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Na podstawie art. 131 § 2 kpk, Prokuratura Rejonowa Sosnowiec – Północ w Sosnowcu  informuje, i�   
w  post�powaniu  prowadzonym   pod sygnatur� akt PR 2 Ds.  1752.2017  w sprawie  zaistnienia  w 
latach 2016 -  2018 uporczywego naruszania praw pracowniczych  poprzez  niewypłacanie  i nietermi-
nowe  wypłacanie  nale�no�ci pracowników szpitali  w Białogardzie, Pszczynie, Opatowie, Łasku, 
Rykach, Rawie Mazowieckiej   wchodz�cych w skład spółek Centrum Dializa Sp. z o.o. oraz spółki  
zale�nej AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.   , tj. o czyny  z art.  218 § 1 a kk  pokrzywdzonym przy-
sługuj� ni�ej wymienione uprawnienia i obowi�zki . 
 

POUCZENIE 
 O UPRAWNIENIACH I OBOWI�ZKACH POKRZYWDZONEGO 

                                                      W POST�POWANIU KARNYM 
 
Osoba fizyczna lub prawna, której dobro zostało bezpo�rednio naruszone lub zagro�one przez przest�p-
stwo, jest pokrzywdzonym w post�powaniu karnym (art. 49 § 1). Przedstawiciel lub opiekun pokrzyw-
dzonego małoletniego, całkowicie albo cz��ciowo ubezwłasnowolnionego lub nieporadnego mo�e 
wykonywa� jego prawa (art. 51). Osoba najbli�sza lub pozostaj�ca na utrzymaniu zmarłego pokrzyw-
dzonego mo�e wykonywa� jego prawa (art. 52).  
W post�powaniu przygotowawczym poprzedzaj�cym wniesienie sprawy do s�du pokrzywdzony jest 
stron� procesow� (art. 299 § 1). W post�powaniu s�dowym mo�e by� stron� (oskar�ycielem posiłko-
wym), je�eli tego za��da do czasu rozpocz�cia przewodu s�dowego (art. 53 i art. 54 § 1). W zwi�zku z 
tym pokrzywdzonemu przysługuj� wymienione poni�ej uprawnienia:  

1. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym mo�e by� ad-
wokat lub radca prawny. Nie mo�na mie� wi�cej ni� trzech pełnomocników jednocze�nie. 
W zale�no�ci od wyniku procesu kosztami wynaj�cia pełnomocnika mo�e zosta� obci��ony oskar�ony 
(art. 627–629). Je�eli pokrzywdzony wyka�e, �e nie sta� go na pełnomocnika, s�d mo�e wyznaczy� 
pełnomocnika z urz�du (art. 78 § 1, art. 87 § 1 i 2, art. 88).  

2. Prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, przy przesłuchaniu lub zapoznaniu z tre�ci� dowodu, 
je�eli pokrzywdzony nie mówi po polsku, a tak�e – w razie potrzeby – je�eli jest on głuchy lub niemy 
(art. 204 § 1 i 2).  

3. Prawo do zło�enia za�alenia na postanowienie o odmowie wszcz�cia lub umorzeniu post�po-
wania (�ledztwa lub dochodzenia) oraz zło�enia za�alenia na bezczynno�� organu, je�eli w ci�gu 6 
tygodni od zło�enia przez pokrzywdzonego zawiadomienia o przest�pstwie nie został on powiadomio-
ny o wszcz�ciu albo odmowie wszcz�cia �ledztwa lub dochodzenia (art. 306 § 1, 1a i 3, art. 325a § 2).  

4. Prawo do składania wniosków o dokonanie czynno�ci �ledztwa lub dochodzenia, np. 
o przesłuchanie �wiadka, uzyskanie dokumentu, dopuszczenie opinii biegłego (art. 315 § 1 i art. 325a § 
2). Je�li istnieje obawa, �e �wiadka nie b�dzie mo�na przesłucha� na rozprawie, pokrzywdzony mo�e 
wyst�pi� o jego przesłuchanie przez s�d. Wniosek taki mo�e zgłosi� równie� prokuratorowi (art. 316 § 
3).  
5. Prawo do udziału w czynno�ciach post�powania przeprowadzanych na wniosek po-
krzywdzonego oraz w czynno�ciach, których nie b�dzie mo�na powtórzy� na rozprawie, np. 
w przesłuchaniu �wiadka. W czynno�ciach tych mo�e równie� uczestniczy� pełnomocnik pokrzywdzo-
nego (art. 315 i art. 316). Na ��danie nale�y dopu�ci� pokrzywdzonego do udziału równie� w innych 
czynno�ciach (art. 317 § 1). W szczególnie uzasadnionym wypadku mo�na odmówi� dopuszczania do 
udziału w czynno�ci ze wzgl�du na dobro post�powania (art. 316 § 1 i art. 317 § 2). Pokrzywdzony 
wezwany do osobistego stawiennictwa mo�e usprawiedliwi� swoj� nieobecno�� spowodowan� chorob� 
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tylko przedstawiaj�c za�wiadczenie wystawione przez lekarza s�dowego. Inne zwolnienie jest w tym 
wypadku niewystarczaj�ce (art. 117 § 2a). 
6. Prawo do udziału w przesłuchaniu biegłego oraz prawo do zapoznania si� z jego pisemn� opi-
ni� (art. 318).  

