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Witam Ciebie!
Wciąż i wciąż pojawiają się pytania, jak wygląda wniosek o
wydanie wyroku łącznego i orzeczenia kary łącznej.
Osobiście uważam, że materia w tym temacie nie należy do
łatwych. Chociażby językowo Kodeks karny, a także Kodeks
postępowania karnego, nie są najłatwiej przyswajalne.
Do tego dochodzi przecież jeszcze bogate orzecznictwo,
komentarze, praktyka sądów itd.
Rozumiem jednak, że samo wyobrażenie na temat jak
wygląda wniosek o wydanie przez sąd wyroku łącznego i
orzeczenia kary łącznej może być istotny dla osoby skazanej. W ramach opracowania
zapoznasz się z uproszczonym wzorem, a także podstawowymi wskazówkami –
szczegóły wykraczają poza ramy niniejszego opracowania oraz charakter bloga.
Jednocześnie chciałbym zwrócić Twoją uwagę na specyfikę wzoru – ma on oczywiście
charakter jedynie przykładowy, uproszczony.
W konkretnych sprawach Adwokaci przygotowują pisma znacznie obszerniejsze i bardziej
szczegółowe. Nie mniej jednak dla podstawowego wyobrażenia w temacie, myślę że
przygotowany przeze mnie dokument będzie dla Ciebie pomocny.
Uwagi praktyczne
✓ Pamiętaj - pismo składane do sądu, prokuratury najlepiej przygotować na
komputerze lub maszynie do pisania. Oczywiście rozumiem, że w warunkach
pozbawienia wolności może to być trudne… Jeżeli nie masz dostępu do komputera
lub maszyny do pisania – nic nie szkody - przygotuj wniosek pismem odręcznym;
✓ Jeżeli przygotowujesz wniosek odręcznie, a Twój charakter pisma jest trudny do
rozczytania, skorzystaj z pomocy osoby trzeciej, która przygotuje wniosek w
sposób wyraźny – oczywiście to nie będzie przesądzać o wyniku sprawy, ale
doprawdy warto;
✓ Pamiętaj – pismo składane do sądu, prokuratury musi być podpisane – najlepiej
czytelnie imię i nazwisko;
✓ Wniosek o wydanie wyroku łącznego nie podlega opłacie.

!
Dodatkowe informacje na temat kary łącznej i wyroku łącznego znajdziesz na moim blogu
w artykule pt.: Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 roku.
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!
__________, dnia __________ r.

!
!
Sąd Okręgowy1
_____ Wydział Karny
w __________

!
__________, __________,
Skazany za przestępstwa z art.
__________,
i __________,

!
WNIOSEK O WYDANIE WYROKU ŁĄCZNEGO

!
Ja, __________ __________ działając w imieniu własnym – na podstawie art.
570 k.p.k. – wnoszę o wydanie wyroku łącznego w stosunku do mnie,
obejmującego prawomocne wyroki:
1) wyrok z dnia __________ wydany przez Sąd __________ w __________,
_____ Wydział Karny o sygn. akt: __________ orzekający karę _____ lat
pozbawienia wolności i _____ stawek dziennych grzywny po _____
złotych każda stawka za czyn z art. _____ popełniony w dniu _____2,
2) wyrok z dnia __________ wydany przez Sąd __________ w __________,
_____ Wydział Karny o sygn. akt: __________ orzekający karę _____ lat
pozbawienia wolności i _____ stawek dziennych grzywny po _____
złotych każda stawka za czyn z art. _____ popełniony w dniu _____,
1

Sądem właściwym do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w I
instancji.
Jeżeli w I instancji orzekały sądy różnego rzędu (tj. sąd rejonowy i okręgowy) wyrok łączny wydaje sąd
wyższego rzędu.
2

Warto wymienić takie szczegóły, bo elementami wyroku łącznego będzie określenie sądu, który wydał
wyrok podlegający łączeniu i to z sygnaturą akt sprawy, też data wydania wyroku, opis czynu (krótki),
kwalifikacja czynu, orzeczone kary i środki karne.

