
Przykładowa wersja opr. mgr Janusz Poznański  
 

                                                                                                Warszawa, dnia 13.07.2012 r. 

KRP Warszawa I 
RSD-1482/12 

A K T   O S K A R Ż E N I A 
przeciwko 

[imię i nazwisko cudzoziemca], oskarżonemu o przestępstwo z art. 59 ust. 1 Ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku 
Na podstawie wyników prowadzonego dochodzenia, zgodnie z art. 331 § 1, 332 § 1 i 3 k.p.k. 

oskarżam 
imię, nazwisko, nazwisko rodowe: [dane dotyczące cudzoziemca]; imiona rodziców i 
nazwisko rodowe matki: […]; data urodzenia: 17 maja 1988 roku; miejsce urodzenia: […]; 
miejsce zameldowania na pobyt stały: […]; miejsce zamieszkania (dłuższego pobytu): […]; 
obywatelstwo: […]; obywatelstwo innego państwa: […]; wykształcenie: średnie; zawód 
wyuczony: nie posiada; miejsce nauki, pracy lub źródło utrzymania, jeżeli podejrzany nie 
pracuje: pracuje na stanowisku magazyniera w firmie […] w [miejscowość]; uposażenie lub 
zarobki miesięczne brutto wraz z dodatkiem i premią: […]; stan cywilny: kawaler; liczba 
osób pozostających na utrzymaniu i kim są te osoby dla podejrzanego: nie posiada; 
poprzednia karalność i dane, co do odbycia kary: nie karany, k. 26 
wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci: przebywa na wolności, 
środków zapobiegawczych w niniejszej sprawie nie stosowano. 
 

o to, że: 
 
w dniu 8 lipca 2012 roku w Warszawie, przy ul. Futbolowej, w czasie odbywania się imprezy 
masowej, tj. meczu drużyn […] i […] posiadał wyroby pirotechniczne w postaci 3 szt. rac 
świetlnych wbrew przepisom ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji,  
to jest o przestępstwo określone w art. 59 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

z dnia 20 marca 2009 roku 
 

Jednocześnie na podstawie art. 335 § 1 k.p.k. 
za zgodą [imię i nazwisko cudzoziemca] wyrażoną w dniu 10.07.2012 r. ustnie do protokołu 
przesłuchania w charakterze podejrzanego z dnia 10.07.2012 r. 

 
wnoszę o: 

skazanie oskarżonego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy i: 
- wymierzenie mu kary 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania na okres próby 3 lat; 
- orzeczenie kary grzywny w wysokości 50 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej 
stawki dziennej na kwotę 10 zł. 
     Na podstawie art. 28 § 1 k.p.k., art. 31 § 1 k.p.k oraz art. 469 k.p.k. sprawa podlega 
rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście II Wydział Karny w trybie 
uproszczonym.  

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę: 
Oskarżony 
[imię i nazwisko cudzoziemca], k. 13  
Świadek 



Zbigniew Całka, dane w aktach sprawy, k. 43 
 

Wykaz innych dowodów do ujawnienia: 
1/ protokół zatrzymania osoby, k. 7    
2/ protokół przeszukania osoby, k. 25    
3/ protokół oględzin, k. 29    
4/ materiał poglądowy, k. 36    
5/ protokół zatrzymania rzeczy, k. 51    
6/ notatka urzędowa, k. 63    
7/ karta karna, k. 74    
8/ wykaz dowodów rzeczowych, k. 77    
 

Dowody rzeczowe i miejsce ich przechowywania: 
KRP Warszawa I 
                                                                                                             asp. szt. Janina Roguska  

…...................................................................  
(stopień imię i nazwisko oraz podpis prowadzącego dochodzenia)  

 
2 Ds. 342/ 12/III 
Stefan Tyszkiewicz Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście po zapoznaniu 
się w dniu 20.07.2012 r. z aktami sprawy RSD-1482/12 na podstawie art. 331 § 1 k.p.k. 
zatwierdza powyższy akt oskarżenia.  
         
                                                            PROKURATOR PROKURATURY REJONOWEJ 
                                                                          WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE 
                                                                                        w Warszawie 
                                                                                    

Stefan Tyszkiewicz   
 

      ..........................................  
  Pieczęć i podpis Prokuratora 

 
Uwaga: Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości Sądu, listę ujawnionych osób 
pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, których wezwania oskarżyciel 
żąda (art. 333§ 3 k.p.k.).                     
         


