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 35. zażalenie na postanowienie o zarządzeniu kontroli i utrwalania 
rozmów (art. 237 § 1 w zw. z art. 240 k.p.k.)    349

 36. Wniosek o zniszczenie utrwalonych zapisów treści rozmów, 
które nie mają znaczenia dla postępowania karnego  
(art. 238 § k.p.k.)    353

  Vi   środki przymUSU

 1. Żądanie kontaktu z adwokatem przez osobę zatrzymaną 
(art. 245 § 1 k.p.k.)    359

 2. zażalenie na zatrzymanie (art. 246 § 1 k.p.k.)    361
 3. zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 

(art. 247 § 6 w zw. z art. 246 § 1 k.p.k.)    365
 4. zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 

(art. 252 § 1 k.p.k.)    368
 5. zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji 

(art. 252 § 2 k.p.k.)    374
 6. zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia 

majątkowego (art. 252 § 2 k.p.k.)    378
 7. zażalenie na postanowienie o zastosowaniu zakazu opuszczania 

kraju połączonego z zatrzymaniem dokumentu uprawniającego 
do przekroczenia granicy (art. 252 § 2 k.p.k.)    382

 8. zażalenie na postanowienie o zawieszeniu w czynnościach 
służbowych (art. 252 § 2 k.p.k.)    385

 9. zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru warunkowego 
(art. 252 § 2 k.p.k.)    388

 10. oświadczenie pokrzywdzonego o rezygnacji z zawiadamiania 
o uchyleniu lub zmianie tymczasowego aresztowania 
(art. 253 § 3 k.p.k.)    391

 11. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania  
(art. 254 § 1 k.p.k.)    393

 12. Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego 
(art. 254 § 1 k.p.k.)    396

 13. Wniosek o zmianę warunków dozoru Policji (art. 254 § 1 k.p.k.)    399
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 14. zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego 
aresztowania (art. 263 § 5 w zw. z art. 252 § 1 k.p.k.)    402

 15. Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 § 1 k.p.k.)    408
 16. Cofnięcie poręczenia majątkowego (art. 269 § 3 k.p.k.)    410
 17. zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia 

majątkowego (art. 270 § 3 k.p.k.)    412
 18. Wniosek o zastosowanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego 

zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a § 1 k.p.k.)    415
 19. Wniosek o wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k.)    418
 20. zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego 

(art. 284 § 2 k.p.k.)    422
 21. zażalenie na postanowienie o ukaraniu świadka karą pieniężną 

(art. 285 § 1 k.p.k.)    425
 22. zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka 

(art. 285 § 2 k.p.k.)    428
 23. Wniosek o uchylenie kary pieniężnej (art. 286 k.p.k.)    431
 24. zażalenie na postanowienie o aresztowaniu świadka 

(art. 290 § 2 k.p.k.)    433
 25. zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym 

(art. 293 § 3 k.p.k.)    436
 26. Wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym 

(art. 254 § 2 k.p.k. w zw. z art. 293 § 3 k.p.k.)    440

  Vii   poStępowanie przygotowawcze

 1. Wniosek podejrzanego o przesłuchanie z udziałem obrońcy 
(art. 301 k.p.k.)    445

 2. zażalenie podejrzanego na czynność naruszającą jego prawa 
(art. 302 § 2 k.p.k.)    447

 3. zawiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu  
(art. 304 § 1 k.p.k.)    451

 4. zawiadomienie o przestępstwie ściganym na wniosek 
(art. 12 § 1 k.p.k.)    454

 5. Wniosek pokrzywdzonego o wydanie potwierdzenia złożenia 
zawiadomienia o przestępstwie (art. 304b k.p.k.)    457

 6. zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 k.p.k.)    459

 7. zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu 
postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1a pkt 1 k.p.k.)    463

 8. zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia 
na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
przygotowawczego (art. 306 § 1 pkt 1 w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.)    467
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 9. zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia 
na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego 
(art. 306 § 1a pkt 1 w zw. z art. 429 § 2 k.p.k.)    470

 10. zażalenie na bezczynność organu prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze (art. 306 § 3 k.p.k.)    473

 11. Żądanie sporządzenia na piśmie uzasadnienia podstaw zarzutów 
(art. 313 § 3 k.p.k.)    476

