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Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 Prokuratura Rejonowa Łódź- Polesie zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 

2015 r. podjęto śledztwo 2 Ds. 1208/14 przeciwko Agnieszce D. podejrzanej o 

czyn z  art. 286 § 1 kk i art. 291 § 1 kk i art. 305 ust. 3 Własność przemysłowa i 

art. 65 § 1 kk i art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk - w okresie od 19.07.2011 roku do 

19.03.2012 roku w Łodzi i Zakopanem działając w krótkich odstępach czasu, 

wspólnie i w porozumieniu z Pawłem O., w wykonaniu z góry powziętego 

zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oferując do sprzedaży kosmetyki, 

usługi turystyczne za pośrednictwem portali internetowych na szkodę wielu osób i 

za numerem 2 Ds. 971/15 został skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego 

dla Łodzi-Śródmieścia VI Wydział Karny. 

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). 

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 naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części,  

     a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę). 
 

 

 

Jednocześnie w dniu 22 czerwca 2015 r. ze sprawy 2 Ds. 971/15 został 

wyłączony  do odrębnego postępowania  materiał dowodowy  przeciwko Pawłowi 

O., któremu pierwotnie zarzucano współsprawstwo w w/w przestępstwach – 

postanowieniem z dnia 29 czerwca 2015 r. umorzono śledztwo 2 Ds. 976/15 na 

podstawie  art. 322 § 1 kpk oraz na podstawie § 181 Regulaminu Prokuratury z 

uwagi na niepopełnienie zarzuconego przestępstwa przez podejrzanego. 



Sygnatura sprawy: sygnatura 

Prokuratura Rejonowa Łódź Polesie w Łodzi 

Dnia:  29 czerwca 2015        

 

 

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

prawo do zwrócenia się do Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie o doręczenie 

odpisu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie o sygnaturze 2 Ds. 976/15 

w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia.  

   

         Prokurator Rejonowy 

Ewa Wiśniewska 


