(miejscowość i data)

, dnia

r.

(stempel nagłówkowy jednostki)

Sygn. akt

Pan / Pani*

ul.
(kod pocztowy i miejscowość)

WEZWANIE
Wzywa się Pana(ią)* do osobistego stawiennictwa w dniu
o godz.

w

przy ul.

, pokój nr

w charakterze

w sprawie o wykroczenie z art.

.

Osoba zgłaszająca się na wezwanie powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jej tożsamość.

(data, podpis i stanowisko wzywającego)

tel.
_____________________
* niepotrzebne skreślić
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Pouczenie
1.

Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć
zeznania (art. 41 § 1 kpw w zw. z art. 177 § 1 kpk).

2.

Świadkowi i pokrzywdzonemu, uczestniczącemu w przesłuchaniu przysługuje
prawo złożenia wniosku o niezamieszczanie w protokole danych dotyczących
miejsca jego zamieszkania i miejsca pracy (art. 37§ 13 kpw).

3.

Na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie
uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie wydalił się
z miejsca czynności przed jej zakończeniem, może zostać nałożona kara
porządkowa od 50 złotych do 1000 złotych, a w razie ponownego
niezastosowania się do wezwania od 100 złotych do 1500 złotych
(art. 49 § 1 kpw).

4.

W razie niestawienia się świadka na wezwanie bez usprawiedliwienia można,
niezależnie od nałożenia kary porządkowej, zarządzić jego zatrzymanie
i przymusowe doprowadzenie przez Policję (art. 50 § 1 kpw).

5.

Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie przez Policję może być zarządzone
wobec osoby przesłuchanej w charakterze osoby, co do której istnieje
uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, jeżeli
nie stawiła się ona na wezwanie organu prowadzącego czynności wyjaśniające
bez usprawiedliwienia (art. 50 § 1 kpw).

6.

Osobie wezwanej w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona
podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, z chwilą
przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści zarzutów albo z
chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień, przysługuje prawo do
obrony (art. 4 kpw ).

7.

Biegłego, tłumacza lub specjalistę, wezwanego w charakterze świadka, dotyczy
treść art. 41 § 1 kpw w zw. z art. 177 § 1 kpk (pkt 1), art. 49 § 1 kpw (pkt 3).

8.

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegu, utrzymania oraz zwrot
zarobku lub utraconego dochodu z powodu stawiennictwa (art. 119 kpw
w związku z art. 618a i 618b kpk).
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