 12. Wniosek o dokonanie czynności postępowania przygotowawczego 
połączony z wnioskiem o zawiadomienie o terminie i miejscu 
czynności (art. 315 § 1 i 2 k.p.k.)    478

 13. Wniosek o odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego 
w charakterze świadka (art. 315a k.p.k.)    481

 14. Żądanie przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka 
w postępowaniu przygotowawczym (art. 315a k.p.k.)    483

 15. Wniosek o dopuszczenie do udziału w niepowtarzalnej czynności 
śledztwa (art. 316 § 1 k.p.k.)    485

 16. Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd (art. 316 § 3 k.p.k.)    487
 17. Wniosek o dopuszczenie do udziału w czynności śledztwa 

(art. 317 § 1 k.p.k.)    490
 18. Wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania 

przygotowawczego (art. 321 § 1 k.p.k.)    492
 19. Wniosek o uzupełnienie postępowania przygotowawczego 

(art. 321 § 5 k.p.k.)    495
 20. Wniosek o podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego 

(art. 327 § 1 k.p.k.)    498
 21. Wniosek o wznowienie umorzonego postępowania 

przygotowawczego (art. 327 § 2 k.p.k.)    502
 22. Wniosek o skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie 

postępowania (art. 336 § 1 k.p.k.)    506

  Viii   poStępowanie przed Sądem pierwSzej inStancji

 1. Wniosek o zwrot prokuratorowi aktu oskarżenia w celu usunięcia 
braków formalnych (art. 337 § 1 k.p.k.)    513

 2. Wniosek pokrzywdzonego o powiadomienie go o zarzutach 
oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej (art. 337a § 1 k.p.k.)    518

 3. Wniosek dowodowy po doręczeniu oskarżonemu aktu oskarżenia 
(art. 338 § 1 k.p.k.)    520

 4. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.)    523
 5. Wniosek o wydanie wyroku skazującego (art. 338a k.p.k.)    528
 6. Żądanie wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 338b k.p.k.)    531
 7. Sprzeciw wobec warunkowego umorzenia postępowania 

(art. 341 § 2 k.p.k.)    534
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 8. Wniosek o przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia 
postępowania przygotowawczego (art. 344a § 1 k.p.k.)    538

 9. Wniosek o wyznaczenie posiedzenia organizacyjnego 
(art. 349 § 2 k.p.k.)    544

 10. Wniosek o zaniechanie wezwania świadków (art. 350a k.p.k.)    547
 11. Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy z powodu 

niezachowania terminu 7 dni między doręczeniem zawiadomienia 
a terminem rozprawy (art. 353 § 2 k.p.k.)    549

 12. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o doprowadzenie 
na rozprawę (art. 353 § 3 k.p.k.)    551

 13. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu 
rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk 
przez przedstawicieli środków masowego przekazu  
(art. 357 § 1 k.p.k.)    553

 14. Wniosek o wyrażenie zgody na utrwalanie przebiegu rozprawy 
za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (art. 358 k.p.k.)    556

 15. Wniosek o wyłączenie jawności z uwagi na to, że oskarżony 
jest nieletni (art. 360 § 1 pkt 2 k.p.k.)    558

 16. Żądanie wyłączenia jawności przez składającego wniosek o ściganie 
(art. 360 § 1 pkt 3 k.p.k.)    561

 17. Żądanie pozostawienia na sali rozpraw wskazanych osób w sprawie 
toczącej się z wyłączeniem jawności (art. 361 § 1 k.p.k.)    563

 18. zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 
oskarżonego (art. 376 k.p.k.)    565

 19. zawiadomienie o wypowiedzeniu stosunku obrończego przy obronie 
z wyboru (art. 378 § 1 k.p.k.)    569

 20. Wniosek oskarżonego o zmianę obrońcy z urzędu  
(art. 378 § 2 k.p.k.)    572

 21. Wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu 
przeprowadzonego podczas nieobecności oskarżonego 
(art. 378a § 3 k.p.k.)    575

