Warszawa, dnia ……………… 2016 r.

Sąd ……………………… (który wydał orzeczenie)
…… Wydział Karny
ul. ………………
…-……… Warszawa

Wnioskodawca:

Jan Kowalski
ul. ………………………
…-…… Warszawa

WNIOSEK
o zmianę orzeczenia
Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 182a § 1 kkw wnoszę o:
- zmianę orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres ……
lat z dnia ………… r. wydanego przez Sąd ………………………, …… Wydział Karny w
sprawie o sygnaturze akt ………… uprawomocnionego dnia ………… r. poprzez orzeczenie
wobec mnie dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
niewyposażonych w blokadę alkoholową.

UZASADNIENIE*
Zgodnie z wyrokiem Sądu realizuję zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych przez …… miesięcy/lat, tj. przez połowę okresu, na który orzeczony został
wobec mnie środek karny. Zgodnie z pkt. …… wspomnianego wyroku z dnia ………… r.
nastąpiło zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia ………… r. do dnia ………… r.
na poczet orzeczonego środka karnego.
Regulacja zawarta w art. 182a § 1 kkw daje osobie skazanej uprawnienie do
zwrócenia się do Sądu z wnioskiem o dalsze wykonywanie przedmiotowego środka karnego
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową po odbyciu
co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015
r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wobec osób, w stosunku
do których przed dniem wejścia w życie w/w ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem
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środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 kk, przepis art. 182a
kkw stosuje się, jeżeli środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy. W tym
przypadku zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wykonywany był przeze
mnie przez okres …… miesięcy, co wyczerpuje przesłanki ustawowe.
Dodatkowo, od …… miesięcy/lat nie używam alkoholu, a …… miesięcy/lat temu
zakończyłem terapię antyalkoholową. W celu potwierdzenia faktu, iż w tym zakresie nie
stanowię zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego, jestem gotów poddać się badaniom
psychotechnicznym w poradni specjalistycznej. Od …… miesięcy/lat pozostaję również pod
nadzorem kuratora, od którego otrzymałem opinię pozytywną.
Najważniejszym powodem, dla którego ogromne znaczenie ma dla mnie zmiana
sposobu wykonywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jest pilna
potrzeba podjęcia stałej pracy. Od momentu gdy utraciłem prawo jazdy, znacznie pogorszyły
się warunki życiowe moje oraz mojej żony/małoletnich dzieci/niedołężnych rodziców, którzy
ze mną mieszkają. W chwili obecnej pracuję na pół etatu, wykonując prace
……………………, co zapewnia mniejszą stabilizację finansową niż wykonywany wcześniej
zawód ……………………, do którego posiadam wymagane kwalifikacje. Od czasu do czasu
pracuję również jako ……………………, jednak jest to praca dorywcza, bardzo zależna od
ilości zleceń, przez co nie może zostać uznana za pewne źródło dochodu.
Wobec braku możliwości prowadzenia samochodu nie mogę podjąć pracy jako
……………………, gdyż wiąże się ona z częstymi wyjazdami do klientów, nierzadko w
bardzo słabo skomunikowane miejsca. Dodatkową trudnością jest przewożenie sprzętu,
materiałów oraz osób wyznaczonych do poszczególnych zadań w celu przedstawienia ich
klientowi. Odpowiedzialność za kontakty z dostawcami i transport zamówionych materiałów
wymagają dużej dyspozycyjności oraz możliwości szybkiego przemieszczania się. Z powodu
braku tych niezbędnych mi w pracy cech, firma, z którą współpracowałem, wstrzymała
przekazywanie mi zleceń, ponieważ moja praca stała się zbyt mało wydajna.
Jednocześnie,

zamieszkujący

ze

mną

żona/dziecko/rodzic

cierpi

na

…………………… objawiającą się …………………… . Zdarza się, że konieczna jest
natychmiastowa interwencja lekarska na ostrym dyżurze i podanie …………………… .
Niemożność skorzystania z pomocy lekarskiej lub skorzystanie z niej za późno może mieć
bardzo negatywne skutki dla zdrowia tej osoby.
Wobec faktu, że spełnione zostały przesłanki z art. 182a § 1 kkw, wnoszę jak we
wstępie.
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Załączniki**:
1. Zaświadczenie o odbyciu terapii antyalkoholowej.
2. Zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora.
3. Zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu.
4. Otrzymana propozycja podjęcia pracy.
5. Zaświadczenie o stanie zdrowia żony/dziecka/rodzica.

*Uzasadnienie jest tylko przykładowe. Można, a nawet powinno się, modyfikować je zgodnie z
własną sytuacją życiową. W związku z indywidualnym charakterem każdej sprawy, nie ponosimy
odpowiedzialności za ewentualne nieuwzględnienie wniosku przez Sąd.

**Wymienione załączniki są tylko przykładem, nie jest konieczne dołączenie ich wszystkich,
zwłaszcza gdy w konkretnym przypadku nie dotyczą danej osoby. Powinny jednak zostać załączone
wszystkie dokumenty, które uzasadniają wniosek.
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