
……………………, dn. ………………………. 

         (miejscowość, data) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

(imię, nazwisko, adres, ew. nr telefonu 

składającej_go zawiadomienie) 

 

 

 

 

Do  

……………………………. 

……………………………. 

(dane jednostki Policji lub prokuratury) 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

o popełnieniu przestępstwa 

 

 Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o popełnieniu w dniu 

……………………. w ………………………………………… przestępstwa z art. 231 

Kodeksu karnego w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz 

wnoszę o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego. 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgłoszenie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie 

pracownika organu samorządu terytorialnego, który nie wydał zakazu zgromadzenia 

publicznego, przebiegającego według poniższego opisu. 

 

Dnia ………. w miejscowości ……………….. w miejscu publicznym, t.j.  ………………… 

odbyło się zgromadzenie, które przebiegało według poniższego opisu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………1 . 

 

                                                
1 Opis zgromadzenia z wykorzystaniem drastycznych banerów. Warto dodać opis reakcji przechodniów  

i własnych odczuć związanych z treścią banerów. 



Jako dowód dołączam do zawiadomienia …………………………………………. 2. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. ustawy – Prawo o zgromadzeniach organ gminy zakazuje 

zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie lub naruszają 

przepisy ustaw karnych. Opisane wyżej zgromadzenie poprzez użycie banerów  

z drastycznymi zdjęciami wywołało zgorszenie w miejscu publicznym, zagrożone sankcją  

w Kodeksie wykroczeń. 

 

Organ samorządu terytorialnego mógł zapobiec tej sytuacji wydając zakaz zgromadzenia 

publicznego, szczególnie że wobec art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo o zgromadzeniach miał 

wiedzę o celu i programie zgromadzenia, tj. planowanym rozmieszczaniu gorszących w treści 

banerów. Funkcjonariusz publiczny nie dopełnił jednak swoich obowiązków, tzn. nie 

wykorzystał zdobytej w ten sposób wiedzy do wydania odpowiedniej decyzji w celu ochrony 

porządku publicznego i obywateli, działając w ten sposób na szkodę interesu społecznego. 

 

Z powyższych względów wnoszę jak w petitum. 

 

        …………………………………… 

     (podpis składającej_go zawiadomienie) 

 

 

 

Świadkowie:  

1. …………….………………………………………………………………..………………… 

(imię nazwisko, adres, podpis) 

 

2. ………………………………………………………………………………………….………………… 

(imię nazwisko, adres, podpis) 

 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, adres, podpis) 

 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, adres, podpis) 

 

5. ……………………………………………………………………………………………… 

(imię nazwisko, adres, podpis) 

 

 

Załączniki: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

(należy wymienić tutaj dowody, do których odnosiliśmy się w uzasadnieniu) 

                                                
2 Np. zdjęcia. 


