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NAZWA USŁUGI / 

SYMBOL 

INFORMACJA O PRYWATNYM AKCIE OSKARŻENIA 

51/K/UU/SR 

KATEGORIA USŁUGI Usługa uzupełniająca 

OZNACZENIE 

SĄDU/WYDZIAŁU 
sąd rejonowy / wydział karny 

SYMBOL PROCEDURY 51/P/UU/SR 

SŁOWA KLUCZE prywatny akt oskarżenia 

PODMIOTY 

UPRAWNIONE  

(KOGO DOTYCZY) 

➢ pokrzywdzony (osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne 

zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo) 

w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego, a w razie jego 

śmierci także osoba najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu 

zmarłego 

➢ pełnomocnik 

➢ oskarżony 

➢ obrońca 

MIEJSCE REALIZACJI 

USŁUGI  

(GDZIE I W JAKI SPOSÓB 

ZŁOŻYĆ DOKUMENTY) 

 

sąd rejonowy (wydział karny) 

➢ Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w okręgu 

którego popełniono przestępstwo. 

 

Sposób złożenia dokumentów: 

➢ w biurze podawczym sądu  

lub 

➢ nadanie prywatnego aktu oskarżenia wraz z załącznikami za 

pośrednictwem: 

a. podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji 

na terenie Unii Europejskiej, listem poleconym, 

b.  polskiego urzędu konsularnego, 

c. innego podmiotu świadczącego usługi doręczeniowe (np. 

kurier), 

lub 

➢ złożenie prywatnego aktu oskarżenia pisemnie lub ustnie (do 

protokołu) na Policji, 

➢ przy czym wyłącznie oddanie prywatnego aktu oskarżenia 

podmiotom wskazanym poza pkt c jest równoznaczne 

z wniesieniem go do sądu. 

SPOSÓB 

POSTĘPOWANIA DLA 

REALIZACJI USŁUGI  

(JAK SIĘ 

PRZYGOTOWAĆ DO 

SPRAWY) 

1. Przygotowanie aktu oskarżenia wraz z uzasadnieniem, który 

powinien zawierać: 

➢ oznaczenie organu, do którego wnoszony jest akt oskarżenia,  

➢ imię, nazwisko i adres wnoszącego oskarżenie, 

➢ jeżeli pokrzywdzonym jest spółka lub inna osoba prawna albo 

jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, akt 

oskarżenia powinien zostać podpisany imiennie przez osoby 

upoważnione do jej reprezentowania, 

➢ oznaczenie osoby oskarżonego (imię i nazwisko, adres; jeśli 

oskarżyciel nie dysponuje danymi osobowymi, powinien wskazać 

dane indywidualizujące sprawcę), 

➢ określenie zarzucanego czynu, w tym daty i miejsca jego 

popełnienia, 
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➢ wskazanie dowodów, na których opiera się oskarżenie, 

➢ datę i własnoręczny podpis wnoszącego oskarżenie. 

 

2. Przygotowanie tylu odpisów aktu oskarżenia i załączników, ilu jest 

oskarżonych. 

 

3. Złożenie/przesłanie oryginału aktu oskarżenia i załączników wraz 

z odpisami (jeden egzemplarz należy pozostawić dla siebie). 

TERMIN REALIZACJI 

USŁUGI  

➢ nie dotyczy  

FORMA ODBIORU 

USŁUGI  

 

➢ osobiście 

➢ pocztą elektroniczną 

➢ telefonicznie 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Do aktu oskarżenia należy dołączyć: 

➢ dowody, na których oskarżenie się opiera, 

➢ załącznik adresowy (w przypadku świadków: imię, nazwisko, adres 

lub inne dane umożliwiające skuteczne wezwanie świadka), 

➢ dowód uiszczenia opłaty od prywatnego aktu oskarżenia albo 

wniosek  

o zwolnienie od niej. 

OPŁATY 
➢ zryczałtowana równowartość wydatków w kwocie 300 zł uiszczana 

przez oskarżyciela prywatnego przy wnoszeniu prywatnego aktu 

oskarżenia,  

➢ w przypadku, gdy sytuacja materialna oskarżyciela prywatnego 

uniemożliwia opłacenie kosztów, może on złożyć wniosek do sądu 

o zwolnienie od kosztów. 

 w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd określa, kto, w jakiej części 

i zakresie ponosi koszty procesu. 

