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33 ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA  

                                  

    ............................... 
        miejscowość i data  

 

................................. 

dane nadawcy 

................................ 

adres 

 

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA  

 
Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez mojego męża na moją szkodę przestępstwa 

określonego w art. 207 § 1 Kodeksu karnego oraz wnoszę o wszczęcie postępowania 

przygotowawczego przeciwko niemu. 

 

UZASADNIENIE 

 

Mój mąż, Adam P., zamieszkały ...... dopuścił się wobec mnie, w okresie od ...... do ......, 

przestępstwa z art. 207 § 1 Kodeksu karnego. Przestępcze zachowanie mojego męża polega na 

znieważaniu mnie słowami powszechnie uznanymi za wulgarne, kopaniu mnie i biciu po całym 

ciele, ograniczaniu mojej wolności poprzez zamykanie mnie w mieszkaniu oraz na stosowaniu 

wobec mnie szantażu emocjonalnego, tj. straszeniu, że popełni samobójstwo, jeśli złożę na niego 

doniesienie do organów ścigania. 

 

Zachowanie męża ma charakter powtarzalny. Dwa razy w tym roku wzywałam policję na 

interwencję – zostały wówczas sporządzone notatki służbowe. W dniu ...... po pobiciu mnie przez 

męża udałam się na pogotowie, gdzie otrzymałam obdukcję lekarską (w załączeniu). 

Wielokrotnie po awanturach chroniłam się u sąsiadów, państwa …….., zamieszkałych ……., 

mogą oni złożyć zeznania na poparcie moich twierdzeń.  

 

Wskazane przeze mnie okoliczności dowodzą, że mój mąż dopuścił się przestępstwa na moją 

szkodę i w związku z tym wnoszę o przeprowadzenie w tej sprawie postępowania 

przygotowawczego. 

 

.......................... 

podpis odręczny 

 

Załącznik: obdukcja lekarska. 

 

Zdroj: http://forumprawne.org/prawo-rodzinne-opiekuncze/84235-znecanie-psychiczne.html 

 

http://forumprawne.org/prawo-rodzinne-opiekuncze/84235-znecanie-psychiczne.html
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PREKLADOVÝ SLOVNÍČEK 
 

art. (artykuł) čl. (článok) 

dane údaje 

doniesienie obvinenie, udanie 

dowodzić dokazovať 

interwencja intervencia, zásah 

Kodeks karny Trestný zákonník 

nadawca odosielateľ 

notatka służbowa  služobný záznam 

obdukcja lekarska lekárska prehliadka, lekárske vyšetrenie v 

rámci súdneho lekárstva 

odręczny vlastnoručný 

okres obdobie, doba, lehota 

organy ścigania orgány činné v trestnom konaní 

pogotowie pohotovosť 

poparcie podpora 

popełnienie przestępstwa spáchanie trestného činu 

postępowanie przygotowawcze prípravné konanie 

przestępstwo trestný čin, delikt 

samobójstwo samovražda 

stosowanie používanie 

szantaż vydieranie 

ścigany stíhaný 

tj. (to jest) t. j. (to jest) 

udać się vybrať sa 

uzasadnienie odôvodnenie, zdôvodnenie 

wnosić žiadať 
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wszcząć začať, otvoriť 

wzywać vyzývať, obracať sa s výzvou 

załączenie príloha 

załącznik príloha 

zamieszkały  bývajúci, bytom 

zawiadomienie «dokument lub list 

zawiadamiający o czymś» 

oznámenie «(verejná, úradná ap.) písomná 

správa; tlačivo, na ktorom je uverejnená» 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa  oznámenie o spáchaní trestného činu  

zeznanie výpoveď, svedectvo 

złożyć doniesienie dať podnet, oznámiť 

                       

                                     

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=spr%C3%A1va&c=G2d7&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovnik.juls.savba.sk/?w=tla%C4%8Divo&c=G2d7&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=locutio&d=sss&d=sssj2&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs

