] 

<§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne 

przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia 

wolności, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy, a wykonanie 

kary pozbawienia wolności orzeczonej za podobne przestępstwo umyślne zostało 

warunkowo zawieszone.> 

§ 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem 

przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej 

zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek 

prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej 

lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. 

§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza 

porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 

albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych 

obowiązków lub orzeczonych środków karnych. 

§ 2a. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2, zaistnieją po 

udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, 

chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy. 

§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed 

jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w 

tym czasie popełnił przestępstwo. 

§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia okresu próby. 

§ 5. Jeżeli skazany został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków w 

okresie próby, wniosek o zarządzenie wykonania kary może złożyć również sądowy 

kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, 

instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1. 
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.) 

Art. 178. 

§ 1. Wykonując orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary w stosunku do skazanego 

przez sąd powszechny, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do 

wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd stosuje odpowiednio art. 14. 

[§ 2. W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary ma prawo wziąć udział 

prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany został oddany pod dozór lub 

zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, również sądowy 

kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, 

instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1 Kodeksu karnego, 

którym powierzono wykonywanie dozoru, chyba że zachodzą przesłanki zarządzenia 

wykonania kary określone w art. 75 § 1 lub 3 Kodeksu karnego.] 

<§ 2. W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary ma prawo wziąć 

udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany został oddany pod 

dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, 

również sądowy kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub 

przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której 

mowa w art. 73 § 1 Kodeksu karnego, którym powierzono wykonywanie dozoru.> 

§ 3. Postanowienia o zarządzeniu wykonania kary wydane na podstawie art. 75 § 2 i 3 

Kodeksu karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia. 

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary przysługuje zażalenie. 

 


