KOMUNIKAT SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY
W SPRAWIE O SYGN. AKT XI K 1018/19

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XI Karny – działając stosownie do przepisu
art. 131 § 2 i 3 k.p.k. – zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych (1793 osoby), że posiedzenie
w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
(sygn. akt PO II Ds. 27.2016) o skazanie oskarżonych Janusza Kapci, Joanny Stokfisz oraz
Krzysztofa Ostrowskiego bez przeprowadzania rozprawy odbędzie się w budynku Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 w sali nr 31a w dniu 17 września
2020 roku, godz. 13:00-14:00.
Stawiennictwo pokrzywdzonych nie jest obowiązkowe.
Jednocześnie Sąd informuje, że odpis wniosku Prokuratora Prokuratury Okręgowej
w Bydgoszczy o skazanie bez przeprowadzania rozprawy oskarżonych oraz orzeczenie
wobec nich uzgodnionych kar i środków karnych (w tym obowiązku naprawienia szkody na
rzecz wszystkich pokrzywdzonych) zostanie doręczony każdemu pokrzywdzonemu, który
w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie pokrzywdzeni mogą uzyskać
pod nr tel. (52) 58 78 979.
W załączeniu pouczenie o prawach i obowiązkach pokrzywdzonego.

POUCZENIE
1.
Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało
bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być
także niemająca osobowości prawnej:
a)
instytucja państwowa lub samorządowa,
b)
inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność
prawną.
Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył
szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej
pokrycia. W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, o których mowa w art. 218-221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu karnego, organy
Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać prawa pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie
swego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania. W
sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu instytucji lub jednostki
organizacyjnej, mniemającej osobowości prawnej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej
instytucji lub jednostki organizacyjnej, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy
kontroli państwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub
wystąpiły o wszczęcie postępowania. (art. 49 kpk);
2.
Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym
udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą
prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. W toku postępowania

sądowego udostępnia się na ich wniosek akta postępowania przygotowawczego w części, w
jakiej nie zostały przekazane sądowi, także w celu utrwalenia ich w postaci elektronicznej.
Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kopie dokumentów z akt
sprawy. Kopie takie wydaje się odpłatnie, na wniosek, również innym stronom,
pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Od kopii wykonanej samodzielnie nie
pobiera się opłaty. Prezes sądu lub referendarz sądowy może w razie uzasadnionej potrzeby
zarządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Jeżeli zachodzi
niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle
tajne", przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kopii odbywa się z zachowaniem rygorów
określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kopii nie wydaje się,
chyba że ustawa stanowi inaczej. (k. 156 kpk);
3.
Pokrzywdzony ma prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do
postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się z podejrzanym (art. 23a). Pozytywne
wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art.
53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
4.
Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu
sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie szkody, o którym mowa w
art. 46 § 1 Kodeksu karnego. Jednakże jeżeli do dnia 01 lipca 2015r. przesłuchano już
pokrzywdzonego wniosek o naprawienie szkody w trybie art. 46 § 1 kk można złożyć
jedynie do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej
(art. 49a kpk);
5.
Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych
dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu. Jeżeli pokrzywdzonym jest
małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo, prawa jego wykonuje
przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje. Jeżeli
pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan
zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje
(art. 51 kpk);
6.
W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą
wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku ich
braku lub nieujawnienia - prokurator, działając z urzędu. W przypadku gdy organ
prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla
pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego utrzymaniu, poucza o przysługujących
uprawnieniach co najmniej jedną z nich (art. 52 kpk);
7.
W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony
może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela
publicznego lub zamiast niego (art. 53 kpk);
8.
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. 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 (art. 54
kpk);
9.
Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych występujących w
sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd
orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim
już udział określona przez sąd liczba oskarżycieli. Sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy
nie może brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną lub
jego akt oskarżenia albo oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało złożone po

terminie. Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału w postępowaniu z uwagi na
ograniczenie liczby oskarżycieli posiłkowych występujących w sprawie, może przedstawić
sądowi na piśmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art.
56 kpk);
10.
Pokrzywdzony ma 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 kpk);
11.
W postępowaniu sądowym, na żądanie pokrzywdzonego, występującego w
sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, i bez względu na jego sytuację majątkową, sąd
wyznacza mu pełnomocnika z urzędu; w zależności od wyniku procesu pokrzywdzony
może zostać obciążony kosztami wyznaczenia takiego pełnomocnika (art. 87a kpk);
12.
Pokrzywdzony, który nie występuje w sprawie w charakterze oskarżyciela
posiłkowego, może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jego interesy w toczącym
się postępowaniu. Sąd może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu
pełnomocnika, jeżeli uzna, iż nie wymaga tego obrona interesów osoby, niebędącej stroną;
13.
Pokrzywdzony ma prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza przy przesłuchaniu
lub zapoznaniu się 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 kpk);
14.
Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wystarczającym stopniu
językiem polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza
się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na
ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega ono
zaskarżeniu (art. 56a kpk),
15.
W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia nie może on
ponownie przyłączyć się do postępowania. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od
oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, sąd zawiadamia
prokuratora. Nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia
zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania (art. 57 kpk)
16.
Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby
najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w
charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania. W razie śmierci
oskarżyciela posiłkowego, który samodzielnie popierał oskarżenie, postępowanie zawiesza
się, a osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego
prawa. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego osoba
uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub referendarz sądowy umarza
postępowanie (art. 58 kpk),
17.
Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji
sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy,
pojednał się z pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub
zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego,
postępowanie karne o występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia
wolności, a także o występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat
pozbawienia wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1 kk. Jeżeli czyn został
popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem umorzenia
postępowania jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę szkody oraz zadośćuczynienie
za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych. Nie umarza się
postępowania, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że umorzenie
postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary (art. 59a kk). W razie
złożenia wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego, w przedmiocie tego

