
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. 

Klient dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściąganego z urzędu. Jakie dalsze kroki 
może podjąć w sprawie?  

 

 Osoba, która dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu powinna 
powiadomić o tym policję lub prokuratura. Powiadomienie o przestępstwie można 
złożyć poprzez złożenie (osobiście w Prokuraturze lub listownie) zawiadomienia do 
Prokuratury właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa. W piśmie 
należy zawrzeć wszystkie najważniejsze informacje, takie jak - szczegółowe określenie 
zdarzenia, miejsce oraz czas jego popełnienia, a także jeżeli dysponujemy to również 
dane osobowe uczestników zdarzenia i dowody na poparcie powyższego. Możemy 
również udać się na najbliższy komisariat policji celem ustnego powiadomienia o 
możliwości popełnia przestępstwa – dyżurny policjant w przyjmie nasze zawiadomienie 
i w formie pisemnych zeznań poprosi o przedstawienie najważniejszych faktów 
dotyczących przestępstwa. Zawiadomienie o takim przestępstwie, co do którego 
obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, policja wraz z  
zebranym materiałem niezwłocznie przekaże prokuratorowi.  
 

 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa stanowi obowiązek społeczny, 
więc co do zasady niezastosowanie się do tego obowiązku nie wywoła wobec nas 
sankcji karnych. Jednakże w prawie karnym przewidziana jest pewna grupa 
przestępstw, w przypadku których w razie powzięcia o nich wiedzy mamy obowiązek 
niezwłocznie powiadomić stosowne organy ścigania. Do grupy tych przestępstw należą:  

• Eksterminacja (zabicie określonej grupy narodowej, etnicznej, kulturowej, 
politycznej) 

• Zamach stanu oraz przygotowanie zamachu stanu  
• Szpiegostwo (współpraca z wywiadem innego państwa)  
• Zabójstwo  
• Spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń dla życia lub zdrowia wielu osób  
• Piractwo  
• Wzięcie zakładnika  

 
 W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, organ 

ścigania obowiązany jest (z urzędu lub wskutek zawiadomienia o możliwości 
popełnienia przestępstwa) wydać postanowienie o wszczęciu śledztwa. W treści 
postanowienia szczegółowo określa się czyn będący przedmiotem postępowania oraz 
jego kwalifikację prawną.  
 

 Uzasadnione podejrzenie zachodzi w przypadku, gdy organ otrzymujący informację o 
pewnym zdarzeniu odwołując się do swojego subiektywnego przekonania stwierdza, że 
dana sytuacja wskazuje na możliwość popełnienia czynu wyczerpującego znamiona 
przestępstwa. Istotne jest, że wcale nie musi zachodzić pewność podparta 
odpowiednimi dowodami. To właśnie postępowanie przygotowawcze ma za zadanie 
szczegółowo ustalić czy dane zdarzenie stanowi przestępstwo, a jeżeli tak, to jaka jest 
jego kwalifikacja prawna.  



 
 

 

 