WNIOSEK O WYDANIE WYROKU ŁĄCZNEGO I ORZECZENIA KARY ŁĄCZNEJ

3

3) wyrok z dnia __________ wydany przez Sąd __________ w __________,
_____ Wydział Karny o sygn. akt: __________ orzekający karę _____ lat
pozbawienia wolności i _____ stawek dziennych grzywny po _____
złotych każda stawka za czyn z art. _____ popełniony w dniu _____,

!
Jednocześnie wnoszę o zaliczenie na poczet łącznej kary pozbawienia wolności
okresu tymczasowego aresztowania w sprawie zawisłej przed Sądem __________
w __________, sygn. akt:

__________

w okresie od dnia __________ do dnia

__________.

!
!
UZASADNIENIE

!
Wyżej wymienionymi wyrokami zostałem skazany za przestępstwa za które
zostały orzeczone kary podlegające łączeniu. W danej sprawie – zgodnie z art. 85
k.k. i nast.:
1) zostały wydane 3 wyroki – które obecnie są prawomocne,
2) orzeczone kary podlegają wykonaniu,
3) nie zachodzi przypadek, że podczas wykonywania jednej z kar objętych
wyrokami określonymi w petitum zostały popełnione inne przestępstwa i
została za nie wymierzona kara objęta wyrokami w petitum3,
4) żadna w wymierzonych kar objętych wyrokami określonymi w petitum nie
została nałożona orzeczeniem wydanym w innym Państwie Unii
Europejskiej4, a także nie jest karą zastępczą5,
3

Tego sformułowanie nie trzeba koniecznie pisać, bo sąd i tak będzie to badać przed wydaniem wyroku i
orzeczeniem kary łącznej – ma to związek z art. 85 § 3 zgodnie z którym „podstawą orzeczenia jednej
kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed
zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia
przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia
czynu”.
4

Obowiązuje zakaz orzekania kary łącznej w skład której weszłaby kara prawomocnie nałożona
orzeczeniem wydanym w innym państwie Unii Europejskiej.
5

Nie podlegają łączeniu kary zastępcze np. zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w miejsce
grzywny. Nie podlegają one łączeniu zarówno ze sobą jak i z karami zasadniczymi.
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Jednocześnie chciałbym nadmienić, iż karę pozbawienia wolności odbywam od
__________ w Zakładzie Karnym w __________. W Zakładzie Karnym cieszę się
bardzo dobrą opinią,
a sam proces resocjalizacji przebiega pomyślnie. Daną okoliczność potwierdza
fakt,
iż względem mnie nigdy nie zastosowano kar dyscyplinarnych, natomiast byłem
nagradzany.

!
Składając niniejszy wniosek proszę o zastosowanie przez tut. Sąd zasady pełnej
absorpcji i wymierzenie na moją rzecz jako kary łącznej – kary __________ tj.
najsurowszej kary jednostkowej.

!
Wniosek o zaliczenie na poczet kary łącznej okresu tymczasowego aresztowania
uzasadniają art. 63 § 1 k.k. w zw. z art. 577 k.k.6

!
Mają powyższe na względzie, zachodzą przesłanki określone w przepisach
materialnych jak i proceduralnych do wydania wyroku łącznego i orzeczenia kary
łącznej.
Tym samym wnoszę jak na wstępie.

!
!
___________________
czytelny podpis

!
Załączniki:
- odpis wniosku

6

Zgodnie z art. 577 k.p.k. w wyroku łącznym należy między innymi "wymienić okresy zaliczone na poczet
kary łącznej” – należy to czynić w sposób zgodny z treścią orzeczeń w kwestii zaliczenia tymczasowego
aresztowania na poczet kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa w wyrokach podlegających
połączeniu - tak Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna, z dnia 15 lutego 1996 r., III KRN 193/95
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Zapraszam Ciebie do:

!
I. śledzenia blogów naszej Kancelarii:
www.karne24.pl
www.prawo-rolnika.pl
www.polnischesrecht24.de

!
II. odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.kbz24.com

!
III. kontaktu:
Tel.: +48 602 285 053
Tel.: +48 95 735 00 21
e-mail: wroblewski@kbz24.com

!
Paweł Wróblewski LL.M.
adwokat
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