 22. Wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego 
poddania się karze (art. 387 § 1 k.p.k.)    579

 23. Wniosek o usunięcie oskarżonego z sali rozpraw na czas 
przesłuchania świadka (art. 390 § 2 k.p.k.)    584

 24. Wniosek o zaniechanie wzywania na rozprawę świadka i odczytanie 
jego zeznań (art. 392 § 1 k.p.k.)    586

 25. Wniosek o odczytanie dokumentów na rozprawie 
(art. 394 § 2 pkt 1 k.p.k.)    588

 26. Wniosek o zobowiązanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia 
dowodów, których przeprowadzenie pozwoli na usunięcie istotnych 
braków postępowania (art. 396a § 1 k.p.k.)    590
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 27. Wniosek o odroczenie rozprawy z powodu kolizji terminów 
(art. 404 § 1 k.p.k.)    594

 28. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie w zakresie przepadku 
(art. 420 § 1 k.p.k.)    597

 29. Wniosek o uzupełnienie wyroku i orzeczenie zaliczenia na poczet 
orzeczonej kary pozbawienia wolności okresu tymczasowego 
aresztowania (art. 420 § 1 k.p.k.)    599

 30. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie 
wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.)    601

 31. Wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku i doręczenie 
wraz z odpisem wyroku (art. 422 § 1 k.p.k.)    605

 32. zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku 
o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku 
(art. 422 § 3 k.p.k.)    607

  iX   poStępowanie odwoławcze

 1. apelacja od uzasadnienia wyroku (art. 425 § 2 k.p.k.)    613
 2. zażalenie na wydane w toku postępowania odwoławczego 

postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji psychiatrycznej 
w zakładzie leczniczym (art. 426 § 2 k.p.k.)    617

 3. zażalenie na postanowienie wydane w postępowaniu odwoławczym 
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 426 § 2 k.p.k.)    621

 4. odpowiedź na apelację (art. 428 § 2 k.p.k.)    625
 5. odpowiedź na zażalenie (art. 428 § 2 k.p.k.)    628
 6. zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia apelacji 

(art. 429 § 2 k.p.k.)    631
 7. zażalenie na postanowienie o pozostawieniu apelacji 

bez rozpoznania (art. 430 § 2 k.p.k.)    636
 8. Cofnięcie apelacji (art. 431 § 1 k.p.k.)    641
 9. Cofnięcie apelacji przez obrońcę (art. 431 § 2 k.p.k.)    644
 10. Wniosek oskarżonego o uchylenie lub zmianę wyroku 

na jego korzyść mimo niewniesienia apelacji (art. 435 k.p.k.)    646
 11. Wniosek o ograniczenie rozpoznania apelacji do poszczególnych 

uchybień (art. 436 k.p.k.)    650
 12. apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego w zakresie 

kwalifikacji prawnej czynu – co do winy (art. 438 pkt 1 k.p.k.)    655
 13. apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do kary 

(art. 438 pkt 1a k.p.k.)    660
 14. apelacja oparta na zarzucie obrazy prawa materialnego co do środka 

kompensacyjnego (art. 438 pkt 1a k.p.k.)    663
 15. apelacja oparta na zarzucie obrazy przepisów postępowania, 

która mogła mieć wpływ na treść wyroku (art. 438 pkt 2 k.p.k.)    666
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 16. apelacja oparta na zarzucie błędu w ustaleniach faktycznych 
przyjętych za podstawę wyroku, który mógł mieć wpływ 
na jego treść (art. 438 pkt 3 k.p.k.)    671

 17. apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności kary 
(art. 438 pkt 4 k.p.k.)    677

 18. apelacja oparta na zarzucie rażącej niewspółmierności środka 
karnego (art. 438 pkt 4 k.p.k.)    682

 19. apelacja oparta na zarzucie niezastosowania innego środka 
(art. 438 pkt 4 k.p.k.)    685

 20. apelacja obrońcy dotycząca kilku oskarżonych i kilku zarzutów 
(art. 438 k.p.k.)    688

 21. apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby 
nieuprawnionej (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.)    694

 22. apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia osoby 
niezdolnej do orzekania (art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.)    698

 23. apelacja oparta na zarzucie udziału w wydaniu orzeczenia 
osoby podlegającej wyłączeniu na podstawie art. 40 k.p.k. 
(art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.)    701

 24. apelacja oparta na zarzucie nienależytej obsady sądu 
(art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.)    704

