
WZÓR  

WNIOSKU O ROZŁOŻENIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO NA RATY 

(Miejscowość), (data) 

Sąd Rejonowy w ………………………………. 
Sekcja Wykonawcza 

      (Komentarz: Wniosek o rozłożenie grzywny na 
raty należy skierować do sądu z jakiego otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty grzywny 

Sygn. akt……………………….(Komentarz: Tutaj podajemy sygnaturę akt sprawy karnej w której 
orzeczona została grzywna) 

Skazany:  (imię, nazwisko skazanego), syn (imię ojca), zam. (adres zamieszkania, 
ewentualnie dodatkowo adres do korespondencji), PESEL: …………………………….. 

 
WNIOSEK 

o rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego 
 
Na	podstawie	art.	49	§	1	k.k.w.		w	zw.	z	art.	206	§	2	k.k.w.	w	zw.	z	art.	206	§	3	pkt	2	k.k.w.	
wnoszę	o	rozłożenie	na	raty:	

1. 	świadczenia	 pieniężnego	 na	 rzecz	 Funduszu	 Pomocy	 Pokrzywdzonym	 oraz	
Pomocy	Postpenitencjarnej	w	wysokości	……………..	zł		na	……………	rat	po	…………	
zł	 miesięcznie	 wymierzonego	 mi	 prawomocnym	 wyrokiem	 Sądu	
……………..w	………….	Wydział	Karny	sygn.	akt	………………….	z	 	dnia	…………………… 
Komentarz: okres rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku. 
Najczęściej składaną przez skazanego propozycją jest rozłożenie na 12 rat, nie muszą 
one być równe, ponieważ zależy to od możliwości skazanego, początkowo może spłacać 
większe kwoty miesięcznie aby następnie zmniejszać saldo swojego miesięcznego 
zadłużenia, może także podzielić świadczenie na 12 równych rat albo mniejszą liczbę 
rat) 

2. Dodatkowo proszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów w postaci: 
a. Zaświadczenia/ umowy o pracę/ umowy kredytu/………….. 
b. Salda zadłużenia….. 
c. -------------------------- 

- na okoliczność ich treści a w szczególności wykazania, że natychmiastowe 
ściągnięcie należności pociągnęłoby dla mnie/ lub mojej rodziny zbyt ciężkie 
skutki. (Komentarz: tu podajemy wszystkie dokumenty jakie posiadamy, 
z których wynika, że mamy ciężką sytuację materialną np. zajęcia komornicze, 
umowy kredytowe inne zobowiązania, dokumenty wskazujące że się leczymy 
i nie możemy pracować, albo ucierpi na tym nasza najbliższa rodzina). 

 
UZASADNIENIE 



Prawomocnym wyrokiem Sądu ……………… w ………………….. II Wydziału Karnego  z dnia 
………………………. zostałem skazany za czyn określony w art. ……………………. k.k. na 
karę………………………………………, gdzie dodatkowo w pkt ……………………… wyroku został nałożony 
na mnie obowiązek świadczenia pieniężnego w kwocie …………………….. zł na rzecz Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok ten jest prawomocny. 
Zgodnie z art. 49 § 1 k.k.w. w związku z art. 206 § 2 k.k.w.  jeżeli natychmiastowe wykonanie 
należności pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć 
je na raty na czas nieprzekraczający 1 roku. Obecnie pracuję/ nie pracuję w ……… i utrzymuję 
moją rodzinę. (Komentarz: w tym miejscu należy dokładnie opisać naszą sytuacje materialną 
i osobistą. Wskazać, że o ile pracujemy nasze wynagrodzenie wziąwszy pod uwagę niezbędne 
miesięczne wydatki na życie nie wystarczy nam na jednorazowe pokrycie należności pienięznej 
w kwocie …………, z kolei jeżeli nie pracujemy wyjaśnić dlaczego nie pracujemy, kogo mamy na 
utrzymaniu, albo kto ma nas na utrzymaniu i jakie są jego możliwości zarobkowe i majątkowe). 
  
W mojej obecnej sytuacji spłacenie jednorazowo świadczenia pieniężnego w 
kwocie………………… zł przekracza moje  możliwości płatnicze oraz majątkowe.  
Wobec powyższego wnoszę ̨ o rozłożenie na raty świadczenia pieniężnego, przy czym 
proponuję, aby spłata nastąpiła w ……………………. ratach po ……………………… każda. Wówczas 
jego uiszczenie będzie dla mnie możliwe.  
 

W związku z powyższym wniosek jest w pełni uzasadniony.  

        ………………………………………. 

(własnoręczny podpis skazanego)  

W załączeniu: 

1. Odpis wniosku. 

2. Ewentualnie dokumenty na potwierdzenie opisywanych we wniosku twierdzeń             w 
zakresie swojej sytuacji osobistej, zaświadczenia o zarobkach, 
dokumentów wskazujących na zadłużenie.  

 

Uwaga! Okoliczności faktyczne przedstawione w uzasadnieniu wzoru wniosku są przykładowe         
i zawsze należy opisać oraz wykazać je indywidualnie – adekwatnie do okoliczności swojego 
przypadku, dołączając na ich potwierdzenie stosowne dokumenty.        

 

Komentarz:  Zgodnie z art.  206 §  1 k.k.w. sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia 
kosztów sądowych lub pieniężnej kary porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a 
w razie bezskutecznego upływu tego terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji. 
Jeżeli jednak w terminie 30 dni zostanie złożony wniosek o rozłożenie należności na raty, sąd 
wstrzymuje jej wykonanie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku. 


