Sąd Rejonowy w Żorach
II Wydział Karny
Al. Jana Pawła II 15
44-240 Żory
tel. 32 47-59-641
____________________________________________________________________________________

Data : 5 lipca 2021r.
Sygn. akt : K 152/21, 2 PR Ds 289.2018

Sąd Rejonowy w Żorach II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 152/21 przeciwko
Maciejowi Dobrosielskiemu i Łukaszowi Kudzi, oskarżonym o czyny z art. 291§1 kk w zw. z
art. 65§1 kk i inne (w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura
Rejonowa Katowice-Zachód o sygn. akt PR 2 Ds 289.2018), zawiadamia pokrzywdzonych, że
termin rozprawy wyznaczono na dzień 26 sierpnia 2021r., godz. 9:00, sala nr 2 w budynku
Sądu Rejonowego w Żorach Al. Jana Pawła II 15. Ponadto tut. Sąd poucza, że pokrzywdzony
do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego w pierwszej instancji, może złożyć oświadczenie
na piśmie lub do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela
posiłkowego.

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH POKRZYWDZONEGO W
POSTĘPOWANIU KARNYM
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez
przestępstwo, jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1) Przedstawiciel lub
opiekun pokrzywdzonego małoletniego, całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego
lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51). Osoba najbliższa lub pozostająca na
utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52).
W postępowaniu przygotowawczym poprzedzającym
pokrzywdzony jest stroną procesową (art. 299 § 1).

wniesienie

sprawy do

sądu

W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda
do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i art. 54 § 1).
W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być
adwokat lub radca prawny. Nie można mieć więcej niż trzech pełnomocników jednocześnie.
W zależności od wyniku procesu kosztami wy-najęcia pełnomocnika może zostać obciążony
oskarżony (art. 627-629). Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że nie stać go na pełnomocnika, sąd
może wyznaczyć pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).

2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z treścią
dowodu, jeżeli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a także - w razie potrzeby - jeżeli jest on
głuchy lub niemy (art. 204 § 1 i 2).
3. Prawo dostępu do akt sprawy, w tym do przeglądania akt oraz samodzielnego sporządzania
z nich odpisów i kopii (art. 156 § 1). Pokrzywdzony może też odpłatnie uzyskać odpisy i
kopie z akt sprawy (art. 156 § 2). Można odmówić dostępu do akt ze względu na ważny
interes państwa lub dobro postępowania (art. 156 § 5).
4. Prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu
pogodzenia się z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody (art. 23a).
Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej
mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 kk.).
5. Prawo do złożenia wniosku o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej
krzywdzie aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a).
6. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego
wobec podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu śledczego (art. 253 § 3).
7. Prawo złożenia zażalenia na postanowienia i zarządzenia w wypadkach wskazanych w
ustawie (art. 459) oraz na inne czynności naruszające jego prawa (art. 302 § 2).
8. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o zarzutach oskarżenia i ich
kwalifikacji prawnej. (art. 337a).
9. Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej może się ubiegać o państwową kompensatę na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r. poz. 325).
10. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca
pracy, a także numeru telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonych i
świadków uczestniczących w czynności (art. 148a).
11. W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, mogą
oni otrzymać ochronę Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest
wysoki, mogą oni otrzymać ochronę osobistą lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu.
Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta wojewódzkiego Policji za
pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. 1-17 ustawy z dnia 28
listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r. poz.
21).
12. Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną,
psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny wykonawczy, Dz. U. poz. 557, z późn. zm.).

13. Jeżeli sprawcy zakazano zbliżania się lub kontaktowania się z pokrzywdzonym, zakaz ten,
na wniosek pokrzywdzonego, może być wykonywany także w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w - art. 611wc).

Pokrzywdzony jest obowiązany:
1) poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub
obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu jego zdrowia zależy karalność czynu (art.
192 § 1);
2) Strona, a także osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, nieprzebywająca w
kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma obowiązek wskazać
adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w
razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt
sprawy uważa się za doręczone. (art. 138);
3) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z
powodu pozbawienia wolności w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w
zakładzie karnym w celu odbycia kary); w przeciwnym wypadku pismo wysłane na
dotychczasowy adres zostanie uznane za skutecznie doręczone, a czynność lub rozprawa
zostanie przeprowadzona pod nieobecność pokrzywdzonego; niewskazanie adresu może
również uniemożliwić złożenie wniosku, zażalenia lub apelacji z powodu upływu terminów.
Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej
skrytki pocztowej i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu
korzystania z niego. (art. 139).
4) Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce dalszego
ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie przerwanej, których obecność była
obowiązkowa, są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania. Przepis art. 285
stosuje się odpowiednio. Osoby uprawnione do stawiennictwa nie muszą być zawiadamiane o
nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej (art. 402 § 1 kpk).

Wyciąg z przepisów:
Art. 387. § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich
oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone
karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku
skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub
środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może
również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów
procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć
mu obrońcę z urzędu.
§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza
obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności
popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną
osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest
możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony
należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez
oskarżonego takiego wniosku.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim
wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
§

4. (uchylony).

§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w
akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.
Art.. 53 W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może
działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego
lub zamiast niego
Art. 54. § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może
aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że
będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
§ 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień
oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień
oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez
oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako
oskarżyciel posiłkowy.

SSR Katarzyna Foryś

