
Wzór 

 
Katowice, dnia 29 stycznia 2020 r. 

Jan Kowalski 
ul. Nowa 1, 00-000 Katowice 

 
 

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju 
Wydział II Karny 
ul. Staszica 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

 
Sygnatura akt: II K 73/17 

 

Pokrzywdzony: Jan Kowalski 

PESEL 123456789 

 
Oskarżony:  

 

WNIOSEK 

 Działając w imieniu własnym, jako pokrzywdzony, niniejszym wnoszę o: 

1. nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju Wydział II 
Karny z dnia 27 sierpnia 2018 r. sygn. akt II K 73/17, a to w zakresie orzeczonego w 
stosunku do mnie w punkcie 5 w/w wyroku obowiązku naprawienia szkody, 

2. doręczenie mi na w/w adres, orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności (tytułu 
wykonawczego). 

 Jednocześnie w załączeniu przedkładam potwierdzenie uiszczenia opłaty 
kancelaryjnej w kwocie 24 zł. 

 

Załączniki: 

 dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 24 zł. 

 

____________________ 
Jan Kowalski 

Wskazaną we wniosku opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Sądu nr 54 1010 1212 3068 

9622 3100 0000 tytułem: opłata kancelaryjna w sprawie sygn. akt II K 73/17. 

Potwierdzenie opłaty trzeba dołączyć do wniosku. 

 



 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
 

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju 
Wydział II Karny 
ul. Staszica 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

 
Sygnatura akt: II K 73/17 

 

Pokrzywdzony: …………………………. 

PESEL ……………………………….. 

 
Oskarżony: ……………………………… 

 

WNIOSEK 

 Działając w imieniu własnym, jako pokrzywdzony, niniejszym wnoszę o: 

1. nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju Wydział 
II Karny z dnia 27 sierpnia 2018 r. sygn. akt II K 73/17, a to w zakresie orzeczonego w 
stosunku do mnie w punkcie 5 w/w wyroku obowiązku naprawienia szkody, 

2. doręczenie mi na w/w adres, orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności (tytułu 
wykonawczego). 

 Jednocześnie w załączeniu przedkładam potwierdzenie uiszczenia opłaty 
kancelaryjnej w kwocie 24 zł. 

 

Załączniki: 

 dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 24 zł. 

 

____________________ 
                                                                                                               ………………………………… 



 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
………………………………………….. 
………………………………………….. 

 
 

Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju 
Wydział II Karny 
ul. Staszica 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

 
Sygnatura akt: II K 73/17 

Pokrzywdzony: …………………………. 

PESEL ……………………………….. 

 
Oskarżony: ……………………………… 

 

WNIOSEK 

 Działając w imieniu własnym, jako pokrzywdzony, niniejszym wnoszę o: 

1. nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek 
Zamiejscowy w Rybniku Wydział V Karny z dnia 14 listopada 2019 r. sygn. akt V.2 Kc 
764/18, a to w zakresie orzeczonego w stosunku do mnie w punkcie I w/w wyroku 
obowiązku naprawienia szkody, 

2. doręczenie mi na w/w adres, orzeczenia opatrzonego klauzulą wykonalności (tytułu 
wykonawczego). 

 Jednocześnie w załączeniu przedkładam potwierdzenie uiszczenia opłaty 
kancelaryjnej w kwocie 24 zł. 

 

Załączniki: 

 dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 24 zł. 

 

____________________ 
                                                                                                               ………………………………… 



 

 