PODSTAWA PRAWNA  
➢ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, 

➢ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

➢ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. 

w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków 

w sprawach z oskarżenia prywatnego. 

AKTUALIZACJA/ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Ministerstwo Sprawiedliwości w przypadku każdorazowej zmiany: 

➢ zamieszczenie na stronie MS aktualnego formularza Karty usługi, 

➢ poinformowanie Kierownika BOI, a w przypadku jego braku – 

Kierownika Oddziału Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji 

Administracyjnej o dokonanej zmianie.  

Kierownik BOI, a w przypadku jego braku – Kierownik Oddziału 

Administracyjnego lub Samodzielnej Sekcji Administracyjnej: 

➢ wydrukowanie ze strony MS aktualnego formularza Karty usługi 

i zastąpienie nieaktualnej Karty usługi nowym arkuszem (dot. 

wersji papierowej), 

➢ naniesienie stosownej adnotacji w tabeli przeglądu i aktualizacji 

kart usług oraz procedur świadczenia usług. 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

➢ Prywatny akt oskarżenia można wnieść przed upływem 1 roku od 

czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o przestępstwie, ale nie 

później niż 3 lata po jego popełnieniu. 

➢ Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego opisane w KK: 
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• lekkie uszkodzenie ciała – naruszenie czynności narządu 

ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni (art. 

157 § 2 w zw. z art. 157 § 4 KK), 

• nieumyślne lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 3 w zw.  

 

z art. 157 § 4 KK), 

• zniesławienie (art. 212 § 1 i 2 w zw. z art. 212 § 4 KK), 

• zniewaga (art. 216 § 1-2 w zw. z art. 216 § 5 KK), 

• naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 i 2 

w zw.z art. 217 § 3 KK). 

➢ Postępowanie może zostać zakończone pojednaniem między 

stronami. Dlatego przed rozprawą przeprowadza się posiedzenie 

pojednawcze lub postępowanie mediacyjne. Niestawiennictwo 

prawidłowo zawiadomionego oskarżyciela prywatnego i jego 

pełnomocnika (jeśli posiada) bez usprawiedliwionej przyczyny 

zarówno na posiedzeniu pojednawczym, jak i na rozprawie, 

powoduje z urzędu umorzenie postępowania; sąd wówczas 

stwierdza, że oskarżyciel prywatny odstąpił od oskarżenia. 

➢ Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej wnieść przeciw oskarżycielowi prywatnemu 

wzajemny akt oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego. 

Informacja dodatkowa dotycząca danej usługi udzielana jest w związku 

z pytaniem Interesanta, pod warunkiem że nie stanowi ona porady prawnej. 

ZAŁĄCZNIKI 

(WZORY/FORMULARZE) 

Załącznik nr 1 do Karty usługi – wzór Aktu oskarżenia oskarżyciela 

prywatnego.  
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Załącznik nr 1 do Karty usługi: 

INFORMACJA O PRYWATNYM AKCIE OSKARŻENIA 51/K/UU/SR 

 

-WZÓR- 

 

 ...…........................... dnia................................. 
(miejscowość i data) 

 Sąd Rejonowy w …………………………….. 

Wydział Karny  

 

 

 

Oskarżyciel prywatny: 

……………………………...……………….... 
(imię i nazwisko / PESEL lub NIP / nazwa i nr KRS) 
………………………………………………... 
(adres zamieszkania/siedziby)  

 

Akt oskarżenia 

Oskarżyciela prywatnego  
 

Na podstawie art. 59 § 1 k.p.k. w zw. z art. 487 k.p.k. oskarżam 

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

...... (imię, nazwisko, adres zamieszkania oskarżonego lub inne dane 

indywidualizujące sprawcę) o to, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(należy podać opis czynu, jakiego dopuścił się oskarżony, ze wskazaniem daty i miejsca 

popełnienia)  

 

 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

(należy tu zwięźle opisać stan faktyczny, w jakim doszło do popełnienia czynu 

zarzucanego oskarżonemu, i podać dowody na poparcie swoich twierdzeń; można też 

wskazać, czego oskarżyciel domaga się od sądu w stosunku do oskarżonego) 

 

 

        ……………………….….. 

 (własnoręczny podpis) 
Załączniki: 

1. dowód uiszczenia opłaty od aktu oskarżenia albo wniosek o zwolnienie od niej, 

2. załącznik adresowy, 

3. odpis aktu oskarżenia. 
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