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Wstęp

WSTĘP

Poprzednie	wydanie	niniejszego	opracowania	ukazało	się	w	2018	r.,	jednak	liczne	
istotne	zmiany	w	polskim	prawie	karnym,	zarówno	materialnym,	jak	i	proceso-
wym,	do	jakich	doszło	w	ostatnich	latach,	uzasadniają	celowość	przedstawienia	
częściowo	nowego	zbioru	wzorów	decyzji	podejmowanych	przez	prokuratora	
w	ramach	jego	codziennej	działalności	zawodowej,	wydawanych	w	szeroko	ro-
zumianych	„sprawach	karnych”,	przede	wszystkim	w	toku	śledztw	lub	docho-
dzeń,	ale	też	w	postępowaniach	sprawdzających	oraz	w	postępowaniu	sądowym.	
Z	uwagi	na	ograniczony	zakres	publikacji	w	opracowaniu	tym	pominięto	wzory	
pism,	jakie	prokurator	może	w	szczególnych	wypadkach	kierować	w	postępowa-
niach	prowadzonych	na	podstawie	innych	aktów	prawnych,	np.	Kodeksu	karne-
go	wykonawczego,	Kodeksu	postępowania	w	sprawach	o	wykroczenia	lub	usta-
wy	o	postępowaniu	w	sprawach	nieletnich,	w	postępowaniu	administracyjnym,	
w	sprawach	cywilnych,	rodzinnych,	opiekuńczych	oraz	ze	stosunku	pracy	i	z	za-
kresu	ubezpieczeń	społecznych.	Czynności	w	tych	sprawach	podejmują	na	ogół	
wyspecjalizowani	prokuratorzy,	wykonujący	czynności	w	komórkach	organiza-
cyjnych	właściwych	w	sprawach	postępowania	cywilnego	i	administracyjnego.

Część	prezentowanych	obecnie	wzorów	pism	stanowią	projekty	decyzji	prokura-
tora	w	postaci	uaktualnionej	w	porównaniu	z	wzorami	przedstawionymi	w	po-
przednim	wydaniu.	Następną	część	zgromadzonych	wzorów	stanowią	projekty	
pism	uwzględniające	zmiany	w	prawie,	które	w	związku	z	tym	zostały	odpo-
wiednio	zmodyfikowane,	co	dotyczy	np.	projektów	apelacji.

Ostatnia	grupa	wzorów	to	projekty	całkowicie	nowe,	jak	np.	postanowienie	
o	zakazie	zbliżania	się	na	wskazaną	odległość	do	pokrzywdzonego	będącego	
członkiem	personelu	medycznego	czy	postanowienie	o	umorzeniu	postępowa-
nia	przygotowawczego	w	wypadku	określonym	w	art.	330	§	2	k.p.k.,	które	są	
uzupełnieniem	wcześniejszego	opracowania.

Adresatami	przedstawionych	wzorów	pism	są	–	co	wynika	już	choćby	z	tytu-
łu	opracowania	–	przede	wszystkim	czynni	zawodowo	prokuratorzy,	ale	też	–	
co	oczywiste	–	asesorzy	prokuratorscy	i	aplikanci,	którzy	w	przyszłości	chcieliby	
wykonywać	ten	zawód.	Wzory	pism	prokuratora	należy	traktować	jako	„projek-
ty	do	stosownego	wykorzystania”,	nie	są	to	bowiem	w	żadnym	wypadku	wzory	
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Wstęp

obowiązujące	do	„bezpośredniego	stosowania”,	gdyż	poszczególne	stany	faktycz-
ne,	ich	okoliczności	oraz	oceny	prawne	są	całkowicie	fikcyjne,	a	możliwe	podo-
bieństwo	do	zdarzeń	prawdziwych	jest	wyłącznie	przypadkowe.	Wzory	te	nie	
kwalifikują	się	do	„bezpośredniego	wykorzystania”	również	z	tego	względu,	że	–	
jak	wynika	z	doświadczeń	praktyki	–	w	kraju	istnieją	przy	sporządzaniu	przez	
prokuratorów	ich	decyzji	swoiste	„szkoły	regionalne”,	co	w	żadnym	wypadku	
nie	dyskwalifikuje	merytorycznej	wartości	takich	decyzji,	nawet	gdy	różnią	się	
one	od	przedstawionych	wzorów.	Podkreślić	także	należy,	iż	korzystając	z	wzo-
rów,	zawsze	należy	sprawdzać	aktualny	stan	prawny.
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1. Przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury

1. Przekazanie zawiadomienia do innej jednostki prokuratury

………………………………
(oznaczenie prokuratury)

Otwock, 17 września 2019 r.
Sygn. akt PR Ko. 289.2019

Prokuratura Rejonowa
w Mińsku Mazowieckim
ul. Okrzei 14
05-300 Mińsk Mazowiecki

W załączeniu uprzejmie przekazuję według właściwości korespondencję Pani Marii 
Jackowskiej, zam. Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 117 m. 9, stanowiącą zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 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 roz-
porządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrzne-
go urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1206 ze zm.).

