
 ………………………………….                           

(miejscowość i data) 

 

Sąd Rejonowy 

Wydział Karny 

w ……………… 
(miejscowość siedziby sądu,  

na obszarze którego popełniono  

przestępstwo)  

   

 

Oskarżyciel prywatny:  

………….  

(imię, nazwisko),  

zam.  ul. ………………………  

(adres)  

 

 

Oskarżony:  

………………….. (imię, nazwisko) 

zam. ul. …………………….. 

(adres) 

 

 

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA 

 

 

Działając w imieniu własnym niniejszym wnoszę prywatny akt oskarżenia 

przeciwko ……………………………………..……………………  

                                           (imię i nazwisko),  

którego oskarżam o to, że w dniu ……………………………  

                                                                                     (data)   

dopuścił się zniesławienia mojej osoby w ten sposób, że w obecności…………… /za 

pomocą środków masowego komunikowania* pomówił mnie o to, 

że ……………………………………………………….. tj. o czyn z art. 212 § 1 /art. 212 § 2 

Kodeksu karnego*. 

 

 

Uzasadnienie** 

Jestem lekarzem. Zawód wykonuję w ramach umowy o pracę w Szpitalu ………../ 

Poradni ………/własnej praktyce lekarskiej w miejscowości ……………………. przy 

ul. ……………………..  

 

W dniu …………………….. 2016 r. około godziny ……………. oskarżony 

pan/pani …………….. w obecności pielęgniarki/rejestratorki/ 

pani …………………………… (imię, nazwisko, adres) oraz grupy około ………… 

pacjentów oczekujących na wizytę lekarską w poczekalni użył pod moim adresem 



następujących słów: „…………………………………….”, które były nieprawdziwe i 

podważały zaufanie pacjentów oraz moich przełożonych do mojej osoby i wykonywanej 

przeze mnie pracy. Po wypowiedzi oskarżonego część pacjentów zrezygnowała z wizyty.   

Wnoszę o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadków zdarzenia w 

osobach: …………………………………. (imię, nazwisko, adres). 

 

Uważam, że oskarżony pomówił mnie i naraził na szwank moje dobre imię. Publicznie 

stawiając takie zarzuty, poniżył mnie oraz naraził na utratę zaufania wymaganego przy 

wykonywaniu zawodu lekarza. 

                                                               

 

………………………………….. 

 

(Własnoręczny podpis oskarżyciela) 

 

 

Załączniki: 
1. odpis aktu oskarżenia dla oskarżonego 

2. dowód uiszczenia w kasie sądowej zryczałtowanej kwoty wydatków w postępowaniu z oskarżenia 

prywatnego - 300 zł   

 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

* wybrać właściwe w zależności od tego, czy do zniesławienia doszło za pomocą środków masowego 

komunikowania się. Art. 212 § 1 kodeksu karnego dot. zniesławienia stanowi, że „Kto pomawia inną osobę, 

grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie 

postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania 

potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo karze ograniczenia 

wolności”. Art. 212 § 2 kodeksu karnego przewiduje surowszą odpowiedzialność dla sprawcy, który dopuszcza 

się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, to przestępstwo jest zagrożone karą grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

**przedstawione uzasadnienie jest przykładowym opisem czynu, który dotyczy przestępstwa zniesławienia. 

Wzór ten należy dostosować zależnie od okoliczności, w jakich miało miejsce działanie sprawcy. Dokonując 

stosownych zmian należy jednak pamiętać, że przestępstwo zniesławienia musi polegać na pomawianiu o takie 

postępowanie czy właściwości, które mogą poniżyć kogoś w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę 

zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Zachowań zniesławiających może być bardzo wiele, jako 

potencjalne przykłady zniesławienia lekarza można wskazać pomówienie o to, że:  

- leczy wszystkich pacjentów wyłącznie przy pomocy leku o nazwie XYZ, za co od okolicznych aptek dostaje 

prowizje w kwocie 5 tys. zł miesięcznie, 

- nie sterylizuje narzędzi służących do wykonywania zabiegów, czym doprowadził już wielu pacjentów do 

zakażenia 

- często dyżuruje pod wpływem alkoholu 

- nie wykonuje żadnych badań ani zabiegów jeśli pacjent nie wręczy mu uprzednio łapówki 

- jest przestępcą wielokrotnie karanym za poważne przestępstwa   


