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Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna działając na podstawie art. 131 § 2 kpk i 

334 § 2 kpk zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie 1 Ds. 658/13 

(poprzednia sygnatura Ds. 899/07), iż skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt 

oskarżenia przeciwko Mariuszowi K. o to, że w okresie od 12 maja do 23 lutego 2007 

r. w Łodzi jako pełnomocnik i menadżer Przedsiębiorstwa „Markoff Grzegorz 

Kowalski” z/s w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 24 oraz jako prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą MULTI z/s/ w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 24 działając w 

krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przywłaszczył na 

szkodę co najmniej 2286 osób powierzone mu mienie znacznej wartości w postaci 

pieniędzy w ogólnej kwocie złotych 476 057,41 pochodzące z wpłat na pokrycie 

zobowiązań z tytułu dostaw energii, usług telekomunikacyjnych, najmu mieszkań i 

tym podobnych, 

 

tj. o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 294 § 1 kk 

 
 

 

POUCZENIE POKRZYWDZONYCH. 

 

 

1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głownej 

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). 

3. Zgodnie z art. 107 § 2 kpk za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się 

również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody, lub zadośćuczynienia 

za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają 

się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, 

zgodnie z art. 49a kpk, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania 

pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 

kodeksu karnego (wniosek o naprawie wyrządzonej szkody w całości lub części, a 

także zadość uczynienia za doznaną krzywdę). 
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Ponadto Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna zawiadamia wszystkich tych samych 

pokrzywdzonych, że po uprzednim wyłączeniu do odrębnego postępowania materiału 

dowodowego przeciwko podejrzanym Grzegorzowi K. i Beacie K., którym pierwotnie 

zarzucono współsprawstwo w w/w przestępstwach – umorzono wobec nich śledztwo                              

1 Ds. 2369/13 (pierwotna sygnatura Ds. 899/07) z powodu śmierci sprawcy przestępstwa, 

oraz z powodu braku znamion czynu zabronionego. 

 

Na zasadzie art. 131 § 3 kpk poucza się pokrzywdzonych, iż przysługuje im prawo do 

zwrócenia się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna o doręczenie odpisu postanowienia o 

umorzeniu śledztwa w sprawie o sygnaturze 1 Ds.  2369/13  w terminie zawitym 7 dni od 

dnia ogłoszenia, zwrócenie się o doręczenie odpisu postanowienia po upływie tego terminu 

jest bezskuteczne. 

           

 

 

    

             

 


