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Dzień dobry!   

Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem - 

osobą, której - jak zapewne wiesz - głównym 

zadaniem jest pomoc, wsparcie i reprezentacja w 

sądzie osób potrzebujących pomocy prawnej.  

!
Dziękuję̨ Ci, że zdecydowałeś́ się̨ pobrać́ Wzór 

wniosku o zatarcie skazania! Na pewno dzięki 

niemu skutecznie złożysz swoją prośbę o uznanie czynu zabronionego, który 

popełniłeś, za niebyły. 

!
Wniosek ten dla Twojej wygody umieściłem na następnej stronie, abyś mógł go 

w prosty sposób wydrukować, wypełnić i złożyć do właściwego sądu. Na 

kolejnej stronie znajdziesz też krótkie wyjaśnienie do poszczególnych 

elementów tego Wniosku, co pozwoli Ci na uniknięcie istotnych błędów, które 

mogą spowodować, że Wniosek będzie nieważny.  

!
Gdybyś miał więcej pytań, to możesz zajrzeć do mojego bloga pt.: Odroczenie 

kary, albo możesz skontaktować się ze mną osobiście, korzystając z danych 

kontaktowych, znajdujących się w blogu >> 

Zapraszam Cię do lektury! 

      Daniel Anweiler - adwokat 

!!!!!!!!
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http://odroczenie-kary.pl
http://odroczenie-kary.pl/kontakt/


        …………………………………… 
                (miejscowość i data) 

…………………………… 
 (imię i nazwisko) 

!
…………………………… 
          (adres)  !!
…………………………… 
         (PESEL) 

!
…………………………… 
 (seria i nr dowodu) !
              Sąd Rejonowy/Okręgowy1 

             Wydział …… Karny 

             w ………………………… 
                     (miejscowość) 

      sygn. akt2 …………./…………. 
              (nr sprawy)   (rok) 

!
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 Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatarcie skazania z wyroku Sądu3 …………………… 

z dnia ……………………… 

!
UZASADNIENIE4 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

!
      ……………………….. 

             (data i podpis wnioskodawcy) 

Załączniki5:  

- potwierdzenie opłaty 45 zł od wniosku.  
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- !
1. O zatarciu skazania orzeka sąd, który wydał wyrok skazujący Cię w 

pierwszej instancji. Jeżeli w pierwszej instancji orzekało kilka sądów, 
właściwy jest ten sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący w Twojej 
sprawie. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu (sąd rejonowy albo sąd 
okręgowy), właściwy jest sąd wyższego rzędu czyli sąd okręgowy. (skreśl 
niepotrzebne) 

2. Wpisz sygnaturę akt sprawy w której wydany był wyrok w pierwszej instancji. 

3. Wpisz sąd właściwy w sprawie tak jak w pkt 1. 

4. Swój wniosek musisz uzasadnić. Konieczne jest wskazanie faktu, że 
przestrzegałeś porządku prawnego od czasu skazania wyrokiem o którego 
zatarcie wnosisz. Sąd może na Twój wniosek zarządzić zatarcie skazania 
już po upływie 5 lat od wykonania kary, darowania lub przedawnienia jej 
wykonania, jeżeli w tym okresie przestrzegałeś  porządku prawnego, a 
wymierzona Ci kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. 

5. Wniosek o zatarcie skazania podlega opłacie 45 zł. Możesz zapłacić w kasie 
sądu kupując znaki opłaty sądowej albo zapłacić przelewem na konto sądu ze 
wskazaniem jakiej sprawy dotyczy wpłata. 

6. Musisz pamiętać, że jeżeli orzeczono wobec Ciebie środek karny, przepadek 
lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego 
wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie 
skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka 
zabezpieczającego. 

7. Jeżeli skazano Cię za dwa lub więcej przestępstw, a nie można wnioskować 
o wyrok łączny dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich 
skazań. Oznacza to, że zatarcie może nastąpić po upływie okresu potrzebnego 
do zatarcia skazania ostatniej z orzeczonych kar. 
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