Skrócona informacja o wykonalności kar pieniężnych
Prawomocnym postępowaniem sądu została Panu/-i zasądzona kara pieniężna. Karę
pieniężną należy generalnie zapłacić w ciągu okresu podanym na rachunku.

Ułatwienia w spłacaniu kary

Spłata w ratach
Jeżeli nie jest Pan/-i w stanie zapłacić całkowitej kwoty za jednym razem, istnieje możliwość
rozłożenia jej na raty. Wniosek o rozłożenie spłaty kary kary na raty należy złożyć w formie
pisemnej we właściwej prokuraturze, z podaniem sygnatury akt i załączając odpowiednie
zaświadczenia. Formularz wniosku o rozłożenie spłaty kary kary na raty można otrzymać w
prokuraturze albo znaleźć na stronie internetowej prokuratury.

Odroczenie spłaty
Spłata kary pieniężnej może być przy spełnieniu określonych warunków w wyjątkowych
wypadkach odroczona, to znaczy spłata może zostać przesunięta w czasie, jeżeli na przykład
spodziewa się Pan/-i wpływu jakiejś większej kwoty pieniędzy albo znalezienia pracy. Również
w tym przypadku konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do prokuratury, z podaniem
sygnatury akt i załączając odpowiednie zaświadczenia.

Niezapłacenie kary

Ściągalność
Jeżeli nie zapłaci Pan/-i kary pieniężnej, prokuratura może wydać polecenie wykonalności
kary, czyli zlecić komornikowi zajęcie mienia na poczet kary.

Zastępcza kara pozbawienia wolności
Jeżeli wymienione próby ściągnięcia kary się nie powiodą, zostanie Pan/-i wezwany/-a do
stawienia się w zakładzie karnym w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Za
jedną stawkę dzienną należy odbyć jeden dzień pozbawienia wolności. Jeżeli nie stawi się

Pan/-i na wezwanie dobrowolnie, wydany zostanie nakaz aresztowania i policja otrzyma
zadanie doprowadzenia Pana/-i do zakładu karnego.
Jeżeli kara pieniężna (lub jej reszta) zostanie w międzyczasie wpłacona, zostanie Pan/-i
wypuszczony/-a na wolność.

Prace użyteczności publicznej
Na podstawie rozporządzenia o skreśleniu kary pieniężnej po spełnieniu określonych
warunków prokuratura może Panu/-i pozwolić zapobiec zamianie kary pieniężnej na
pozbawienie wolności w zamian za wykonanie prac użyteczności publicznej. Z reguły liczy się
sześć godzin prac użyteczności publicznej jako jedna stawka dzienna kary pieniężnej.
Również w tym przypadku należy złożyć wniosek do prokuratury, z podaniem sygnatury akt.
Formularz wniosku o skreślenie kary przez wykonanie prac użyteczności publicznej można
otrzymać w prokuraturze albo znaleźć na stronie internetowej prokuratury. Miejsce do
wykonywania prac użyteczności publicznej zamiast kary pieniężnej można znaleźć z pomocą
kuratora sądowego lub instytucji wykonujących prace publiczne.

