
Bielsko-Biała, dn. 1 września 2019  roku  

SĄD REJONOWY    
Wydział III Karny    
ul. 1 Maja 19     
43-300 Bielsko-Biała    

sygn. akt  III K ______/18 

skazany:  Adam Adamaski 
   ul. Adamów 1 
   43-300 Bielsko-Biała 

WNIOSEK  
o odroczenie wykonania kary  

 Wnoszę o dopuszczenie mnie do udziału w postępowaniu wykonawczym w zakresie 
wykonania wobec mnie wyroku Sądu Rejonowego w Bielsko-Białej wydanego w sprawie do  sygn. 
akt III K ______/18 zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 15 lutego 
2019 roku  sygn akt VI Ka _____/19. 

 Na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania 
karnego  /Dz. U. nr 89 poz. 555 ze zm. – dalej k.p.k./ w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.  oraz art. 6 § 1 w zw. 
z art. 150 § 1 i 151 § 1 i k.k.w. wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w 
wymiarze 4  /czterech / miesięcy  na okres 12 /dwunastu/ miesięcy. 

 Dodatkowo wnoszę o przeprowadzenie i ujawnienie dowodów dołączonych do wniosku. 

 Na zasadzie art. 17 ust. 1 ustawy z dn. 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach 
karnych w zw. z art. 623 k.p.k. wnoszę o zwolnienie skazanego od opłaty sądowej od wniosku o 
odroczenie wykonania kary ze względu na jego sytuację majątkową.  

UZASADNIENIE  

Skazany ____________ zmaga się ze schorzeniem neurologicznym - dyskopatią L4/L5 z 
zespołem bólowym oraz postępującym niedowładem kończyny dolnej lewej i objawami 
uszkodzenia nerwu strzałkowego wspólnego. Skazany wymaga rehabilitacji i pozostaje pod stałą 
opieką neurologa. Aktualnie oczekuje  na zabieg chirurgiczny.  

Dowód: opinia biegłego neurologa , zaświadczenie lekarskie dr med _______________, 
wywiad lekarski - lek. Neurolog ____________________ ,orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 
20.06.2019 roku w przedmiocie częściowej niezdolności do pracy do dnia 31.03.2020 roku, karta 
informacyjna z udzielonej ambulatoryjnie pomocy , karta informacyjna - Izby przyjęć, skierowanie 
do poradni neurochirurgicznej, przesłuchanie skazanego; 

Skazany ____________, aktualnie oczekuje w kolejce na konsultacje w poradni 
neurochirurgicznej , której termin wyznaczony został na 12.02.2020 roku. Z powodu dolegliwości 



bólowych i konieczności kontynuowania rehabilitacji stan zdrowi uniemożliwia skazanemu odbycie 
obecnie kary pozbawienia wolności. 

Dowód: opinia biegłego neurologa , zaświadczenie lekarskie dr med _______________, 
wywiad lekarski - lek. Neurolog ____________________ ,orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 
20.06.2019 roku w przedmiocie częściowej niezdolności do pracy do dnia 31.03.2020 roku, karta 
informacyjna z udzielonej ambulatoryjnie pomocy , karta informacyjna - Izby przyjęć, skierowanie 
do poradni neurochirurgicznej, przesłuchanie skazanego; 

Natychmiastowe osadzenie skazanego w zakładzie karnym spowoduje, że straci on możliwość 
przeprowadzenia leczenia chirurgicznego schorzeń, na które cierpi. 

dowód: przesłuchanie skazanego, opinia biegłego lekarza neurologa, dokumentacja medyczna; 

Osadzenie skazanego w zakładzie karnym spowoduje dla niego zbyt ciężkie skutki, bowiem 
straci możliwość dalszego niezbędnego  i specjalistycznego leczenia , którego nie jest w stanie 
uzyskać w warunkach jednostki penitencjarnej.  

dowód: opinia biegłego lekarza neurologa 
  

W kontekście złożonego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wskazać 
należy, iż _______________ posiada bardzo dobrą opinię w miejscu miejscu zamieszkania. 
Skazanemu  zależy bardzo na umożliwieniu przeorganizowania swoich spraw  rodzinnych i 
związanych z pobieraną opieką lekarską, tak by zminimalizować negatywne konsekwencje 
osadzenia w zakładzie karnym. W ocenie obrońcy wskazane okoliczności, a także fakt 
przeludnienia osadzonych w zakładach karnych pozwala na uwzględnienie niniejszego wniosku.  

W ocenie skazanego okres 1 roku pozwoli skazanemu na finansowe zabezpieczenie potrzeb swoich 
i rodziny , a także będzie wystarczającym czasem do zorganizowania zastępczej opieki medycznej. 

 Podstawę wniosku stanowią tylko okoliczności bezpośrednio oddziaływujące na sytuację 
osobistą i  rodzinną skazanego, a dotyczą osób dla niego najbliższych. 

podpis   

zał. 
- wnioskowane dowody  
- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 

Otrzymują: 
1x adresat 
1x a/a