7. Prawo dost�pu do akt sprawy, w tym do przegl�dania akt oraz samodzielnego sporz�dzania 
z nich odpisów i kopii (art. 156 § 1). Pokrzywdzony mo�e te� odpłatnie uzyska� odpisy i kopie z akt 
sprawy (art. 156 §  2). Mo�na odmówi� dost�pu do akt ze wzgl�du na wa�ny interes pa�stwa lub dobro 
post�powania (art. 156 § 5).  

8. Prawo do zło�enia wniosku o uzupełnienie �ledztwa lub dochodzenia. Wniosek nale�y zło�y� 
w terminie 3 dni od daty ko�cowego zaznajomienia podejrzanego z materiałami post�powania (art. 321 
§ 5).  

9. Prawo do zło�enia wniosku o skierowanie sprawy do post�powania mediacyjnego w celu po-
godzenia si� z podejrzanym i ewentualnego uzgodnienia naprawienia szkody (art. 23a). Udział 
w post�powaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji s� brane 
pod uwag� przez s�d przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z pó�n. zm.). 

10. Prawo do zło�enia wniosku o naprawienie szkody lub zado��uczynienie wyrz�dzonej krzyw-
dzie a� do zamkni�cia przewodu s�dowego (art. 49a).  

11. Prawo do otrzymania informacji o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec 
podejrzanego lub o jego ucieczce z aresztu �ledczego (art. 253 § 3).  

12. Prawo zło�enia za�alenia na postanowienia i zarz�dzenia w wypadkach wskazanych w ustawie 
(art. 459) oraz na inne czynno�ci naruszaj�ce jego prawa (art. 302 § 2).  

13. Prawo zło�enia wniosku o otrzymanie informacji o zarzutach wobec oskar�onego oraz o dacie 
i miejscu rozprawy albo posiedzenia s�du, podczas którego mo�e doj�� do umorzenia post�powania, 
warunkowego umorzenia post�powania albo skazania oskar�onego bez przeprowadzania rozprawy (art. 
337a).  

14. Pokrzywdzony b�d�cy obywatelem polskim lub obywatelem innego pa�stwa członkowskiego 
Unii Europejskiej mo�e si� ubiega� o pa�stwow� kompensat� na zasadach okre�lonych w ustawie 
z dnia 7 lipca 2005 r. o pa�stwowej kompensacie przysługuj�cej ofiarom niektórych czynów zabronio-
nych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 325).  

15. W protokole nie zamieszcza si� danych dotycz�cych miejsca zamieszkania i miejsca pracy, a 
tak�e numeru telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonych i �wiadków uczest-
nicz�cych w czynno�ci. Zamieszcza si� je w odr�bnym zał�czniku wył�cznie do wiadomo�ci organu 
prowadz�cego post�powanie. Mo�na je ujawni� tylko wyj�tkowo (art. 148a).  

16. W razie zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pokrzywdzonego lub jego najbli�szych, mog� oni 
otrzyma� ochron� Policji na czas czynno�ci procesowej, a je�eli stopie� zagro�enia jest wysoki, mog� 
oni otrzyma� ochron� osobist� lub pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu. Wniosek o udzielenie 
ochrony kieruje si� do komendanta wojewódzkiego Policji za po�rednictwem organu prowadz�cego 
post�powanie albo s�du (art. 1–17 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla po-
krzywdzonego i �wiadka, Dz. U. z 2015 r. poz. 21).  

17. Pokrzywdzony i jego najbli�si mog� otrzyma� bezpłatn� pomoc medyczn�, psychologiczn�, 
rehabilitacyjn�, prawn� oraz materialn� w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przest�pstwem 
(art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, t.j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 665). 

18. Je�eli sprawcy zakazano zbli�ania si� lub kontaktowania si� z pokrzywdzonym, zakaz ten, na 
wniosek pokrzywdzonego, mo�e by� wykonywany tak�e w innym pa�stwie członkowskim Unii Euro-
pejskiej na podstawie europejskiego nakazu ochrony (art. 611w – art. 611wc).  
 
