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Wykaz skrótów

 

Wykaz SkrótóW

akty prawne

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 
ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2226 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 652 ze zm.)

k.p.k.	 –	 ustawa	z	6.06.1997	r.	–	Kodeks	postępowania	karnego	(Dz.U.	z	2017	r.	
poz. 1904 ze zm.)

k.w.	 –	 ustawa	z	 20.05.1971	r.	 –	Kodeks	wykroczeń	 (Dz.	U.	 z	 2018	r.	
poz. 618 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 
ze zm.)

Regulamin	 –	 rozporządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	7.04.2016	r.	–	Regu-
lamin	wewnętrznego	urzędowania	powszechnych	jednostek	or-
ganizacyjnych	prokuratury	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1206	ze	zm.)

u.k.s.e.	 –	 ustawa	 z	 29.08.1997	r.	 o	 komornikach	 sądowych	 i	 egzekucji	
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.)

u.ś.k.	 –	 ustawa	z	 25.06.1997	r.	 o	 świadku	koronnym	 (Dz.U.	 z	 2016	r.	
poz. 1197)

inne

ENA	 –	 Europejski	Nakaz	Aresztowania
k. – karta
OSNKW	 –	 Orzecznictwo	Sądu	Najwyższego	–	Izba	Karna	i	Wojskowa
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WStęp

Od czasu wydania przez Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis opracowania 
pt. Wzory pism prokuratora w sprawach karnych	upłynęło	wprawdzie	tylko	9	lat,	
jednakże	liczne	istotne	zmiany	w	polskim	prawie	karnym,	zarówno	material-
nym,	jak	i	procesowym,	do	jakich	doszło	w	tym	okresie,	uzasadniają	celowość	
przedstawienia	częściowo	nowego	zbioru	wzorów	decyzji	podejmowanych	przez	
prokuratora	w	ramach	jego	codziennej	działalności	zawodowej,	wydawanych	
w	szeroko	rozumianych	„sprawach	karnych”,	przede	wszystkim	w	toku	śledztw	
lub	dochodzeń,	ale	też	w	postępowaniach	sprawdzających	oraz	w	postępowa-
niu	sądowym.

Z	uwagi	na	ograniczony	zakres	publikacji	w	opracowaniu	tym	zasadniczo	po-
minięto	wzory	pism,	jakie	prokurator	kieruje	w	postępowaniach	prowadzo-
nych	na	podstawie	innych	aktów	prawnych,	np.	ustawy	z	6.06.1997	r.	–	Kodeks	
karny	wykonawczy	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	652),	ustawy	z	24.08.2001	r.	–	Kodeks	
postępowania	w	sprawach	o	wykroczenia	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	475	ze	zm.)	lub	
ustawy	z	26.10.1982	r.	o	postępowaniu	w	sprawach	nieletnich	(Dz.U.	z	2016	r.	
poz.	1654	ze	zm.),	w	postępowaniu	administracyjnym,	w	sprawach	cywilnych,	
rodzinnych,	opiekuńczych	oraz	ze	stosunku	pracy	i	z	zakresu	ubezpieczeń	
społecznych.	Czynności	w	tych	sprawach	podejmują	na	ogół	prokuratorzy	wy-
specjalizowani	w	ramach	działów	obejmujących	postępowanie	cywilne	i	ad-
ministracyjne.

Część	prezentowanych	obecnie	wzorów	stanowią	pisma	prokuratora	w	posta-
ci	uaktualnionej	w	porównaniu	z	wzorami	przedstawionymi	w	powołanym	
wcześniej	opracowaniu.	Inną	grupę	wzorów	stanowią	projekty	znacznie	zmo-
dyfikowane,	uwzględniające	zmiany	wprowadzone	w	systemie	prawnym.	Ko-
lejną	grupą	pism	są	wzory	całkowicie	nowe,	związane	z	nowymi	instytucjami,	
które	w	ostatnich	latach	wprowadzono	do	procesu	karnego,	jak	np.	postano-
wienie	o	dozorze	policji,	połączone	z	zakazem	kontaktowania	się	z	pokrzyw-
dzonym	lub	innymi	osobami,	zakazem	zbliżania	się	do	określonych	osób	na	
wskazaną	odległość	czy	wniosek	o	wydanie	na	posiedzeniu	wyroku	skazu-
jącego	i	orzeczenie	uzgodnionych	z	oskarżonym	kar,	składany	na	podstawie	
art. 335 § 1 k.p.k.
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Wstęp

