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Wniosek o zastosowanie zakazu zbliżania - wzór 

_____________________________________________ 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników mojego bloga 

www.stalking.com.pl, stworzyłam wzór wniosku o zakaz zbliżania. Zanim 

jednak z niego skorzystasz, pamiętaj, że: 

1. udostępniony przeze mnie wzór dotyczy jedynie przestępstwa z art. 

190a paragraf 1 kodeksu karnego, a zatem nie jest uniwersalny do 

każdej sprawy. Może się okazać, że będzie on dla Ciebie przydatny 

tylko w niewielkim zakresie, nie ma bowiem dwóch takich samych 

spraw; 

2. jeśli będziesz miał wątpliwości, spróbuj poszukać na nie odpowiedzi 

w moim blogu www.stalking.com.pl. Stworzyłam go z myślą o 

ofiarach stalkingu, gdzie pokrzywdzeni mogą znaleźć odpowiedzi na 

najczęściej nurtujące ich pytania dotyczące przestępstwa 

uporczywego nękania;  

3. jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy, możesz skontaktować się 

ze mną za pośrednictwem maila lub telefonicznie – dane znajdziesz 

na blogu lub mojej stronie www.barbaraszopa.com. 

 

      

     Adwokat Barbara Szopa 
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Zastrzeżenia: 
Niniejsze pismo stanowi jedynie wzór, jaki mógłby być sporządzony w abstrakcyjnie rozpatrywanym przypadku. Wzór wniosku w 
całości ani jego poszczególne punkty nie mogą być interpretowane jako wskazanie konkretnych rozwiązań dla stanów 
faktycznych, w których niniejszy wzór lub jego konkretne postanowienia będą używane. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty materialne lub osobiste związane z wykorzystaniem niniejszego wzoru. 
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Warszawa, dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Anna Nowak 

ul. Afrykańska 123/456 

03 – 966 Warszawa  

Prokuratura Rejonowa  

Warszawa Praga Południe 

ul. Kamienna 14 

03 – 441 Warszawa 

 

Sygn. akt: 9 Ds. 123456/17 

 

WNIOSEK POKRZYWDZONEJ 

O ZASTOSOWANIE WOBEC PODEJRZANEGO 

ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO 

 

Działając jako pokrzywdzona, w oparciu o przepis art. 249 § 1 i 2 

k.p.k., art. 258  § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 4 k.p.k. oraz art. 275 § 1 i 2 

k.p.k., niniejszym wnoszę o zastosowanie wobec Marcina Kowalskiego 

zamieszkałego w Warszawie, podejrzanego o popełnienie przestępstwa z 

art. 190a § 1 k.k., środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji z 

obowiązkiem stawiennictwa w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 

raz w tygodniu wraz z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej Anny 

Nowak na odległość mniejszą niż 50 metrów. 
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UZASADNIENIE 

 

Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa 

Praga Południe z dnia 7 kwietnia 2017 r. (sygn. akt 9 Ds. 123456/17) 

postawiono Marcinowi Kowalskiemu zarzut popełnienia przestępstwa 

uporczywego nękania polegającego na tym, że w okresie od 3 stycznia 

2016 r. do 5 marca 2017 r. w Warszawie uporczywie nękał Annę Nowak 

dzwoniąc na telefon komórkowy pokrzywdzonej, wysyłając wiadomości 

tekstowe, nachodząc ją w miejscu zamieszkania, co wzbudziło u Anny 

Nowak poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszyło jej prywatność, tj. 

czynu z art. 190 a § 1 k.k. 

W toku postępowania przygotowawczego zgromadzono materiał 

dowodowy, który potwierdza istnienie dużego prawdopodobieństwa 

popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu. W szczególności 

na takie wysokie prawdopodobieństwo wskazują zaznania pokrzywdzonej 

(k. 5-8), zeznania świadków (k. 10-11 oraz k. 13-15), protokół oględzin 

telefonu komórkowego pokrzywdzonej (k. 17-26), a także nagranie z 

monitoringu (k.27). Spełniona jest zatem wobec podejrzanego przesłanka 

ogólna stosowania środków zapobiegawczych określona w art. 249 § 1 

k.p.k. 

Za zastosowaniem wobec podejrzanego środka zapobiegawczego 

w postaci dozoru Policji połączonego z obowiązkiem stawiennictwa 1 raz 

w tygodniu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa wraz z zakazem 

zbliżania się do pokrzywdzonej Anny Nowak przemawia przesłanka 

szczególna stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych 

określona w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 258 § 4 k.p.k. Należy 

bowiem zauważyć, że z akt sprawy wynika, że podejrzanemu znane są 

dane umożliwiające ustalenia miejsca pobytu pokrzywdzonej. Oczywiste 
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jest zatem, iż nie zastosowanie wyżej opisanego środka 

zapobiegawczego oznaczałoby, iż podejrzany realnie mógłby utrudniać 

postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko niemu poprzez 

chociażby nakłaniania pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań. 

Orzeczenie tego środka karnego w niniejszej sprawie jest w pełni 

uzasadnione także i faktem podejmowanych już prób przez podejrzanego 

kontaktu z pokrzywdzoną.  

Mając powyższe okoliczności na uwadze, należy uznać, że dla 

zapewnienia prawidłowego toku prowadzonego postępowania karnego, 

niezbędne jest stosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego 

o charakterze wolnościowym jakim jest dozór Policji wraz z zakazem 

zbliżania się do pokrzywdzonej.  
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/podpis/ 

 

 

 

 


