
 

 

 

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, 

że w dniu 19 stycznia 2010 r., w sprawie VI Ds. 27/09 przesłano do Sądu 

Rejonowego w Białej Podlaskiej Wydział II Karny, akt oskarżenia przeciwko 

Arkadiuszowi S. - prezesowi i udziałowcowi firm BSB Bau-Service-Betrieb 

GmbH i Plusam GmbH z siedzibami w Berlinie oskarżonemu o popełnienie 

przestępstw z art. 286 § 1 kk polegających na wprowadzeniu w błąd co do 

możliwości zatrudnienia na terenie RFN w Latach 2004-2005 

ZAWIADOMIENIE 

1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich 

oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono 

występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego, 

wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez 

przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma 

obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z 

urzędu (art. 387 § 1 kpk). 

2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku 

skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą 

wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo 

nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku 

jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a 

także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz 

pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 

387 § 2 kpk). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego 

od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 kpk). 

3. Sąd przychylając się do wniosku może uznać za ujawnione dowody 

wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez 

stronę. 

4. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed rozpoczęciem rozprawy, sąd 

rozpozna go na rozprawie. 

POUCZENIE POKRZYWDZONEGO 

1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w 

charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk). 

2. Pokrzywdzony, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie 

głównej, może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w 

celu   dochodzenia   w   postępowaniu   karnym   roszczeń   majątkowych 

wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kpk) 


