
Gdynia, dnia 10 stycznia 2018 r.

Jan Kowalski
ul. Wesoła 12 m.5
00 – 000 Gdynia 

Nr karty dłużnika: ………….
Sygn. akt II K …………

         SĄD REJONOWY W GDYNI
       II WYDZIAŁ KARNY

Pl. Konstytucji 5
81 – 354 Gdynia 

WNIOSEK
o rozłożenie na raty grzywny i kosztów postępowania sądowego

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 k.k.w. oraz art.  206 § 2 k.k.w., wnoszę o rozłożenie na  36
miesięcznych rat:

I. grzywny w wysokości 2.000 zł oraz
II. kosztów postępowania sądowego w wysokości 500 zł

orzeczonych  wobec  mnie  prawomocnym wyrokiem Sądu  Rejonowego  II  Wydziału  Karnego w
Gdyni z dnia ……….. w sprawie o sygn. akt II K ……….. .

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Gdyni z dnia ………. w sprawie o
sygn. akt II K ……….. zostałem uznany za winnego popełnienia przestępstwo określonego w art.
…… k.k.,  za  co  zostałem skazany na  karę  grzywny w rozmiarze  200  stawek  dziennych  przy
przyjęciu, że jedna stawka jest równoważna 10 zł. Sąd zasądził również ode mnie na rzecz Skarbu
Państwa – Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 500 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Pismem  z  dnia  …………….  zostałem  wezwany  do  uiszczenia  kosztów  procesu  oraz
grzywny w łącznej wysokości 2.500 zł w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Jednak, z
uwagi na moją trudną sytuację materialną i rodzinną nie jestem w stanie uiścić należności z wyroku
w formie jednorazowej zapłaty.

Obecnie  nie  pracuję,  utrzymuję  się  z  zasiłku  dla  bezrobotnych.  Od  3  miesięcy  jestem
zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Komornik sądowy prowadzi przeciwko
mnie egzekucję alimentów. Spłacam też raty pożyczki w kwocie 120 zł  miesięcznie.  Prowadzę
wspólne gospodarstwo domowe z moimi rodzicami. Partycypuję w kosztach utrzymania mieszkania
oraz w wydatkach na jedzenie, środki czystości, artykuły higieniczne itd. 

Zasiłek chorobowy stanowi aktualnie moje jedynie źródło dochodu. Nie posiadam żadnych
oszczędności, które mógłbym przeznaczyć na zapłatę grzywny i należności sądowych. Uważam, że
wykonanie ciążących na mnie obowiązków w wyznaczonym terminie jest obiektywnie niemożliwe,
a ich natychmiastowe wykonanie pociągnęłoby za sobą zbyt ciężki skutki zarówno dla mnie jak i
mojej rodziny.

Jak  wynika  z  art.  49  §  1  i  §  2  k.k.w.,  jeżeli  natychmiastowe  wykonanie  grzywny



pociągnęłoby  dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na
raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym
zakresie. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie,  a zwłaszcza wówczas, gdy
wysokość grzywny jest  znaczna,  można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat. Powyższe
zasadą dotyczą także rozkładania na raty należności sadowych (art. 206 § 2 k.k.w.).

Moja  trudna  sytuacja  materialna,  potwierdzona  załączonymi  do  wniosku  dokumentami,
uzasadnia rozłożenie spłaty grzywny i kosztów procesu na 36 miesięcznych rat. 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak we wstępie.

…………………………………….
(podpis)

W załączeniu:
– decyzja Urzędu Pracy o uznaniu za bezrobotnego,
– decyzja Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku za bezrobotnych,
– umowa pożyczki z dnia …….,
– zawiadomienie o wszczęcie egzekucji komorniczej,
– rachunki za media (wodę, gaz, prąd), 
– naliczenie czynszu za miesiąc grudzień 2017 r.