 25. apelacja oparta na zarzucie orzekania przez sąd niższego rzędu 
w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu 
(art. 439 § 1 pkt 4 k.p.k.)    708

 26. apelacja oparta na zarzucie orzeczenia kary nieznanej ustawie 
(art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.)    711

 27. apelacja oparta na zarzucie sprzeczności w treści orzeczenia 
uniemożliwiającej jego wykonanie (art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.)    714

 28. apelacja oparta na zarzucie, że postępowanie karne 
co do tego samego czynu i tej samej osoby zostało już prawomocnie 
zakończone (art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.)    718

 29. apelacja oparta na zarzucie, że oskarżony w postępowaniu 
sądowym nie miał obrońcy w ramach obrony obligatoryjnej 
(art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.)    722

 30. apelacja oparta na zarzucie, iż sprawę rozpoznano pod nieobecność 
oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa 
(art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.)    728

 31. Wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku na korzyść oskarżonego 
ze względu na to, że jego utrzymanie w mocy byłoby rażąco 
niesprawiedliwe (art. 440 k.p.k.)    732

 32. Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie go 
na rozprawę (art. 451 k.p.k.)    738
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 33. Wniosek o uzupełnienie przewodu sądowego i przeprowadzenie 
dowodu na rozprawie odwoławczej (art. 452 § 2 k.p.k.)    743

 34. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego 
(art. 457 § 2 k.p.k.)    747

  X   poStępowanie zażaleniowe

 1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia 
(art. 462 k.p.k.)    753

 2. zażalenie połączone z wnioskiem o jego uwzględnienie przez organ, 
który wydał zaskarżone postanowienie (art. 463 § 1 k.p.k.)    756

 3. Wniosek o zezwolenie na wzięcie udziału w posiedzeniu sądu 
odwoławczego (art. 464 § 2 k.p.k.)    760

  Xi   poStępowania Szczególne

 1. akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym (art. 487 k.p.k.)    765
 2. Skarga pokrzywdzonego o popełnienie przestępstwa 

(art. 488 § 1 k.p.k.)    769
 3. Wniosek o zlecenie Policji dokonania czynności dowodowych 

w sprawie prywatnoskargowej (art. 488 § 2 k.p.k.)    771
 4. Wniosek o wyznaczenie terminu przeprowadzenia postępowania 

mediacyjnego (art. 489 § 2 k.p.k.)    774
 5. Wniosek o usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela 

prywatnego na posiedzenie pojednawcze (art. 491 § 1 k.p.k.)    777
 6. odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia 

(art. 496 § 1 i 2 k.p.k.)    780
 7. zgoda oskarżonego na umorzenie postępowania z powodu 

odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia 
(art. 496 § 1 k.p.k.)    783

 8. Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego 
na rozprawę (art. 496 § 3 k.p.k.)    785

 9. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym 
(art. 500 § 1 k.p.k.)    788

 10. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 k.p.k.)    792
 11. Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego (art. 506 § 5 k.p.k.)    794
 12. Wniosek w trybie przyspieszonym o przekazanie sprawy 

prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego (art. 517g § 2 k.p.k.)    796

 13. Wniosek o uzasadnienie wyroku w trybie przyspieszonym 
(art. 517h § 1 k.p.k.)    799
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  Xii   poStępowanie kaSacyjne

 1. Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji 
(art. 521 k.p.k.)    803

 2. kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa 
karnego materialnego, które mogło mieć istotny wpływ na treść 
wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.)    808

 3. kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa 
karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść 
wyroku (art. 523 § 1 k.p.k.)    814

 4. kasacja obrońcy oskarżonego z powodu rażącego naruszenia prawa 
karnego procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na treść 
wyroku połączonego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania 
orzeczenia (art. 523 § 1, art. 532 § 1 k.p.k.)    820

 5. kasacja obrońcy oskarżonego z powodu uchybień wymienionych 
w art. 439 k.p.k. (art. 523 § 1 k.p.k.)    826

 6. Wniosek o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem 
(art. 524 § 1 k.p.k.)    830

 7. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku 
o doręczenie wyroku sądu odwoławczego z uzasadnieniem 
(art. 524 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.)    833

 8. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji 
(art. 524 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.p.k.)    836

