Białystok, dnia ………..………….. 201…. r.
…………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
(imię, nazwisko, adres ukaranego, nr tel.)

Sąd Rejonowy
w Białymstoku
Wydział XIII Karny
Sygn. akt XIII W …………….
Wniosek o zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną
Wnoszę o zamianę grzywny w kwocie ………………………. orzeczonej wyrokiem z dnia
………………………… na pracę społecznie użyteczną.
Uzasadnienie
Powyższy wniosek uzasadniam tym, że ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………..
………...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
podpis wnioskodawcy

Informacja dla wnioskodawcy:
1. Sąd może także z urzędu zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, jeżeli egzekucja grzywny
okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna. Praca
społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. W tym czasie ukarany: 1)
nie
może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu; 2)
jest obowiązany do wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne; 3)
ma obowiązek udzielania wyjaśnień
dotyczących przebiegu odbywania kary.
2. Obowiązek pracy polega na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w
odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji
niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin
miesięcznie.
3. W przypadku skazania za wykroczenie skarbowe 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.
4. Pracę wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia ukaranego albo w niewielkiej odległości
od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.
Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania pracy oraz obowiązków
nałożonych na ukaranego wykonuje sądowy kurator zawodowy.
5. Sądowy kurator zawodowy w terminie 7 dni od doręczenia mu orzeczenia wzywa ukaranego oraz
poucza go o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach wynikających z uchylania się od odbywania
kary, a także określa, po wysłuchaniu ukaranego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy, o czym
niezwłocznie informuje właściwy organ gminy i podmiot, na rzecz którego będzie wykonywana praca.
6. Sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na
podjęcie pracy społecznie użytecznej albo uchyla się od jej wykonania, a także gdy zamiana grzywny
na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
7. Ukarany może w każdym czasie uwolnić się od obowiązku pracy przez wpłacenie orzeczonej grzywny;
jeżeli grzywna zostanie wpłacona w części, wymiar pracy zostanie proporcjonalnie obniżony.
8. Zamianie na pracę społecznie użyteczną nie podlegają koszty sądowe, które w razie ich nieopłacenia
ściągane są przez komornika.