Adresatem	przedstawionych	w	niniejszym	opracowaniu	wzorów	pism	są	–	co	
wynika	już	tylko	z	jego	tytułu	–	przede	wszystkim	czynni	zawodowo	proku-
ratorzy,	ale	też,	co	jest	oczywiste	–	również	asesorzy	prokuratorscy	i	aplikanci,	
którzy	w	przyszłości	chcieliby	wykonywać	ten	zawód.	Wzory	pism	prokurato-
ra	należy	traktować	jako	„projekty	do	stosownego	wykorzystania”,	nie	są	to	bo-
wiem	w	żadnym	wypadku	„wzory	obowiązujące”	do	„bezpośredniego	stosowa-
nia”,	gdyż	poszczególne	stany	faktyczne,	ich	okolicz	ności	oraz	ich	oceny	prawne	
są	całkowicie	fikcyjne,	a	możliwe	podobieństwo	do	zdarzeń	prawdziwych	jest	
wyłącznie	kwestią	przypadku.	Wzory	te	nie	kwalifikują	się	do	„bezpośredniego	
wykorzystania”,	również	z	tego	względu,	że	–	jak	wynika	z	doświadczeń	prak-
tyki	–	w	kwestii	sporządzania	przez	prokuratorów	ich	decyzji	na	terenie	kraju	
istnieją	swoiste	„szkoły	regionalne”,	co	w	żadnym	wypadku	nie	dyskwalifikuje	
merytorycznej	wartości	takich	decyzji,	nawet	gdy	różnią	się	one	od	przedstawio-
nych	wzorów.	Korzystając	z	wzorów,	zawsze	należy	też	sprawdzić	aktualny	stan	
prawny	mający	stanowić	podstawę	podejmowanej	decyzji.

Dodatkowym	–	w	porównaniu	z	opracowaniem	powołanym	wcześniej	–	uzu-
pełnieniem	niniejszej	pracy	są	zamieszczone	przy	niektórych	wzorach	„uwagi”.	
Dodano	je,	gdy	–	zdaniem	autorów	–	zachodziła	potrzeba	wyjaśnienia	możliwych	
wątpliwości	bądź	odesłania	do	obowiązujących	regulacji,	w	tym	przede	wszyst-
kim do ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1767 
ze	zm.)	i	wydanego	na	jej	podstawie	rozporządzenia	Ministra	Sprawiedliwości	
z	7.04.2016	r.	–	Regulamin	wewnętrznego	urzędowania	powszechnych	jednostek	
organizacyjnych	prokuratury	(Dz.U.	z	2017	r.	poz.	1206	ze	zm.).
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1. przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury

1. przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury

…………………………
(oznaczenie prokuratury)

Sygn. akt pr ko. 289.2016 otwock, dnia 17 stycznia 2018 r.

prokuratura rejonowa
w Mińsku Mazowieckim
ul. okrzei 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

W załączeniu uprzejmie przekazuję według właściwości zawiadomienie Marii jac
kowskiej zam. Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 117 m. 9, dotyczące uporczywego 
uchylania się przez jej byłego męża jana jackowskiego zam. w miejscowości Wiązowna, 
ul. Spokojna 9, pow. otwocki, od łożenia na utrzymanie ich dwojga małoletnich dzieci 
– stosownie do § 114 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 
2016 r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyj
nych prokuratury (dz.U. z 2017 r. poz. 1206).