 9. Wniosek skazanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu w celu 
sporządzenia i podpisania kasacji (art. 526 § 2 k.p.k.)    840

 10. opinia prawna o braku istnienia podstaw do wniesienia kasacji 
(art. 84 § 3 k.p.k.)    844

 11. Wniosek o zwolnienie od opłaty od kasacji (art. 527 k.p.k.)    848
 12. zażalenie na zarządzenie prezesa sądu o odmowie przyjęcia 

kasacji(art. 530 § 3 k.p.k.)    850
 13. Wniosek o sprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności 

na rozprawę w Sądzie Najwyższym (art. 535 § 2 k.p.k.)    853
 14. Wniosek o uwzględnienie kasacji w całości na posiedzeniu z powodu 

jej oczywistej zasadności (art. 535 § 5 k.p.k.)    855

  Xiii   Skarga na wyrok SądU odwoławczego

 1. Skarga na wyrok sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu 
pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego 
rozpoznania (art. 539a k.p.k.)    861
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  XiV   poStępowanie wznowieniowe

 1. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego, jeżeli 
w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa 
(art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k.)    869

 2. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego 
ze względu na ujawnienie się nowych faktów lub dowodów 
(art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k.)    873

 3. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu 
na utratę mocy lub zmianę przepisu, na podstawie którego zostało 
wydane orzeczenie, wskutek orzeczenia trybunału konstytucyjnego 
(art. 540 § 2 k.p.k.)    878

 4. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu na to, 
że skazany, do którego zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 k.k., 
nie potwierdził w postępowaniu karnym ujawnionych przez siebie 
informacji (art. 540a pkt 1 k.p.k.)    881

 5. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego ze względu 
na uchylenie lub istotną zmianę prawomocnego wyroku, 
z powodu którego zostało ono umorzone, gdyż orzeczenie wobec 
oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj 
i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za inne przestępstwo 
(art. 540a pkt 2 k.p.k.)    885

 6. Wniosek o wznowienie z urzędu postępowania sądowego 
ze względu na ujawnienie się uchybienia z art. 439 § 1 k.p.k. 
(art. 542 § 3 k.p.k.)    888
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(art. 545 § 2 k.p.k.)    892

 8. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie 
postępowania sądowego (art. 623 k.p.k.)    896

 9. zażalenie na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wznowienie 
postępowania bez rozpoznania (art. 547 § 1 k.p.k.)    899

 10. zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie 
postępowania (art. 547 § 1 k.p.k.)    902

 11. apelacja od wyroku zmieniającego zaskarżony wyrok 
i uniewinniającego skazanego (art. 547 § 3 k.p.k.)    906

 12. apelacja od wyroku uchylającego zaskarżony wyrok i umarzającego 
postępowanie (art. 547 § 3 k.p.k.)    910
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  XV   poStępowanie po UprawomocnieniU Się orzeczenia

 1. Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 
(art. 549 k.p.k.)    915

 2. zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania 
wniosku o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 
(art. 550 § 3 k.p.k.)    918

 3. zażalenie na postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo 
umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.)    921
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(art. 552 § 1 k.p.k.)    924

 5. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie 
niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 k.p.k.)    931
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niesłuszne zatrzymanie (art. 552 § 4 k.p.k.)    938

 7. Ustanowienie pełnomocnika przez składającego wniosek 
o odszkodowanie i zadośćuczynienie (art. 556 § 3 k.p.k.)    941

 8. Prośba o ułaskawienie (art. 560 § 1 k.p.k.)    943
 9. Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.)    947
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w przedmiocie wydania wyroku łącznego (art. 572 k.p.k.)    956
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przedmowa

Przedmiotem	procesu	karnego	jest	odpowiedzialność	karna	oskarżonego.	Zo-
staje	ona	ustalona	w	toku	procesu	w	postępowaniu	zarówno	przygotowawczym,	
jak	i	sądowym,	w	różnych	instancjach.	Strony	procesu,	ale	i	uczestnicy,	którzy	
tego	przymiotu	nie	posiadają,	mogą	wpływać	na	jego	przebieg,	dochodzić	swych	
praw	i	realizować	uprawnienia	poprzez	pisma	procesowe.

