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WNIOSEK O ZGODĘ NA WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

Dzień dobry!

!
Nazywam się Daniel Anweiler i jestem adwokatem osobą, której głównym zadaniem jest pomoc, wsparcie
i reprezentacja w sądzie osób potrzebujących pomocy
prawnej.

!
Dziękuję̨ Ci, że zdecydowałeś́ się̨ pobrać́ wzór pisma,
który dla Ciebie przygotowałem! Na pewno dzięki niemu z łatwością̨ i
skutecznie złożysz wniosek na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną.

!
Taki wniosek, w zależności od zaistniałych okoliczności, możesz złożyć do
prokuratora, albo do sądu. Przygotowałem go zatem w dwóch wariantach,
które dla Twojej wygody umieściłem oddzielnie na kolejnych stronach, abyś
mógł je w prosty sposób wydrukować i wypełnić. Na ostatniej stronie
znajdziesz też krótkie wyjaśnienie do poszczególnych elementów wniosku, co
pozwoli Ci na uniknięcie istotnych błędów, które mogłyby spowodować, że
wniosek będzie nieważny.

!
Gdybyś miał więcej pytań, to możesz zajrzeć do mojego bloga pt.: Odroczenie
kary, albo możesz skontaktować się ze mną osobiście, korzystając z danych
kontaktowych, znajdujących się w blogu >>
Zapraszam Cię do lektury!
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……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………

!

(imię i nazwisko)

……………………………
(adres)

!!

……………………………
(PESEL)

!

……………………………

!

(seria i nr dowodu)

Prokuratura ……………………1a
w …………………………
(miejscowość)

sygn. akt2 ………../……………
(nr sprawy)

!

(rok)

WNIOSEK O ZGODĘ NA WIDZENIE
Z OSOBĄ TYMCZSOWO ARESZTOWANĄ
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na jednorazowe widzenie z tymczasowo
aresztowanym ………………………………………………………… osadzonym w Areszcie
(imię i nazwisko tymczasowo aresztowanego)

Śledczym w …………………………
(miejscowość)

Tymczasowo aresztowany jest moim3 …………………………………………

!

(stopień pokrewieństwa z tymczasowo aresztowanym)

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Zezwolenie na widzenie odbiorę osobiście/proszę wysłać na mój adres4.

!
!
!
………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

WNIOSEK O ZGODĘ NA WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………

!

(imię i nazwisko)

……………………………
(adres)

!!

……………………………
(PESEL)

!

……………………………

!

(seria i nr dowodu)

Sąd Rejonowy/Okręgowy1b
Wydział …… Karny
w …………………………
(miejscowość)

sygn. akt2 ………../……………
(nr sprawy)

!

(rok)

WNIOSEK O ZGODĘ NA WIDZENIE
Z OSOBĄ TYMCZSOWO ARESZTOWANĄ
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na jednorazowe widzenie z tymczasowo
aresztowanym ………………………………………………………… osadzonym w Areszcie
(imię i nazwisko tymczasowo aresztowanego)

Śledczym w …………………………
(miejscowość)

Tymczasowo aresztowany jest moim3 …………………………………………

!

(stopień pokrewieństwa z tymczasowo aresztowanym)

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Zezwolenie na widzenie odbiorę osobiście/proszę wysłać na mój adres4.

!
!
………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

WNIOSEK O ZGODĘ NA WIDZENIE Z TYMCZASOWO ARESZTOWANYM

OBJAŚNIENIA:
1.a Na etapie śledztwa czy dochodzenia tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji
prokuratora, który wnosił o zastosowanie tymczasowego aresztu. Do tejże prokuratury musisz
złożyć wniosek o zgodę na widzenie. Wpisz jej nazwę w wykropkowanym miejscu.
1.b Właściwym do wydania zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym po wniesieniu aktu
oskarżenia do sądu jest tylko sąd. Z chwilą kiedy sprawa została skierowana do postępowania
sądowego tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji sądu. Zatem do Sądu do którego trafił
akt oskarżenia musisz złożyć wniosek o zgodę na widzenie. Będzie to sąd rejonowy albo sąd
okręgowy, który rozpoznaje sprawę w I instancji. Przy wypełnianiu wniosku skreśl niepotrzebną
nazwę.
2. W swoim wniosku wpisz sygnaturę akt sprawy pod którą toczy się sprawa tymczasowo
aresztowanego. Ułatwi to i przyśpieszy znacznie rozpoznanie Twojego wniosku.
3. Widzenie z tymczasowo aresztowany może mieć osoba dla niego bliska zgodnie z art. 115 § 11
kodeku karnego ale także osoba przez niego wskazana.
Są to zatem: małżonek, wstępny (rodzice, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo,
powinowaty w tej samej linii lub stopniu (wstępni i zstępni małżonka tymczasowo aresztowanego),
osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we
wspólnym pożyciu (narzeczona, narzeczony, partnerka lub partner).
Tymczasowo aresztowany może także wskazać osoby spoza kręgu najbliższych, które chce aby
mogły wystąpić z wnioskiem o widzenie.
Osoby z poza kręgu rodziny niewskazane z imienia i nazwiska przez tymczasowo aresztowanego
nie mogą złożyć wniosku o zgodę na widzenie.
Jeżeli jesteś osobą z poza kręgu osób najbliższych wpisz w miejscu wykropkowanym kim dla
Ciebie jest tymczasowo aresztowany (np. przyjaciel, wspólnik w firmie).
Jedynie ze względu na dobro śledztwa organ wyrażający zgody może odmówić widzenia ze
wskazaną przez tymczasowo aresztowanego osobą albo z jego najbliższym.
4. Niepotrzebne skreślić.
5. Jeżeli widzenie z osobą ma mieć małoletni (czyli poniżej 18 roku życia) to zgodę na widzenie
musi wyrazić jego przedstawiciel ustawowy czyli rodzić albo opiekun. Zgodę musi podpisać
przedstawiciel ustawowy. Bez Twojej zgody organ wydający zgodę na widzenie nie może jej
wydać. Wpisz nad swoim podpisem, że działasz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego.
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