prokurator rejonowy 
Dariusz Król

zał. jak w treści pisma k. 2

do wiadomości:
Maria jackowska
ul. Warszawska 117 m. 9
05300 Mińsk Mazowiecki



Ko
m

en
ta

rz
i. postępowanie sprawdzające

20

Uwagi

Właściwość	rzeczową	i	miejscową	sądów	(i	w	konsekwencji	–	również	prokura-
tury)	regulują	generalnie	przepisy	działu	II	rozdziału	1	Kodeksu	postępowania	
karnego.	Powołany	w	ww.	piśmie	przepis	Regulaminu	określa	właściwość	miej-
scową	jednostki	organizacyjnej	prokuratury	w	sprawach	o	występek	określony	
w	art.	209	k.k.	(niealimentacja),	stanowiąc,	że	w	takich	wypadkach	o	właściwości	
miejscowej	prokuratury	decyduje	miejsce	zamieszkania	pokrzywdzonego.	Po-
nadto	§	116	pkt	2	Regulaminu	wskazuje,	że	przekazanie	sprawy	według	właś-
ciwości	miejscowej	innej	jednostce	prokuratury	może	nastąpić	przy	piśmie	kie-
rownika	jednostki	przekazującej.
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2. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

2. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

…………………………
(oznaczenie prokuratury)

Sygn. akt pr ko 12.2018 Wołomin, dnia 20 stycznia 2018 r.

pan jan kowalski
prokurator okręgowy
Warszawa -praga
w Warszawie

W załączeniu uprzejmie przesyłam materiały sygn. pr ko 12.2018, dotyczące podej
rzenia popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. na szkodę pol handel S.a. jednocześ
nie, na podstawie § 116 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 
2016 r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyj
nych prokuratury (dz.U. z 2017 r. poz. 1206), zwracam się z wnioskiem o rozstrzygnięcie 
sporu kompetencyjnego i przekazanie sprawy prokuratorowi rejonowemu Warszawa
Mokotów jako właściwemu miejscowo do jej dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie
W dniu 16 stycznia 2018 r. do prokuratury rejonowej w Wołominie wpłynęły mate

riały przekazane przez prokuraturę rejonową Warszawa Mokotów, dotyczące przywłasz
czenia powierzonego mienia w postaci samochodu marki Ford Mondeo, nr rej. po 76542, 
na szkodę pol handel S.a. z siedzibą w Warszawie, ul. dolna 11.

jak wynika z pisma przewodniego podstawą decyzji o przekazaniu materiałów 
było ustalenie, że przywłaszczenia dokonano w miejscu zamieszkania piotra janickiego, 
tj. w miejscowości Wołomin, ul. polna 38.

Stanowisko zaprezentowane przez prokuratora rejonowego Warszawa Mokotów 
nie znajduje potwierdzenia w aktach sprawy i jako takie nie może zostać zaakceptowa
ne. ze złożonego przez pol handel S.a. zawiadomienia wynika, że pracownik tej firmy 
piotr janicki, zatrudniony tam od dnia 15 grudnia 2017 r. na stanowisku akwizytora, po 
31 grudnia 2017 r. zerwał wszelkie kontakty z pracodawcą i dokonał przywłaszczenia, 
powierzonego mu w celu wykonywania obowiązków służbowych, samochodu Ford Mon
deo wartości 41 000 zł.

podkreślić trzeba, że miejsce, w którym doszło do ewentualnego popełnienia prze
stępstwa, nie zostało w dotychczasowym postępowaniu w żaden sposób ustalone. lek
tura pisemnego zawiadomienia wskazuje, że adres w miejscowości Wołomin, ul. polna 38 
jest adresem, który piotr janicki wskazał w umowie o pracę jako adres do doręczeń (k. 3). 
ponadto z przesłuchania prezesa pol handel S.a. Marcina czarneckiego (k. 25) wynika, 
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