
 

Katowice, dnia 25 sierpnia 2022 roku 

 

 

Sąd Okręgowy w Katowicach 

Wydział VIII Penitencjarny 

 i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych 

ul. Andrzeja 16/18; 40-957 Katowice 

 

 

Skazany:  Jan Nowak odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w 
XXXXX 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE WARUNKOWEGO 

 PRZEDTERMINOWEGO ZWOLNIENIA Z ODBYCIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia 
reszty kary pozbawienia wolności, która została wobec niego orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego  
w Katowicach z dnia 1 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt VII Ka XXX/15, a którą odbywam w zakładzie 

karnym w XXXXX. 

 

UZASADNIENIE 

Wyżej wymienionym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach zostałem skazany na karę 5 lat 
pozbawienia wolności, którą to odbywam w zakładzie karnym w XXXXX. 

Posiadam już uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie. 
Wskazać zatem należy, że zostały spełnione wymagania formalne określone w stosownych przepisach.  



 

W tym miejscu zauważyć należy, iż wypełniam również wszystkie wymogi merytoryczne określone  
w treści art. 77 § 1 k.k 

Zgodnie z treścią art. 77 § 1 k. „skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić 
z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności 
popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają 
przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub 
zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie 
przestępstwa”. 

Moja postawa w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności nie budzi zastrzeżeń, skazany cieszy się 

pozytywną opinią w zakładzie karnym, a odbywanie kary nie budzi zastrzeżeń. Nie należę do popkultury 
więziennej, byłem nagradzany  

Można zatem uznać, że prognoza kryminologiczna jest jak najbardziej pozytywna, a proces resocjalizacji 
przyniósł spodziewane efekty.  

Moim zdaniem obecna postawa i moje zachowanie wskazuje, że proces resocjalizacji zakończył się 
pozytywnie. 

Wszystkie przytoczone okoliczności pozwalają na przyjęcie pozytywnej prognozy kryminologicznej  
w stosunku do mnie.  

Mając na uwadze powyższe wniosek stał się konieczny i jest uzasadniony.  

Uiszczono opłatę w kwocie 45 zł. 

 

          Skazany Jan Nowak 

 

 

 

 

Załączniki:  

- dowód opłaty od wniosku 

 


