
……………………, dn. ………………………. 

         (miejscowość, data) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

(imię, nazwisko, adres, ew. nr telefonu 

składającej_go zawiadomienie) 

Do  

……………………………. 

……………………………. 

(dane jednostki Policji) 

 

ZAWIADOMIENIE  

o popełnieniu wykroczenia 

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu w dniu ……….. w miejscu publicznym t.j. 

………………………. przez ………………….  wykroczenia z art. 51 § 1 i art. 141 

Kodeksu wykroczeń, tj. wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym i umieszczenie w 

miejscu publicznym nieprzyzwoitego napisu lub rysunku. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

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

miało miejsce następujące zdarzenie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Zgłoszenie wykroczenia motywuję 

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

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

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

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

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

                                                             
1 Opis sytuacji: np. rozkładanie banerów, zgromadzenie z użyciem banerów/plakatów – warto opisać ich 

drastyczny wygląd i umiejscowione na nich napisy. 



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

Opisane wyżej zdarzenie poprzez użycie banerów z drastycznymi zdjęciami, czyli rysunków 

w swojej treści nieprzyzwoitych, wywołało zgorszenie w miejscu publicznym. Przechodzące 

obok osoby odczuwały duży dyskomfort psychiczny w związku z prezentowanymi treściami 

wizualnymi i czuły, że naruszone zostały granice publicznej przyzwoitości. Pokazana została 

imitacja zabiegu, który pod pewnymi warunkami jest legalny, wykonuje się go w zaciszu 

gabinetu i jest bardzo intymnym przeżyciem, dotyczy sfery zdrowia, biologii, intymności, 

seksualności. Ponadto niestosowny wydaje się być sposób zaprezentowania kobiecych 

organów rozrodczych w miejscu publicznym. 

Wyżej opisane zdarzenia były ewidentnym wywołaniem zgorszenia w miejscu publicznym, t.j 

naruszeniem art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń i poprzez umieszczenie w miejscu publicznym 

nieprzyzwoitego napisu lub rysunku naruszeniem art. 141 Kodeksu wykroczeń, w związku z 

czym wnoszę jak w petitum. 

 

 

…………………………………… 

(podpis zawiadamiającej_go) 

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 Np. zdjęcia. 



2. …………………….. 

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

Do wiadomości: 

1.Prezydent Miasta ………… 

2.Starosta ……………… 

3.Rzecznik Praw Dziecka - Warszawa ul. Przemysłowa 30/32 

4.Komendant Główny Policji – Warszawa ul. Puławska 148/15 

5.Prokurator Generalny - Warszawa ul. Rakowiecka 26/30 

 


