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Dziękuję Ci za pobranie mojego krótkiego  

poradnika, z którego dowiesz się, jak sporządzić i 

złożyć wniosek o rozłożenie na raty KARY 

GRZYWNY oraz KOSZTÓW SĄDOWYCH. 

Kara grzywny czy wysokość kosztów sądowych, 

bywają bardzo dotkliwe. Zazwyczaj osoby, wobec 

których orzeczono karę grzywny, nie mają od razu 

wystarczającej sumy środków pieniężnych 

potrzebnych do jej opłacenia, czy zapłaty kosztów sądowych na rzecz 

Skarbu Państwa. Z tego powodu osoby te często poszukują możliwości 

rozłożenia ich na raty. 

Jako że w Internecie znaleźć można wnioski niekoniecznie pozwalające 

na prawidłowe wniesienie ich do sądu ze względu na różnego rodzaju 

błędy, postanowiłem udostępnić wzór takiego pisma, które wypełnione 

prawidłowo na pewno będzie skuteczne.  

Wypełniając poniższy wniosek zwróć koniecznie uwagę na wyjaśnienia, 

które zawarłem poniżej. Zastosowanie się do tych zasad pomoże Ci 

również w skierowaniu wniosku do właściwego sądu. 

Życzę Ci powodzenia! Jeśli miałbyś więcej pytań czy wątpliwości, 

możesz zajrzeć do mojego bloga „Odroczenie Kary”, albo skontaktować 

się ze mną mailowo lub osobiście. Wszelkie dane teleadresowe 

znajdziesz w tym miejscu. 

!
!
!
!
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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 

             Wydział1 …… Karny 

             w2 ………………………… 

      sygn. akt  ……………………… 
                 (sygn. akt sądu I instancji) 

!!!
WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY  
GRZYWNY I KOSZTÓW SĄDOWYCH  !

 Wnoszę o rozłożenie na raty grzywny i koszty sądowe3 orzeczonych wyrokiem  
z dnia …………………Sądu4 ………………… Wydział …… Karny w …………………… 

(data wydania wyroku)          (Sąd I instancji)    (nr)           (miejscowość) 

 Wnoszę na rozłożenie grzywny na ………rat po …………… zł  ! !
UZASADNIENIE5 

!
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… !!
        …………………………. 
           (data i podpis) !!!
Załączniki6: 
  
1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

!!!!!
!
!
!
!
!
!
!
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1. W Twojej sprawie właściwy rzeczowo jest sąd, który wydał wyrok w 

pierwszej instancji. Jest to zatem albo sąd rejonowy albo sąd okręgowy. 

Właściwym wydziałem jest wydział do wykonywania orzeczeń. Za zwyczaj 

jest to ten sam wydział karny, który orzekał w Twojej sprawie. W jego 

ramach organizacyjnych działa sekcja ds. wykonywania orzeczeń, która 

zajmie się rozpoznaniem Twojego wniosku. 

!
2. Miejscowo właściwy jest sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji. Jest 

to zatem albo sąd rejonowy albo sąd okręgowy.  

!
3. W przypadku wniosku dotyczącego tylko grzywny albo tylko kosztów 

sądowych niepotrzebne skreślić. 

!
4. Nazwa sądu wg. właściwości określonej w pkt 1 i 2.  

!
5. Wniosek musisz uzasadnić. Wskaż dlaczego wnosisz o rozłożenie 

grzywny i kosztów sądowych na raty. Musisz udowodnić, że 

natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla Ciebie lub twojej 

rodziny zbyt ciężkie skutki. Dlatego podaj w uzasadnieniu okoliczności 

dotyczące Twojego stanu majątkowego, Twoich możliwości zarobkowych 

oraz moż l iwości zarobkowych cz łonków rodzinny wspólnie z 

Tobą zamieszkujących. 

!
6. Jako załączniki powinieneś przedstawić dokumenty potwierdzające 

Twój stan majątkowy oraz ewentualnie brak zdolności do pracy np. umowę 

o prace lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jako bezrobotny, zaświadczenia o korzystaniu z pomocy 

MOPS, dokumenty potwierdzające zadłużenie np. umowy pożyczki czy 

kredytu, zajęcia komornicze, a także ewentualnie dokumenty 

lekarskie potwierdzające Twoją niezdolność do pracy.
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