Katowice, dnia (podać datę)
(imię i nazwisko,
imię ojca,
miejsce pobytu)

Sąd Okręgowy w Katowicach
VIII Wydział Penitencjarny

Wniosek:
na podstawie art. 153§1, 153§2 kkw (wybrać właściwą opcję zgodnie z pouczeniem poniżej)
wnoszę o udzielenie miprzerwy w wykonywaniu kary(wymiar kary) pozbawienia wolności
orzeczonej wyrokiem (wskazać sąd skazujący, datę wydania wyroku oraz sygnaturę akt) z
uwagi na ważne względy zdrowotne i rodzinne.
UZASADNIENIE
Aktualnie odbywam karę pozbawienia wolności na terenie Aresztu Śledczego/Zakładu
Karnego w (wskazać miejsce pobytu).
Od dawna już cierpię na poważne schorzenie w postaci (sprecyzować)
Stan zdrowia, w którym się aktualnie znajduję nie ulega poprawie i może stanowić dla
mnie poważne niebezpieczeństwo, a nawet zagrażać mojemu życiu.
Ponadto od chwili pozbawienia mnie wolności pogorszyła się sytuacja życiowa mojej
najbliższej rodziny.
Moja żona (imię i nazwisko żony oraz dokładny adres zamieszkania )wychowuje
dwoje małoletnich dzieci. Żona opiekuje się dziećmi i nie może podjąć pracy zarobkowej.
Zarówno żona jak i dzieci pozostaje bez środków do życia i nie mogę liczyć na pomoc innych
osób.
Ponadto moja matka(imię i nazwisko matki oraz dokładny adres zamieszkania), jest
osobą poważnie schorowaną i wymaga stałej opieki. Do chwili osadzanie to właśnie ja
udzielałem pomocy matce.
Mając na uwadze ważne względy zdrowotne i rodzinne wnoszę o udzielenie
mi przerwy w karze, którą wykorzystam w celu podreperowania swojego zdrowia oraz
udzielenie pomocy rodzinie.
Jednocześnie informuje, że po opuszczeniu aresztu będę stale przebywał pod adresem
(wskazać dokładny adres).
(czytelny podpis skazanego)

Pouczenie:
- do wniosku należy dołączyć opłatę sądową w kwocie 60 zł (znaczki opłaty sądowej lub
przelew na konto
- skazany może się ubiegać o przerwę w karze z uwagi na ważne względy:
- zdrowotne (i wówczas we wniosku powołuje art. 153§1 kkw)
- rodzinne (i wówczas we wniosku powołuje art. 153§2 kkw)
- wniosek o przerwę w karze może złożyć wyłącznie skazany bądź jego obrońca w osobie
adwokata.

