
Jak zawiadomić o popełnieniu przestępstwa

Lorem ipsum

Krystian Nowakowski1                                                                                 Warszawa, 24 maja 2021 r.
      Ul. Jodłowa 888
      22-900 Warszawa

Komenda Policji w Warszawie2

Zawiadomienie o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa3

Działając w imieniu własnym4, składam zawiadomienie o popełnieniu na moją szkodę 
przestępstwa wyczerpującego znamiona typu czynu zabronionego określonego w art. 279 
k.k.,5 polegającego na włamaniu do mojego domu, położonego pod adresem Jodłowa 888 
i kradzieży należącego do mnie zegarka o wartości 20 000 zł, dokonanej przez dwóch niezna-
nych sprawców w dniu 23 maja 2021 r6.

Uzasadnienie

Dnia 23 maja 2021 r. opuściłem swoją posesję przy ul. Jodłowej 888 o godzinie 9:00. 
Po powrocie do domu ok. godziny 17:30 zastałem wybite okno. W domu ustaliłem, że brakuje 
zegarka, który kupiłem dzień wcześniej za kwotę 20 000 zł. Do zawiadomienia załączam 
paragon zakupu zegarka i jego zdjęcie z katalogu7.

Na posesji posiadam zainstalowany monitoring. Ustaliłem, iż włamanie miało miejsce 23 maja 
2021 r. o godzinie 12:00. Dołączam nagranie z monitoringu, na którym widać dwie zamasko-
wane postaci.

Na nagraniu widać, jak wychodząc z posesji sprawcy ściągają kominiarki8. Być może ich twarze 
ujęła kamera monitoringu znajdująca się na posesji, naprzeciwko, ale sąsiad nie chce udostęp-
nić mi nagrania.9

Proszę o zajęcie się moją sprawą.
Krystian Nowakowski

1. Przestępstwo może zgłosić organom ścigania pokrzywdzony, ale też każdy, kto ma informacje o przestępstwie lub świadek zdarzenia. Można również zgłosić przestępstwo 

anonimowo — wtedy jednak nie masz możliwości uczestniczyć w postępowaniu. W niektórych przypadkach do wszczęcia postępowania jest potrzebny wniosek pokrzywdzonego. 

2. Przestępstwo możesz zgłosić w dowolnej jednostce policji lub prokuratury. Postaraj się jednak ustalić, która jest właściwa, ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. 

3. Zawiadomienie można zgłosić ustnie bądź na piśmie. 

4. Przestępstwo możesz zgłosić samodzielnie, ale masz również prawo upoważnić adwokata lub radcę prawnego, by w Twoim imieniu sporządził stosowne pismo. 

5. Jeśli potrafisz wskazać, jaki przepis prawa naruszył czyn zabroniony, który zgłaszasz, możesz go wskazać. Nie masz jednak takiego obowiązku. 

6. Prawo nie wskazuje terminu, w którym musisz zgłosić popełnienie przestępstwa. Powinieneś to jednak zrobić jak najszybciej, co ułatwi ujęcie sprawcy i zabezpieczenie 

dowodów, które mogą np. ulec zniszczeniu. Jeśli zwlekasz zbyt długo, przestępstwo może ulec przedawnieniu - co oznacza, że po upływie pewnego czasu sprawca — nawet, 

jeśli zostanie ustalony, nie poniesie kary. 

7. Dokładny opis czynu i dowody na to, że jesteś właścicielem skradzionej rzeczy ułatwią pracę organom ścigania. Możesz opisać wszystko swoimi słowami.

8.  Warto do zawiadomienia przedłożyć wszystkie dowody, dot. okoliczności popełnienia przestępstwa, ale nie jest to na tym etapie obowiązek, ale ułatwi jednak znacznie pracę organom ścigania. 

9. Prokurator ma możliwość zgodnego z prawem zażądania wydania rzeczy, które są w posiadaniu innych osób.



Sugestie, co do elementów, które powinny znaleźć się w zawiadomieniu
— wskazanie istotnych elementów: adresata, pokrzywdzonego, opisu sytuacji: daty, okoliczności
— załączenie dowodów: screenów rozmów na komunikatorze internetowym, 
wydruku przelewu na konto użytkownika, billingów telefonicznych, wniosek dowodowy
o zwrócenie się do administratora portalu zakupowego o udostępnienie danych użytkownika, w tym adresu IP.
Sugestie: Wybierać sprawdzone portale zakupowe, zasięgnąć informacji, w jaki sposób weryfikowani
są użytkownicy, wybierać formę płatności: za pobraniem.
Sugestia: Można zgłosić zdarzenie administratorowi portalu zakupowego z wnioskiem o interwencję.

Teraz wyobraź sobie, że spotkała 
Cię następująca sytuacja.
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Jakie środki ostrożności można przedsięwziąć, by uniknąć sytuacji jak powyżej?

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

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

Czy oprócz zgłoszenia sprawy organom ścigania masz jeszcze możliwość zareagować w jakikolwiek inny sposób?

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

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



Prawidłowe rozwiązania:
1. Fałsz. O przestępstwie bez względu na wartość może zawiadomić pokrzywdzony osobiście bądź poprosić o pomoc prawnika.
2. Fałsz. Organy ścigania mają obowiązek prowadzić wszelkie czynności, zmierzające do ujęcia sprawcy.
3. Fałsz. Nie masz obowiązku podawania podstawy prawnej, obowiązek jej ustalenia mają organy ścigania.
4. Prawda.
5. Prawda.
6. Prawda.

Korzystając, ze zdobytej wiedzy, 
zaznacz krzyżykiem, które zdania 
są prawdziwe, które fałszywe.

Zawiadomić o przestępstwie, dotyczącym kradzieży rzeczy powyżej 20 000 zł może 
tylko adwokat lub radca prawny.

Jeśli nie masz dowodów, dotyczących okoliczności popełnienia przestępstwa, to nie 
zgłaszaj go, bo to ty, jako osoba zainteresowana sprawą musisz wykazać istotne fakty.

W zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa musisz podać przepis prawa, 
który został naruszony przestępstwem.

Przestępstwo możesz zgłosić anonimowo.

Słyszałeś rozmowę dwóch osób o okolicznościach popełnienia poważnego przestęp-
stwa, ale nie byłeś nawet jego świadkiem. Mimo to możesz złożyć zawiadomienie.

Zawiadomienie można złożyć ustnie lub pisemnie.


