RSD ………………………..…….…….....
…………………………………………….
(nazwa jednostki Policji, w której wydano zarządzenie)

ZARZĄDZENIE






o udostępnieniu akt
o sporządzeniu odpisów lub kopii akt
o wydaniu uwierzytelnionych odpisów lub kopii
o wydaniu skopiowanego zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku
o odmowie udostępnienia akt

na podstawie art. 156 § 5 k.p.k., art. 93 § 3 k.p.k.
.............................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko)

d d

m m r

r

r

r

po rozpoznaniu wniosku o:
udostępnienie akt postępowania przygotowawczego/sporządzenie odpisów lub kopii akt/wydanie
uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt/wydanie skopiowanego zapisu dźwięku albo obrazu
i dźwięku,* złożonego na w dniu ...................................., przez:


pokrzywdzonego .........................................................................................................................



pełnomocnika pokrzywdzonego .................................................................................................



przedstawiciela ustawowego ......................................................................................................



podejrzanego ...............................................................................................................................



obrońcę podejrzanego .................................................................................................................

w sprawie .................................................................................................................................................
(dokładne określenie i kwalifikacja prawna czynu będącego przedmiotem postępowania)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
zarządził






udostępnienie akt w całości/w części*
sporządzenie odpisów lub kopii akt
wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kopii akt
wydanie skopiowanego zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku
odmowę udostępnienia akt

w postaci: ...................................................................................................................................................
(określenie udostępnionych materiałów postępowania, np.: nazwa dokumentów, numer tomu, karty)

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

Uzasadnienie
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

........................................................
(podpis policjanta)

Pouczenie:
Na powyższe zarządzenie osobie, która złożyła wniosek o udostępnienie akt postępowania
przygotowawczego, przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad
postępowaniem za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (art. 159 k.p.k.), w terminie
zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Zażalenie wniesione po tym terminie jest
bezskuteczne (art. 122, 460, 465 § 3, 466 § 1 k.p.k.).
W wypadku odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek, ma on możliwości dostępu do
akt w późniejszym terminie. Z chwilą powiadomienia podejrzanego lub obrońcy o terminie końcowego
zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu, jego pełnomocnikowi
lub przedstawicielowi ustawowemu nie można odmówić udostępnienia akt, umożliwienia sporządzania
odpisów lub kopii oraz wydania odpisów lub kopii (art. 156 § 5 k.p.k.).

Zarządzenie:
Na podstawie art. 100 § 4 i 140 k.p.k. zarządzenie doręczyć:






pokrzywdzonemu(ej) – imię i nazwisko oraz adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y)/załącznik*
nr: ......................
pełnomocnikowi pokrzywdzonego(ej) – imię i nazwisko oraz adres/adresat* w aktach sprawy
karta(y) nr: ......................
przedstawicielowi ustawowemu – imię i nazwisko oraz adres/adresat* w aktach sprawy karta(y)
nr: ......................
podejrzanemu(ej) – imię i nazwisko oraz adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y) nr
......................
obrońcy podejrzanego(ej) – imię i nazwisko oraz adres/adresat* w aktach sprawy – karta(y)
nr: ......................
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..............................................................................
(podpis policjanta)

___________________
* niepotrzebne skreślić.
 postawić znak x w odpowiedniej kratce.