Prokurator Rejonowy w Mińsku 
Mazowieckim 

Dariusz Król

Zał. jak w treści pisma k. 2

Do wiadomości:
Maria Jackowska
ul. Warszawska 117 m. 9
05-300 Mińsk Mazowiecki
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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	właściwo-
ści	miejscowej	prokuratury	decyduje	miejsce	zamieszkania	pokrzywdzonego.	
Nadto	§	116	pkt	2	Regulaminu	wskazuje,	iż	przekazanie	sprawy	według	właś-
ciwości	miejscowej	innej	jednostce	prokuratury	może	nastąpić	przy	piśmie	kie-
rownika	jednostki	przekazującej.	Decyzja	w	przedmiocie	przekazania	sprawy	
nie	podlega	zaskarżeniu.
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2. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie (art. 304b k.p.k.)

2. Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie 
(art. 304b k.p.k.)

………………………………
(oznaczenie prokuratury)

Otwock, 17 grudnia 2020 r.
Sygn. akt PR 2 Ds 2432.2020

Pan Mariusz Wiśniewski
ul. Okrzei 15
05-300 Mińsk Mazowiecki

Prokurator Adam Nowak – w związku z wnioskiem z 15 grudnia 2020 r. o wydanie 
potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie
– na podstawie art. 304 b k.p.k.
potwierdza, iż 15 grudnia 2020 r. w Prokuraturze Rejonowej w Otwocku Mariusz Wiś-
niewski złożył ustne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania 
się psychicznego i fizycznego nad małoletnimi dziećmi Dominikiem Wiśniewskim i Mają 
Wiśniewską, zam. Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 15, osobami nieporadnymi ze względu 
na wiek, poprzez krzyczenie, wyzywanie słowami powszechnie uznawanymi za obe-
lżywe, popychanie, szarpanie i stosowanie kar cielesnych, tj. o czyn z art. 207 § 1a k.k. 
Czynu tego, według zawiadamiającego, miała dopuścić się matka małoletnich dzieci – 
Agata Wiśniewska w czasie kontaktów z małoletnimi, określonych przez Sąd Rejonowy 
w Otwocku.

Powyższe postępowanie przygotowawcze zostało zarejestrowane w Prokuraturze 
Rejonowej w Otwocku pod sygn. akt PR 2 Ds 2432.2020 i pozostaje w referacie proku-
ratora Adama Nowaka (tel. 22 7195126 – sekretariat).

Prokurator Prokuratury Rejonowej 
Adam Nowak 

Otwock, 17 grudnia 2020 r.
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Uwagi

Zgodnie	z	treścią	art.	304b	k.p.k.	na	wniosek	pokrzywdzonego	składającego	za-
wiadomienie	o	przestępstwie	wydaje	mu	się	potwierdzenie	złożenia	zawiadomie-
nia,	zawierające	datę	i	miejsce	jego	przyjęcia,	wskazanie	organu	przyjmującego	
zawiadomienie	wraz	z	danymi	do	kontaktu,	sygnaturę	sprawy,	dane	określające	
tożsamość	pokrzywdzonego,	czas	i	miejsce	popełnienia	czynu	oraz	zwięzły	opis	
czynu	i	wyrządzonej	szkody.	O	prawie	tym	należy	pokrzywdzonego	pouczyć.
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3. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

3. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

………………………………
(oznaczenie prokuratury)

Wołomin, 20 stycznia 2020 r.
Sygn. akt PR Ko 12.2020

Pan Jan Kowalski
Prokurator Okręgowy
Warszawa -Praga
w Warszawie

W załączeniu uprzejmie przesyłam materiały, sygn. akt PR Ko 12.2020, dotyczące 
podejrzenia popełnienia na szkodę Pol -Handel S.A. przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. Jed-
nocześnie, na podstawie § 116 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwiet-
nia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.), zwracam się z wnioskiem 
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego i przekazanie sprawy Prokuratorowi Rejono-
wemu Warszawa -Mokotów, jako właściwemu miejscowo do jej dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie

W dniu 16 stycznia 2020 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 Transit, nr rej. PO76542, 
na szkodę Pol -Handel SA. z siedzibą w Warszawie ul. Dolna 11.

Jak wynika z pisma przewodniego, podstawą decyzji o przekazaniu materiałów 
było ustalenie, iż 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 15 grudnia 2017 r. na stanowisku handlowca, po dniu 
31 grudnia 2019 r. zerwał wszelkie kontakty z pracodawcą i dokonał przywłaszczenia, po-
wierzonego mu w celu wykonywania obowiązków służbowych, samochodu Ford Transit 
wartości 61 000 zł.

Podkreślić trzeba, że miejsce, w którym doszło do ewentualnego popełnienia prze-
stępstwa, nie zostało w dotychczasowym postępowaniu w żaden sposób ustalone. 
Lektura pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wskazuje, 
iż adres w miejscowości Wołomin, ul. Polna 38, jest adresem, który Piotr Janicki wska-
zał w umowie o pracę jako adres do doręczeń (k. 3). Ponadto z przesłuchania Prezesa 
Pol -Handel S.A. Marcina Czarneckiego (k. 25) wynika, iż wysłane na ten adres wezwanie 
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Agnieszka Goździk – prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Tomasz Tutkaj – prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
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