Bydgoszcz, dnia 14.02.2017 r.
Jan Mylny
zameldowany:
ul. Warszawska ¾
85-128 Bydgoszcz
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
V Wydział Penitencjarny
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie
Na mocy art. 77 § 1 kk i art. 78 § 1 kk wnoszę o warunkowe przedterminowe
zwolnienie mnie z odbycia reszty kary orzeczonej w wymiarze 2 lat wyrokiem
Sądu Rejonowego w Potulicach z dnia 11 lipca 2015 r., sygn. akt WK-345-1604, za czyn określony w art. 207 § 1 kk.
Obecnie przebywam w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordon Rynek 8, 85790 Bydgoszcz.
UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Potulicach z dnia 11 lipca 2015 r w sprawie
sygn. akt WK-345-16-04 skazany zostałem za czyn określony w art. 207 § 1
kk na 2 lata pozbawienia wolności. Karę tę odbywam od dnia 30 lipca
2015 r. i obecnie odbyłem z tej kary rok i 6 miesięcy przebywając w
Zakładzie Karnym w Bydgoszczy. Spełnione zostały zatem wymagania
formalne z art. 78 § 1 kk. W mojej ocenie spełniam także wymagania
merytoryczne wskazane w art. 77 § 1 kk: w czasie odbywania kary moje
zachowanie było nienaganne, nie byłem karany dyscyplinarnie, mam dobrą
opinię z Zakładu Karnego, wielokrotnie byłem nagradzany. Nie
uczestniczę w subkulturze więziennej, a proces resocjalizacji przebiega bez
zakłóceń. Przez okres odbywania kary zrozumiałem swoje negatywne
zachowanie i wyciągnąłem właściwe wnioski. Przeszedłem przez program
terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie oraz pracuje z
psychologiem nad radzeniem sobie z agresją. Utrzymuję dobry kontakty z
żoną i dziećmi, które obiecały pomóc mi zaadoptować się w warunkach
.

wolnościowych i pragną mojego szybkiego powrotu do domu.
Przebywając w zakładzie karnym zdobyłem nowy zawód i obecnie mogę
podjąć pracę, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę.
Jan Mylny

Załączniki:
1. Informacja od Zakłady Stolarskie Potulice, iż mogę podjąć tam pracę.

Opłata sądowa jest stała i wynosi 45 zł.

