NAZWA USŁUGI /
SYMBOL

INFORMACJA O ROZŁOŻENIU GRZYWNY NA RATY
LUB ZAMIANIE NA PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ

57/K/UU/SR
KATEGORIA USŁUGI

Usługa uzupełniająca

OZNACZENIE
SĄDU/WYDZIAŁU

sąd rejonowy / sąd okręgowy (wydział karny)

SYMBOL PROCEDURY
SŁOWA KLUCZE

PODMIOTY
UPRAWNIONE

57/P/UU/SR
grzywna, rozłożenie grzywny na raty, zamiana grzywny na pracę
społecznie użyteczną
➢
➢

skazany (również ukarany w sprawie o wykroczenie)
obrońca

(KOGO DOTYCZY)
MIEJSCE REALIZACJI
USŁUGI
(GDZIE I W JAKI SPOSÓB
ZŁOŻYĆ DOKUMENTY)

SPOSÓB
POSTĘPOWANIA DLA
REALIZACJI USŁUGI
(JAK SIĘ
PRZYGOTOWAĆ DO
SPRAWY)

sąd rejonowy lub okręgowy (wydział karny)
➢ Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, który
w pierwszej instancji wydał wyrok skazujący na karę grzywny.
Sposób złożenia dokumentów:
➢ w biurze podawczym sądu
lub
➢ nadanie wniosku wraz z załącznikami listem poleconym za
pośrednictwem:
a. polskiej placówki pocztowej operatora publicznego
(obecnie Poczta Polska S.A.),
b. placówki pocztowej operatora świadczącego pocztowe
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej (dla osób przebywających za granicą),
c. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe (np.
kurier),
przy czym wyłącznie oddanie wniosku podmiotom wskazanym
powyżej, poza pkt c, jest równoznaczne z wniesieniem wniosku do
sądu.
1. Przygotowanie wniosku o rozłożeniu grzywny na raty lub zamianę na
pracę społecznie użyteczną wraz z uzasadnieniem, który powinien
zawierać:
➢ oznaczenie sądu, do którego wnoszony jest wniosek,
➢ imię, nazwisko i adres skazanego,
➢ sygnaturę akt,
➢ datę wydania wyroku,
➢ podanie sądu, wydziału, który wydał wyrok,
➢ określenie ilości, terminu płatności i wysokości rat / wniosek
o zamianę na prace społeczne,
➢ uzasadnienie,
➢ własnoręczny podpis.
2. Przygotowanie i dołączenie do wniosku załączników.
3. Złożenie/przesłanie oryginału wniosku i załączników wraz z odpisami
(jeden egzemplarz należy pozostawić dla siebie).
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TERMIN REALIZACJI
USŁUGI
FORMA ODBIORU
USŁUGI

WYMAGANE
DOKUMENTY

➢

nie dotyczy

➢
➢
➢
➢

osobiście
pocztą elektroniczną
telefonicznie
pisemnie

Do wniosku o rozłożenie grzywny na raty lub zamianę na pracę społecznie
użyteczną należy dołączyć potwierdzające sytuację materialną skazanego
np.: zaświadczenie o dochodach, zeznanie podatkowe PIT, którego
kserokopię można dołączyć do wniosku, dokumenty potwierdzające
zadłużenie, np. umowy pożyczki czy kredytu, zajęcia komornicze,
dokumenty lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.
➢

OPŁATY

PODSTAWA PRAWNA

AKTUALIZACJA/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

INFORMACJE
DODATKOWE

Od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od
kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.
W pozostałych przypadkach wniosek o rozłożenie grzywny na raty
lub o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną nie podlega
opłacie.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy,
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych,
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy.
➢
➢
➢
➢

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany:
➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi,
➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku –
Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji
Administracyjnej
o dokonanej zmianie.
Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału
Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej:
➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi
i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot.
wersji papierowej),
naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji kart usług
oraz procedur świadczenia usług.
➢

➢

➢

Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający
1 roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby
dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W wypadkach
zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza
wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć
grzywnę na raty na okres do 3 lat,
Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu
stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności
sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić
grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć
stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy
społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego
miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach
oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku
miesięcznym,
Górna granica grzywny określonej kwotowo, podlegającej
zamianie nie może przekroczyć 240 000 złotych, a miesiąc pracy
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społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do
20 000 złotych,
➢ W sprawach karno-skarbowych sąd może zamienić karę grzywny
na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca
społecznie użyteczna trwa najkrócej 7 dni, najdłużej - 3 miesiące;
określa się ją w dniach i miesiącach, w wymiarze od 5 do 10 godzin
w stosunku tygodniowym,
➢ W sprawach o wykroczenia sąd może zamienić grzywnę na pracę
społecznie użyteczną w wymiarze od tygodnia, do 2 miesięcy
w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym,
➢ Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty oraz
zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje
zażalenie.
Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku
z pytaniem Interesanta, pod warunkiem, że nie stanowi ona porady prawnej.
ZAŁĄCZNIKI
(WZORY/FORMULARZE)

➢

Załącznik nr 1 do Karty usługi – wzór Wniosku o zamianę grzywny
na pracę społecznie użyteczną,
➢ Załącznik nr 2 do Karty usługi – wzór Wniosku o rozłożenie
grzywny na raty.
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Załącznik nr 1 do Karty usługi:
INFORMACJA O ROZŁOŻENIU GRZYWNY NA RATY LUB ZAMIANIE NA PRACĘ
SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ 57/K/UU/SR

-WZÓR…........................... dnia.................................
(miejscowość i data)

Sąd …………….. w ……………...…………
Wydział Karny
Skazany:
……………………………...………………...
(imię, nazwisko i PESEL)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

Sygn. akt ……………….

Wniosek o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną
Wnoszę o zamianę grzywny w kwocie ………………………. orzeczonej wyrokiem
Sądu …………….. w …………………. z dnia ………………………… na pracę
społecznie użyteczną.

Uzasadnienie
Powyższy wniosek uzasadniam tym, że:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
………………………..
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1. dowody wymienione w treści uzasadnienia.

Załącznik nr 2 do Karty usługi:
INFORMACJA O ROZŁOŻENIU GRZYWNY NA RATY 57/UU/SR

-WZÓR…........................... dnia.................................
(miejscowość i data)

Sąd …………….. w ………...………………
Wydział Karny
Skazany:
……………………………...………………...
(imię, nazwisko i PESEL)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

Sygn. akt ……………….

Wniosek o rozłożenie na raty grzywny oraz kosztów procesu
Wnoszę o rozłożenie na raty orzeczonej wyrokiem Sądu …………………………….
w ………………………… z dnia ………………………… grzywny w wymiarze
…………………… zł; oraz kosztów procesu zasądzonych w kwocie ………………zł.
Wnoszę o rozłożenie ww. kwoty na następujące raty:
…………….. rat po …………….. zł, pierwsza w kwocie …………. zł, następne
po ……………..zł płatnych do …….. dnia każdego miesiąca.

Uzasadnienie
Powyższy wniosek uzasadniam tym, że:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
………………………………….
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
1. dowody wymienione w treści uzasadnienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich oraz środków krajowych

