(miejscowość), dnia ...............
………………………… (imię i nazwisko)
………………………….(adres i ewentualnie telefon)
Prokurator Rejonowy
w (miejscowość)
ZAWIADOMIENIE
o przestępstwie 
Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k.
zawiadamiam,
że w okresie od ………… r. do ………. r. (lub do chwili obecnej, jeśli działanie nie ustało) w ………….. (imię i nazwisko osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa) znęcał się nad (imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej przestępstwem) w ten sposób, że uderzał ją otwartą ręką w twarz, popychał, ciągnął za włosy, groził pozbawieniem życia, rzucał w nią różnymi przedmiotami, uniemożliwiał korzystanie z przedmiotów codziennego użytku, wyzywał używając słów powszechnie uważanych za obelżywe („dziwko”, „kurwo”, „szmato”), groził porwaniem dzieci oraz zabójstwem przy pomocy ostrego narzędzia, a także wydzielał jej kwoty pieniędzy przeznaczonych na zakupy dla rodziny i skrupulatnie z nich rozliczał AB Agata Bzdyn  Opis czynu należy każdorazowo dostosować do swojej osobistej stytuacji. We wzorze podany jest przykładowy, fikcyjny stan faktyczny , czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.
UZASADNIENIE AB Agata Bzdyn  Należy dokładnie opisać, co podejrzany robił, w jaki sposób zachowuje się, od kiedy to trwa, kiedy się nasila, czy ktokolwiek był świadkiem jego zachowania, jakie szkody zostały przez niego wyrządzone. Im więcej szczegółów tym lepiej. 
(imię i nazwisko podejrzanego) od stycznia 2015 r. mieszka wraz z …………… (matką, żoną, córką, konkubiną, partnerką) w bloku/domu jednorodzinnym przy ul. ………… w …………….. Od samego początku związku nadużywa alkoholu, pod którego wpływem jest agresywny, zwłaszcza w stosunku do ………….. (matki, żony, córki, partnerki, konkubiny). Takie sytuacje zdarzają się ……. razy w tygodniu. Gdy (imię i nazwisko podejrzanego) wraca do mieszkania, ubliża (matce, żonie, córce, konkubinie, partnerce), używając pod jej adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe, grozi jej pozbawieniem życia oraz utrudnia korzystanie ze sprzętów domowych codziennego użytku jak lodówka, kuchenka gazowa, a także z toalety i łazienki. Mężczyzna ten wielokrotnie uderzał (matkę, żonę, córkę, partnerkę, konkubinę) otwartą ręką w twarz, powodując u niej sińce i podbiegnięcia krwawe, głównie w okolicy oczodołów, na policzkach, rękach i nogach, a także popychał i ciągnął za włosy. Gdy kobieta próbowała uspakajać agresywnego partnera, jego agresja się zwiększała, rzucał w nią różnymi przedmiotami, rozcinając jej w dniu ………… r. lewy łuk brwiowy. Po tym zdarzeniu pokrzywdzona udała się na obdukcję do lekarza i wykonała zdjęcia obrażeń ciała. Ponadto, część awantur została przez nią nagrana telefonem. Na nagraniach słychać krzyki i wyzwiska, a także momenty, gdy podejrzany rzuca różnymi przedmiotami w kierunku pokrzywdzonej.
Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec (matki, żony, córki, partnerki, konkubiny) …………. (imię i nazwisko podejrzanego) dopuszczał się zarówno, gdy byli tylko oboje w mieszkaniu, ale także i podczas obecności tam osób trzecich, w tym sąsiadów/znajomych: ………………………, którzy byli świadkami awantur i przemocy kierowanej w stosunku do ……….. (matki, żony, córki, partnerki, konkubiny) przez ………….. (imię i nazwisko podejrzanego).
W mieszkaniu pokrzywdzonej często interweniowała Policja, jednakże w czasie interwencji podejrzany zazwyczaj był już spokojny i zaprzeczał, że to on był sprawcą awantur i szkód w mieszkaniu. Policjanci poinformowali pokrzywdzoną o możliwości złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i założenia tzw. Niebieskiej Karty. W związku z procedurą Niebieskiej Karty od …. Tygodni rodzinę odwiedza dzielnicowy, który został poinformowany o sytuacji rodziny. Pokrzywdzona zgłosiła również podejrzanego do gminnego zespołu interdyscyplinarnego z uwagi na jego problem z alkoholem. Postępowanie przed zespołem interdyscyplinarnym toczy się. 
Mimo podjętych działań podejrzany nie zaprzestał swoich czynów, wręcz przeciwnie, jego zachowanie staje się coraz bardziej agresywne. Pokrzywdzona ciągle żyje w stresie, obecnie znajduje się pod opieką psychologa w związku z doznaną traumą i zażywa leki przeciwdepresyjne i nasenne.
…………………………….
/ podpis osoby zawiadamiającej/
WNIOSKI DOWODOWE: AB Agata Bzdyn  Wnioski dowodowe są przykładowe. W zależności od sytuacji, w której Pani się znajduje, należy dostosować je do powoływanych faktów i rzeczywiście posiadanych dowodów. 
Przesłuchanie pokrzywdzonej – na okoliczność doznanej przemocy ze strony podejrzanego, doznanych urazów ciała;
	Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego psychologa na okoliczność doznania przez pokrzywdzoną krzywdy i stwierdzenia u niej występowania depresji powodowanej znęcaniem się ze strony partnera;
	Przeprowadzenie dowodu z dokumentów – obdukcji lekarskiej z dnia …..; wydruków screenów smsów z dnia …….., ……, …….,;
Przeprowadzenie dowodu ze zdjęć załączonych na płycie CD/USB/wydrukowanych dokumentujących doznane przez pokrzywdzoną obrażenia ciała, jak i zniszczenia i uszkodzenia mienia w mieszkaniu pokrzywdzonej;
	Przeprowadzenie dowodu z odsłuchania nagrań awantur wszczynanych przez podejrzanego załączonych na płycie CD/USB.
	Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: (imiona, nazwiska, adresy dla doręczeń) 