wniosku rozstrzyga prokurator, a gdy złożono go po wniesieniu aktu oskarżenia - sąd (art.
23 b § 1 kpk);
18.
Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku o wydanie na posiedzeniu
wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar, o którym mowa w art.
335 kpk, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę. Sąd może odroczyć posiedzenie, wyznaczając oskarżonemu i pokrzywdzonemu
termin na porozumienie się w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.
Uwzględnienie wniosku w trybie art. 335 kpk jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie
sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. W
przypadku uwzględnienia wniosku w trybie art. 335 kpk następuje zakończenie
postępowania bez przeprowadzenia rozprawy. Pokrzywdzony może złożyć oświadczenie o
działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Udział prokuratora, oskarżonego,
pokrzywdzonego w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem (art. 343 kpk);
19.
Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy
złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub
środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia
postępowania dowodowego (art. 338a kpk). Pokrzywdzony może się sprzeciwić wnioskowi.
20.
Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego złożony do chwili zakończenia
przesłuchania wszystkich oskarżonych o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu
określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez
przeprowadzenia postępowania dowodowego, jeżeli nie sprzeciwi się temu Prokurator i
pokrzywdzony, a nadto okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą
wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w
całości (art. 387 kpk)
21.
Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocników nie stoi na
przeszkodzie ogłoszeniu wyroku;
22.
W razie skazania oskarżonego lub warunkowego umorzenia postępowania w
wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
obowiązek naprawienia, w całości lub w części, szkody lub zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę. Nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z
popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym
prawomocnie orzeczono. Jeżeli orzeczony obowiązek naprawienia szkody lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka orzeczona na rzecz pokrzywdzonego
nie pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
pokrzywdzony może dochodzić dodatkowych roszczeń w postępowaniu cywilnym (art.415
kpk);
23.
Wyrok, postanowienie i zarządzenie doręcza się stronom, a w wypadku
wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu także
pokrzywdzonemu, chyba że byli obecni przy jego ogłoszeniu;
24.
W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje
doręczenie wyroku, od daty jego doręczenia, strona ( w tym oskarżyciel posiłkowy), 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 (art. 422 kpk);
25.
Strona, nieposiadająca pełnomocnika ma prawo do złożenia wniosku o
wyznaczenie mu przez sąd pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia apelacji od wyroku,
ale w zależności od wyniku procesu strona może zostać na koniec postępowania obciążona
kosztami wyznaczenia tego pełnomocnika (art. 444 § 2 kpk);
26.
Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego
przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o
uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek
zapobiegawczy, jak również o ucieczce oskarżonego z aresztu śledczego, chyba że
pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje (art. 253 § 3 kpk);
27.
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. Osoby
uprawnione do stawiennictwa nie muszą być zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli
nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej (art. 402 kpk);
28.
Pokrzywdzony może wystąpić o stosowanie środka zapobiegawczego, środka
karnego lub obowiązku związanego z poddanie sprawcy próbie, polegającego na
powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach lub
kontaktowania się z określonymi osobami lub zbliżania się do określonych osób na terenie
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli pokrzywdzony będzie tam przebywać (art.
611 w kpk);
29.
Pokrzywdzony będący obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej może ubiegać się o państwową kompensatę na zasadach
określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie przysługującej
ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.);
30.
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 procesowego organu prowadzącego
postępowanie albo do sądu ( art. 1-17 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy
dla pokrzywdzonego i świadka, Dz. U. z 2015r., poz. 21);
31.
Pokrzywdzony i jego najbliżsi mogą otrzymać pomoc medyczną,
psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną w Sieci Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem (art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny wykonawczy, Dz.U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.;
32.
Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga
zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie sądu,
wystawionego przez lekarza sądowego (art. 117 § 2a kpk). Informacje o miejscach, dniach i
godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem
telefonu, wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów
Policji, innych organów uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady
adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, położonych w obszarze właściwości
danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez lekarzy
sądowych (art. 8 ust. 1 ustawy o lekarzu sądowym);
33.
Informacje o sprawie udzielane są w Punkcie Obsługi Interesanta,
mieszczącym się przy ul. Wały Jagiellońskie 4, pokój 20a, 20b oraz pod numerami telefonów:
(52) 32 53 481 lub (52) 32 53 482. Interesanci uzyskają wiadomości o toku postępowania w
sprawie, w tym o terminach rozpraw oraz podstawowe informacje o wymogach pism
procesowych składanych w Sądzie, niezbędnych dokumentach i o opłatach sądowych;

34.
Pokrzywdzony jest obowiązany:
a)
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);
b)
podać nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu; 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),
c) poddać się oględzinom i badaniom niepołączony z zabiegiem chirurgicznym lub
obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia
pokrzywdzonego (art. 192 § 1 kpk)
d) składać zeznania z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, jeżeli tak
zarządzi prokurator lub sąd z uwagi na istniejące wątpliwości co do stanu psychicznego
świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania i odtwarzania przez niego
postrzeżeń; pokrzywdzony nie może się temu sprzeciwić.
1.

