Sąd Rejonowy w Mysłowicach zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie Sądu Rejonowego
w Mysłowicach o sygn. akt II K 447/20 (poprzednia sygn. akt II K 1465/18/S Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie), prowadzonej przeciwko oskarżonemu Jerzemu Latusek
o przestępstwa z art. 218 § 1 a k.k., że termin rozprawy w przedmiotowej sprawie wyznaczony
został na dzień 28 września 2021 roku, godzina 9.30, sala 210 w Sądzie Rejonowym
w Mysłowicach, Mysłowice, ul. Krakowska 2.

Zgodnie z art. 31 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
z dnia 27 września 2013r. (Dz. U. z d dnia 25 października 2013 roku ze zm.) poucza się pokrzywdzonego o
zmianie zakresu obowiązków i uprawnień wynikającej z treści następujących przepisów:
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, jest
pokrzywdzonym w postępowaniu karnym (art. 49 § 1 k.p.k.). Przedstawiciel lub opiekun pokrzywdzonego małoletniego,
całkowicie albo częściowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego może wykonywać jego prawa (art. 51 k.p.k.). Osoba
najbliższa lub pozostająca na utrzymaniu zmarłego pokrzywdzonego może wykonywać jego prawa (art. 52 k.p.k.)
W postępowaniu sądowym pokrzywdzony może być stroną procesową (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli tego zażąda
do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 53 i 54 § 1 k.p.k.).
W związku z tym pokrzywdzonemu przysługują wymienione poniżej uprawnienia:
1.

2.

3.

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 wynajęcia
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 k.p.k.). W postępowaniu
sądowym, na żądanie pokrzywdzonego i bez względu na jego sytuację majątkową, sąd wyznacza mu pełnomocnika z
urzędu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wyznaczenia pełnomocnika w celu dokonania określonej czynności
procesowej w toku postępowania sądowego; w zależności od wyniku procesu strona taka może być obciążona kosztami
wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. (art. 87a k.p.k.)
Zgodnie z treścią art. 300 § 2 k.p.k. przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu
strony procesowej oraz o wynikających z tego uprawnieniach, a w tym o objętych zmianami uprawnieniach
wymienionych poniżej w punktach od a) do h):
a) prawie do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z
oskarżonym (art. 23a k.p.k.). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki
przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 k.k.);
b) prawie 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 k.p.k.);
c) prawie do złożenia wniosku, określonego w art. 46 k.k. o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie wyrządzonej
krzywdzie, aż do zamknięcia przewodu sądowego (art. 49a k.p.k.). Jeżeli jednak w toku postępowania sądowego
przesłuchano pokrzywdzonego przed dniem 1 lipca 2015 roku, przepis art. 49a k.p.k. stosuje się w brzmieniu
obowiązującym przed tą datą (art. 36 pkt. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw).
d) prawie do złożenia wniosku o umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą nie wyższą niż 3
lata pozbawienia wolności, o przestępstwo przeciwko mieniu zagrożone karą nie wyższą niż 5 lat pozbawienia
wolności oraz o opisane w art. 157 § 1 k.k. uszkodzenie ciała inne niż ciężkie, jeżeli sprawca, który nie był wcześniej
skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, przed rozprawa naprawił szkodę lub zadośćuczynił
wyrządzonej krzywdzie (art. 59a k.k.);
e) prawie pokrzywdzonego będącego obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej do ubiegania się o państwową kompensatę na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005
roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz.1415 z póź.
zm.);
f) prawie do otrzymania w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbliższych, ochrony
Policji na czas czynności procesowej, a jeżeli stopień zagrożenia jest wysoki, do otrzymania ochrony osobistej lub
pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie ochrony kieruje się do komendanta
wojewódzkiego Policji za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo sądu (art. l - 17 ustawy z dnia
28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015 r., poz. 21);
g) prawie do otrzymania przez pokrzywdzonego i jego najbliższych pomocy medycznej, psychologicznej,
rehabilitacyjnej, prawnej oraz materialnej w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8
pkt. 1 k.k.w.);
h) 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 – 611wc).
Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach i obowiązkach określonych w art. 177-192a
oraz dostępnych środkach ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy
dla pokrzywdzonego i świadka. (art. 300 § 3 k.p.k.)
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Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowego umorzenia
postępowania. Udział ich jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi. (art. 341 § 1 k.p.k. w zw. z art.
87a § 3 k.p.k.).
Jeżeli w sprawie złożono wniosek o wydanie wyroku skazującego, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., albo akt
oskarżenia zawiera wniosek o wydanie wyroku skazującego, o którym mowa w art. 335 § 2, jego odpis doręcza się
ujawnionemu pokrzywdzonemu. (art. 338 § 1b k.p.k.),
Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k., sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k.,
od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku
jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie
posiedzenia. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie
zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. Prokurator, oskarżony i
pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go
o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o
którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy,
jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi. (art. 343 § 1 -5 k.p.k. w zw. z art. 87a § 3 k.p.k.)
W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie
posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku. (art. 343a. § 1 k.p.k. w zw. z art.
87a § 3 k.p.k.).
Jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie
wyznaczenie co najmniej 5 terminów rozprawy, prezes sądu niezwłocznie wyznacza sędziego albo członków składu
orzekającego oraz kieruje sprawę na posiedzenie. Czynności takich prezes sądu może dokonać także wówczas, jeżeli ze
względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych powodów uzna, że może przyczynić się do usprawnienia
postępowania, a zwłaszcza należytego planowania i organizacji rozprawy głównej. (art. 349 § 1 i § 2 k.p.k.)
Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Prezes sądu może uznać ich
udział w posiedzeniu za obowiązkowy. Prezes sądu może także zawiadomić o posiedzeniu pozostałe strony, jeżeli uzna,
że przyczyni się to do usprawnienia postępowania. (art. 349 § 4 k.p.k.).
Wyznaczając posiedzenie, prezes sądu wzywa oskarżyciela publicznego, pełnomocników i obrońców do przedstawienia
pisemnego stanowiska dotyczącego planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej organizacji, w tym dowodów, które
powinny być przeprowadzone jako pierwsze na tych rozprawach, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. (art. 349 §
5 k.p.k.)
Stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej obejmuje wnioski dowodowe oraz informacje i
oświadczenia, w szczególności o proponowanych terminach rozpraw i ich przedmiocie, terminach usprawiedliwionej
nieobecności uczestników procesu, a także oświadczenia wskazujące na potrzebę wezwania na rozprawę główną
biegłych, kuratora sądowego, sprawdzenia danych o karalności oskarżonego oraz inne oświadczenia dotyczące
okoliczności istotnych dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania.(art. 349 § 6 k.p.k.)
Na posiedzeniu przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę stanowiska w przedmiocie planowania i
organizacji rozprawy głównej przedstawione przez strony, pełnomocników i obrońców, rozstrzyga w przedmiocie
wniosków dowodowych i kolejności ich przeprowadzenia, przebiegu i organizacji rozprawy głównej oraz wyznacza jej
terminy, a także podejmuje inne niezbędne rozstrzygnięcia. Przepisy art. 350 § 2-4 stosuje się odpowiednio. (art. 349 §
7 k.p.k.)
Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych
uczestników postępowania do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach. (art. 349 § 8 k.p.k.)
Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć
wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku
lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć
wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. 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. (art. 387 § 1 i 2 k.p.k.)
Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku. (art. 419 § 1
k.p.k.)
Wyrok doręcza się stronom, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu
także pokrzywdzonemu, chyba że byli obecni przy jego ogłoszeniu (art. 100 § 3 k.p.k.). Postanowienie albo zarządzenie,
od którego przysługuje środek odwoławczy, doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia tego środka, a
postanowienie kończące postępowanie jego stronom, chyba, że byli obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo
zarządzenia (art. 100 § 4 k.p.k.).
W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia,
strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony,
mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu
nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.
We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel
zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek
niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Prezes sądu albo
referendarz sądowy odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub jeżeli zachodzą

okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na zarządzenie przysługuje zażalenie. (art. 422 § 1, 2, 3 i 4 k.p.k.). Do
wyroków ogłoszonych lub doręczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 422 § 1
oraz przepis art. 517h § 1 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym (art. 38 pkt.
2 ustawy z dnia 27 września 2013 roku ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2013.1247 ze zm.)
18. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie
wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej. O uprawnieniu do złożenia wniosku o
wyznaczenie obrońcy w celu sporządzenia apelacji oraz o możliwości obciążenia wnioskującego kosztami wyznaczenia
takiego obrońcy należy oskarżonego nieposiadającego obrońcy ponownie pouczyć przy ogłoszeniu lub doręczeniu
wyroku, niezależnie od pouczenia udzielonego na podstawie art. 338 § 1a. W wypadku wydania na posiedzeniu wyroku
warunkowo umarzającego postępowanie, uprawnienie do złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy w celu sporządzenia
apelacji oraz o możliwości obciążenia wnioskującego kosztami wyznaczenia takiego obrońcy należy pokrzywdzonego
nieposiadającego obrońcy ponownie pouczyć przy ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku (art. 444 § 1, 2 i 3 k.p.k.).
Ponadto, poucza się, iż w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 roku ustawy o
zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013.1247 ze zm.), tj. przed dniem 1
lipca 2015 roku wniesiono do sądu akt oskarżenia:
- oskarżony w sprawach o zbrodnie, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu
określonej kary w terminie do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ale nie później niż do
zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej; uwzględniając wniosek o wydanie wyroku skazującego i
wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, niezależnie od podstaw przewidzianych w art. 60 § 1-4 k.k.. (art. 36
pkt. 4 wyżej wymienionej ustawy)
- jeżeli rozprawę przerwano przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o nowym terminie zawiadamia się
oskarżonego, który nie uczestniczył w rozprawie, na której zarządzono przerwę, a którego stawiennictwo nie jest
obowiązkowe. (art. 36 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy)
Jednocześnie Sąd poucza, iż zgodnie z treścią art. 402 § 1 k.p.k. osoby uprawnione do stawiennictwa nie muszą być
zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej.
Pokrzywdzony jest obowiązany:
1) wskazać adres dla doręczeń w kraju, kiedy przebywa za granicą; w przeciwnym wypadku pismo wysłane na ostatnio
znany adres w kraju 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 (art. 138 k.p.k.);
2) podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym także z powodu pozbawienia
wolności w innej sprawie; 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 (art. 139 k.p.k.).
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w postępowaniu przygotowawczym do
czasu wniesienia aktu oskarżenia, a w postępowaniu sądowym do zakończenia postępowania w danej instancji
przepis art. 139 § 1 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
(art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 roku ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013.1247 ze zm.)