Pismo	procesowe	w	sprawie	karnej	powinno	być	pisane	językiem	zrozumiałym,	
syntetycznie,	zwięźle	i	z	zachowaniem	wymogów	formalnych.	Niniejsza	pub-
likacja	została	pomyślana	jako	swego	rodzaju	kompendium	przeznaczone	tak	
dla	podmiotów	profesjonalnych,	jak	i	osób	nieposiadających	fachowej	wiedzy	
prawniczej,	lecz	realizujących	uprawnienia	procesowe	w	imieniu	swoim	lub	osób	
najbliższych.	Opracowanie	ma	być	wsparciem	przy	sporządzaniu	pism	proce-
sowych,	a	w	związku	z	zamieszczeniem	przy	każdym	wzorze	konkretnego	pis-
ma	procesowego	obszernych	komentarzy	–	także	źródłem	istotnych	informacji	
praktycznych.	Celem	pracy	jest	również	ułatwienie	Czytelnikowi	poruszania	się	
w	gąszczu	przepisów	prawa	karnego	procesowego	z	uwzględnieniem	aktualne-
go	stanu	prawnego,	zwłaszcza	po	licznych	nowelizacjach	Kodeksu	postępowania	
karnego,	w	tym	wprowadzonej	na	mocy	ustawy	z	19.07.2019	r.	o	zmianie	ustawy	
–	Kodeks	postępowania	karnego	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	poz.	1694).	
Autor	ma	nadzieję,	że	niniejszy	zbiór	wzorów	pism	procesowych	z	komentarzem	
stanie	się	też	przydatną	pozycją	edukacyjną	dla	aplikantów	zawodów	praw-
niczych	i	studentów	wydziałów	prawa,	którzy	zechcą	rozszerzyć	wiadomości	
o	praktyczne	aspekty	niełatwej	sztuki	prawniczej	przy	formułowaniu	stanowisk	
pisemnych.

W	zbiorze	zamieszczono	niemal	300	wzorów	pism,	ułożonych	według	systema-
tyki	Kodeksu	postępowania	karnego.	Podobieństwo	niektórych	instytucji	wy-
stępujących	na	różnych	etapach	procesu	spowodowało,	że	są	wśród	nich	wzo-
ry	do	siebie	zbliżone,	choć	zawsze	oparte	na	odmiennych	stanach	faktycznych	
i	uwzględniające	najnowszy	stan	prawny.

Opracowanie	powstało	z	uwzględnieniem	praktycznych	doświadczeń	autora,	
który	starał	się	przedstawić	zagadnienia	najczęściej	występujące	w	procesowej	
rzeczywistości	postępowań	przygotowawczych	i	sądowych,	w	tym	również	po	
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uprawomocnieniu	się	orzeczenia.	Z	uwagi	na	różnorodność	sytuacji	procesowych	
oczywiście	nie	wyczerpuje	ono	poruszonej	problematyki.

Dane	personalne	podane	w	pismach	procesowych	oraz	stany	faktyczne	są	wy-
tworem	wyobraźni	autora,	a	ich	ewentualna	zbieżność	z	rzeczywistością	nie	była	
zamierzona	i	jest	przypadkowa.

W	opracowaniu	przyjęto	założenie,	że	pominięcie	we	wzorze	pisma	procesowego	
numeru	telefonu,	telefaksu	i	adresu	poczty	elektronicznej	lub	oświadczenia	o	ich	
nieposiadaniu	(art.	119	§	1	pkt	2	k.p.k.)	oznacza,	że	pismo	to	nie	jest	pierwszym	
złożonym	w	danej	sprawie.	Należy	jednak	mieć	na	względzie,	że	każde	pismo,	
które	jest	składane	po	raz	pierwszy	w	konkretnej	sprawie,	musi	zawierać	dane,	
o	których	mowa	w	art.	119	§	1	pkt	2	k.p.k.

Niniejsza	książka	stanowi	drugie	–	zaktualizowane	–	wydanie	publikacji.

Łódź,	1.01.2020	r.

Michał Błoński
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1. wniosek dowodowy (art. 167 k.p.k.)

Łomża, 27.01.2020 r.
adw. Jan Spychała
kancelaria adwokacka w Łomży
ul. króla 1
18-400 Łomża
tel. 888-888-888, e-mail: adw.janspychala@gmail.com
obrońca marka Chmala
oskarżonego o czyn z art. 158 § 1 k.k. i in.

