
 

 

Warszawa, dnia 16 czerwca 2017 roku 
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli  
w Warszawie  
III Wydział Karny  
ul. Kocjana 3  
01-473 Warszawa 
 
Skazany: Jan Kowalski, syn Tadeusza 
PESEL: 80041713633 
osadzony w Areszcie Śledczym 
Warszawa-Białołęka,  
ul. Ciupagi 1, 03-016 Warszawa. 

 
Sygn. akt: III K 343/15  
 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE WYROKU ŁĄCZNEGO 
z zastosowaniem pełnej absorbcji  

 
 Ja, Jan Kowalski, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 85 k.k., w zw.  

z art. 569 § 1 k.pk., w zw. z art. 570 k.p.k., wnoszę o wydanie wobec mnie wyroku łącznego, 

obejmującego następujące wyroki: 

 
1. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 20 października  

2010 roku, sygn. akt: III K 120/10 za czyn z art. 46a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 

Ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 91 § 1 k.k., 

art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 2 k.k. oraz art. 73 § 2 k.k., za które Sąd wymierzył 

mi karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym warunkowo zawiesił 

jej wykonanie na okres 5 lat próby. W dniu 22 lutego 2005 roku postanowieniem 

Sądu Rejonowego w Przasnyszu zarządzono wykonanie w/wskazanej kary; 

 
2. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 roku, 

sygn. akt: III K 343/15 za czyn z art. 46 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 91 § 1 k.k., za które Sąd wymierzył mi karę 

2 lat pozbawienia wolności; 

 

 



 

 

Wnoszę przy tym o: 

1. zastosowanie przy wymierzeniu wyroku łącznego zasady pełnej absorbcji,  

tj. wymierzania mi kary łącznej w granicy najwyższej z orzeczonych kar;  

2. zaliczenie sumy okresów tymczasowego aresztowania w wymienionych wyżej 

sprawach na poczet kary pozbawienia wolności; 

3. zaliczenie okresu zastosowania wobec mnie dozoru elektronicznego i policyjnego w 

Niemczech na poczet kary pozbawienia wolności; 

 

Dodatkowo, wnoszę o: 

1. (przykład) zwrócenie się przez Sąd do Aresztu Śledczego Warszawa-Służewiec,  

ul. Kłobucka 5, 02-699 Warszawa o dostarczenie - ewentualnie wystawienie – mojej 

prognozy kryminologiczno-społecznej – na okoliczność: przebiegu mojej resocjalizacji; 

przestrzegania przez mnie porządku prawnego, mojej poprawnej postawy podczas przebywania w 

Zakładzie Penitencjarnym. 

 
2. dopuszczenie i przeprowadzanie dowodu z: 

a. (przykład) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27 

października 2016 roku – na okoliczność: popełnienia przeze mnie przestępstw; ilości 

orzeczonych względem mnie kar; tożsamości orzeczonych wobec mnie kar; 

b. …. – na okoliczność: ….; 

 

UZASADNIENIE 

 
W tym miejscu należy opisać wszelkie okoliczności potwierdzające stan faktyczny, 

warto także poprzeć go stanem prawnym (przepisy, komentarze oraz orzeczenia SN). 

 

 

----------------------------- 
(podpis) 

 
 
 
Załączniki: 
- informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 27 października 2016 roku. 
- … 
- … 
 


