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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. 

!
Dziękuję Ci, że zdecydowałeś się pobrać wzór prośby 

o ułaskawienie przez Prezydenta RP. Dzięki niemu unikniesz problemów z 

niewłaściwym sformułowaniem prośby o ułaskawienia.  

!
Wzór prośby dla Twojej wygody umieściłem na następnej stronie, abyś mógł ją 

w prosty sposób wydrukować, wypełnić i złożyć do właściwego sądu.  
Na kolejnej stronie znajdziesz też krótkie wyjaśnienie do poszczególnych 

elementów prośby, co pozwoli Ci na uniknięcie istotnych błędów, które mogą 

spowodować, że prośba będzie nierozpoznana. 

!
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) !
            Szanowny Pan 

            Andrzej Duda 

            Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

       

             za pośrednictwem 

        

        Sądu Rejonowego/Okręgowego1 

             Wydział …… Karny 

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

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

!
!

PROŚBA O UŁASKAWIENIE 

!
Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z przysługującego 

Panu prawa łaski i ułaskawienie3 ……………………………………………………. poprzez4 

………………………………………………………………………………………………..……..   

orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sądu5 …………………………………………………………. 

w ……………………………………… z dnia ……………………….. roku za czyn określony6  

w art. ……………………………………… 
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!
UZASADNIENIE7 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!
      ……………………….. 

                          (data i podpis) 
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1. Składając prośbę o ułaskawienie w tzw. zwykłym trybie składasz ją do sądu, który 
skazał Cię w pierwszej instancji. Jest to sąd rejonowy albo sąd okręgowy. (skreśl 
niepotrzebne) 

2. Wpisz sygnaturę akt sprawy w której wydany był wyrok w pierwszej instancji. 
3. Wpisz siebie lub gdy składasz wniosek w czyim imieniu, imię i nazwisko tej osoby. 

Prośbę o ułaskawienie możesz wnieść sam, ale mogą to zrobić także osoby 
uprawnione do składania na Twoją korzyść środków odwoławczych (obrońca, 
przedstawiciel ustawowy nieletniego lub ubezwłasnowolnionego a także prokurator), 
krewni w linii prostej (rodzice lub dzieci), przysposabiający lub przysposobiony, 
rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (partner lub 
partnerka). Prośbę o ułaskawienie wniesioną przez osobę nieuprawnioną sąd 
pozostawia bez rozpoznania. 

4. Wpisz o jaką formę prawa łaski prosisz Prezydenta. Prezydent nie jest jednak 
związany Twoją prośbą. Możesz prosić o darowanie kary lub środka karnego, 
złagodzenie kary lub środka karnego poprzez np. warunkowe zawieszenie 
wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowe przedterminowe zwolnienie, 
zamiana kary pozbawienia wolności na ograniczenie wolności lub grzywnę, albo o 
złagodzenie skutków skazania.  

5. Wpisz sąd właściwy w sprawie tak jak w pkt 1. 
6. Prezydent może zastosować prawo łaski wobec orzeczonych co do Ciebie kar za 

przestępstwa, wykroczenia a także przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Wpisz 
przepisy, które stanowiły podstawę Twojego skazania określające przestępstwo albo 
wykroczenie za które zostałeś skazany.  

7. Swój wniosek musisz uzasadnić. Należy wskazać na ewentualne wydarzenia po 
skazaniu które uzasadniają zastosowanie prawa łaski przez Prezydenta. Chodzi tu o 
okoliczności tj. Twoje zachowanie się po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już 
kary, stan zdrowia i warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem. Mogą to być także inne okoliczności katalog przyczyn 
uzasadniających prośbę o ułaskawienie jest otwarty i zależy od okoliczności 
dotyczących danego skazanego.
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