Sygn. akt II k 58/19
Sąd rejonowy w łomży
ii wydział karny

wniosek dowodowy

Na podstawie art. 167 k.p.k.

wnoszę o:

 1. dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka ewy Szymkowiak, zam. ul. Wygod-
na 3, 26-212 Łomża, na okoliczność przebiegu zdarzenia z 23.12.2018 r., zwłaszcza 
sposobu zachowania m. Chmala i pokrzywdzonego,

 2. przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci zdjęć oskarżonego m. Chmala 
wykonanych bezpośrednio po zdarzeniu na okoliczność odniesionych obrażeń, po-
wstałych w wyniku agresywnego zachowania pokrzywdzonego.

Uzasadnienie

z wyjaśnień oskarżonego marka Chmala wynika, że w dniu 23.12.2018 r. podczas 
zdarzenia z udziałem pokrzywdzonego przed posesją przy ul. Wygodnej przechodziła 
z psem sąsiadka oskarżonego ewa Szymkowiak. dopuszczenie i przeprowadzenie do-
wodu z jej zeznań pozwoli na obiektywną ocenę roli poszczególnych osób, a zwłaszcza 
zachowania oskarżonego.

zdjęcia m. Chmala wykonane 23.12.2018 r. w godzinach wieczornych pozwolą zaś na 
dokonanie ustaleń w zakresie stopnia agresji pokrzywdzonego i przyczynią się do oceny wia-
rygodności jego zeznań, w których twierdził, że jego rola sprowadzała się wyłącznie do zasła-
niania twarzy, a następnie ucieczki przed rzekomymi aktami agresji ze strony oskarżonego.

adw. Jan Spychała

załącznik:
 – fotografie m. Chmala – 4 szt.
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komentarz

Wniosek	dowodowy	składa	się	na	piśmie	lub	ustnie	do	protokołu.	Wniosek	pi-
semny	musi	spełniać	wymogi	pisma	procesowego	(art.	119	§	1	k.p.k.).	Ma	on	
wskazywać	(art.	169	§	1	k.p.k.):
	1)	 oznaczenie	dowodu,	jaki	ma	być	przeprowadzony,	w	tym	w	zależności	od	

rodzaju	np.	sposób	jego	przeprowadzenia.	W	przypadku	świadków	należy	
wskazać	dane	pozwalające	na	wezwanie	świadka,	czyli	adres	zamieszkania,	
pobytu	czy	zatrudnienia;

	2)	 okoliczność,	która	ma	być	udowodniona	(teza	dowodowa).	Teza	dowodowa	
winna	być	na	tyle	precyzyjna	i	konkretna,	aby	pozwalała	organowi	proce-
sowemu	na	dokonanie	oceny	przydatności	przeprowadzenia	dowodu	dla	
poczynienia	ustaleń	w	sprawie.

W	protokole	nie	zamieszcza	się	danych	dotyczących	miejsca	zamieszkania	i	miej-
sca	pracy,	a	także	numeru	telefonu,	telefaksu	ani	adresu	poczty	elektronicznej	
pokrzywdzonych	i	świadków	uczestniczących	w	czynności.	Dane	te,	niezamiesz-
czone	w	protokole,	zamieszcza	się	w	załączniku	do	protokołu,	który	przecho-
wuje	się	w	załączniku	adresowym	do	akt	sprawy,	do	wiadomości	organu	pro-
wadzącego	postępowanie	(art.	148a	§	1	k.p.k.).	Wyjątki	od	tej	reguły	przewiduje	
art.	148a	§	2	i	4	k.p.k.

Przedmiotem	dowodu	są	fakty,	co	oznacza,	że	zbędne	jest	powoływanie	świad-
ka	na	okoliczność	oceny	faktów	czy	np.	przesłuchiwania	jako	świadka	lekarza	
udzielającego	pomocy	medycznej	w	zakresie	aspektów	medycznych,	albowiem	
to	biegły,	a	nie	świadek,	posiada	wiadomości	specjalne	pozwalające	na	czynie-
nie	ustaleń	w	tej	materii.

Jeżeli	we	wniosku	dowodowym	nie	wskazano	okoliczności,	które	mają	być	udo-
wodnione,	i	mimo	wezwania	nie	usunięto	tego	braku	w	zakreślonym	terminie,	
wniosek	taki	jako	niespełniający	wymogu	formalnego	przewidzianego	w	art.	169	
§	1	k.p.k.	i	nienadający	się	do	nadania	mu	biegu	należy	pozostawić	bez	rozpozna-
nia (per analogiam do	art.	120	k.p.k.),	nie	zaś	oddalić	na	jednej	z	podstaw	wymie-
nionych	w	art.	170	§	1	k.p.k.	(por.	postanowienie	SN	z	5.10.2004	r.,	II	KK	121/03,	
OSNKW	2004/10,	poz.	97).

Strona,	która	złożyła	wniosek	dowodowy,	może	go	cofnąć.	Decyzja	strony	nie	
jest	wiążąca	dla	organu	procesowego,	który	może	wówczas	taki	dowód	przepro-
wadzić	z	urzędu.

Powinność	sądu	wynikająca	z	art.	167	k.p.k.	powstaje	tylko	wtedy,	gdy	dokona-
nie	prawidłowych	ustaleń	faktycznych	uzależnione	jest	od	przeprowadzenia	
dowodu,	o	którym	sąd	powziął	informację	(por.	postanowienie	SN	z	7.02.2018	r.,	
III	KK	447/17,	LEX	nr	2558273).

Sąd	jest	zobowiązany	do	przeprowadzenia	z	urzędu	dowodu	w	takiej	tylko	sy-
tuacji,	gdy	jest	to	niezbędne	dla	wyjaśnienia	wszystkich	istotnych	okoliczności	
sprawy.	Zebrany	w	sprawie	materiał	dowodowy	musi	więc	być	niepełny,	nasuwać	
wątpliwości	co	do	stanu	faktycznego,	a	dopuszczany	z	urzędu	dowód	musi	być	
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7. Sprzeciw wobec warunkowego umorzenia postępowania 
(art. 341 § 2 k.p.k.)

kluczbork, 11.02.2020 r.
adw. krystyna Frączyk
kancelaria adwokacka w kluczborku
ul. mickiewicza 33
46-200 kluczbork
tel. 888-888-888, e-mail: kr_fraczyk.ora@gmail.com
obrońca mariana domagały
oskarżonego o czyn z art. 190 § 1 k.k. i in.

Sygn. akt II k 52/20
Sąd rejonowy
w kluczborku
ii wydział karny

Sprzeciw 
wobec warunkowego umorzenia postępowania

Na podstawie art. 341 § 2 k.p.k.

sprzeciwiam się

warunkowemu umorzeniu postępowania karnego przeciwko marianowi domagale, 
oskarżonemu o czyn z art. 190 § 1 k.k. i in.

Uzasadnienie

marian domagała został oskarżony o to, że w okresie od stycznia 2019 r. do 
11.06.2019 r. w kluczborku, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krót-
kich odstępach czasu, groził michałowi Łyszkowiczowi uszkodzeniem ciała, przy czym 
groźby te wzbudziły u wyżej wymienionego uzasadnioną obawę ich spełnienia, tj. o czyn 
z art. 190 § 1 w zw. z art. 12 § 1 k.k.

W dniu 15.01.2020 r. Prokurator rejonowy w kluczborku skierował do sądu wniosek 
o warunkowe umorzenie postępowania wobec oskarżonego na okres 2 lat próby oraz 
orzeczenie nawiązki na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 600 zł.

oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umorzeniu postępowania, albowiem uzna-
je, że nie wyczerpał znamion żadnego typu rodzajowego przestępstwa, w tym z art. 190 
§ 1 k.k. oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i uważa, że wpraw-
dzie istnieje konflikt z michałem Łyszkowiczem, sąsiadem oskarżonego, lecz cechuje się 
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on wzajemną niechęcią obu stron, ubliżaniem sobie, jednak nigdy nie przekształcił się 
w zachowania, które prokurator zarzucił oskarżonemu.

z uwagi na powyższe wnoszę o skierowanie sprawy na rozprawę w celu wyjaśnienia 
wszelkich spornych okoliczności.

adw. Krystyna Frączyk
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