Pokrzywdzony jest obowi�zany:  
1) podda� si� ogl�dzinom i badaniom niepoł�czonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacj� 
w zakładzie leczniczym, je�eli od stanu jego zdrowia zale�y karalno�� czynu (art. 192 § 1);  
2)  wskaza� adresata  (tzn. osob� lub instytucj� z danymi adresowymi)dla dor�cze� w kraju lub w 
innym pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej, je�eli nie przebywa  w kraju ani w innym pa�stwie 
członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w 
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kraju lub w innym pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej albo, je�eli adresu tego nie ma, zał�czone 
do akt sprawy uwa�a si� za dor�czone, a czynno�� lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieo-
becno�� pokrzywdzonego; niewskazanie adresata mo�e równie� uniemo�liwi� zło�enie wniosku, za�a-
lenia lub apelacji z powodu upływu terminów (art. 138);  
3) poda� nowy adres w wypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu, w tym tak�e z powodu 
pozbawienia wolno�ci w innej sprawie (tymczasowego aresztowania, osadzenia w zakładzie karnym w 
celu odbycia kary); w przeciwnym wypadku pismo wysłane na dotychczasowy adres zostanie uznane 
za skutecznie dor�czone, a czynno�� lub rozprawa zostanie przeprowadzona pod nieobecno�� po-
krzywdzonego; dotyczy to tak�e strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie dor�cze� na adres 
oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzy-
stania z niego; niewskazanie adresu mo�e równie� uniemo�liwi� zło�enie wniosku, za�alenia lub ape-
lacji z powodu upływu terminów (art. 139).  
 
Art. 299a. § l. kpk Podczas czynno�ci z udziałem pokrzywdzonego w post�powaniu przygotowaw-
czym mo�e by� obecna osoba przez niego wskazana, je�eli nie uniemo�liwia to przeprowadzenia czyn-
no�ci albo nie utrudnia jej w istotny sposób. 
§ 2Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w post�powaniu przygotowawczym s�d powiadamia go o 
sposobie zako�czenia sprawy listem zwykłym, przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego adres, 
za po�rednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia ko�-
cz�cego post�powanie w sprawie lub jego wyci�giem, które mog� by� przesiane w postaci elektronicz-
nej. 
Art. 378a§ l. kpk Je�eli oskar�ony lub obro�ca nie stawił si� na rozpraw�, b�d�c zawiadomiony o jej 
terminie, s�d, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, mo�e przeprowadzi� post�powanie dowodowe 
podczas jego nieobecno�ci, chocia�by usprawiedliwił nale�ycie niestawiennictwo, a w szczególno�ci 
przesłucha� �wiadków, którzy stawili si� na rozpraw�, nawet je�eli oskar�ony nie zło�ył jeszcze wyja-
�nie�. 
§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, oskar�onego lub obro�c� nale�y wezwa� lub zawiadomi� o 
nowym terminie rozprawy, je�eli termin ten nie był im znany. Przy dor�czeniu wezwania lub zawia-
domienia nale�y równie� dor�czy� pouczenie, o którym mowa w § 7. 
§ 3. Je�eli s�d przeprowadził post�powanie dowodowe podczas nieobecno�ci oskar�onego lub obro�cy 
w wypadku, o którym mowa w § 1, oskar�ony lub obro�ca mo�e najpó�niej na kolejnym terminie roz-
prawy, o którym był nale�ycie zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do 
jego stawiennictwa, zło�y� wniosek o uzupełniaj�ce przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego pod-
czas jego nieobecno�ci. Prawo do zło�enia wniosku nie przysługuje, je�eli oka�e si�, �e nieobecno�� 
oskar�onego łub obro�cy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono post�powanie dowodowe 
na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona. 
§ 4. W razie niezło�enia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego 
zło�enia wygasa i w dalszym post�powaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwa-
rancji procesowych, w szczególno�ci prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu pod-
czas nieobecno�ci oskar�onego lub obro�cy. 
§ 5. We wniosku o uzupełniaj�ce przeprowadzenie dowodu oskar�ony lub obro�ca ma obowi�zek wy-
kaza�, �e sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecno�ci naruszał gwarancje procesowe, 
w szczególno�ci prawo do obrony. 
§ 6. W razie uwzgl�dnienia wniosku o uzupełniaj�ce przeprowadzenie dowodu s�d przeprowadza do-
wód uzupełniaj�co, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w 
szczególno�ci prawa do obrony. 
§ 7. Je�eli oskar�ony lub obro�ca stawi si� na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, 
przewodnicz�cy poucza go o mo�liwo�ci zło�enia wniosku o uzupełniaj�ce przeprowadzenie dowodu 
przeprowadzonego podczas jego nieobecno�ci oraz o tre�ci przepisów § 4 i 5, a tak�e umo�liwia mu 
wypowiedzenie si� co do tej kwestii. 
Art. 148a. § 1. W protokole nie zamieszcza si� danych dotycz�cych miejsca zamieszkania i miejsca 
pracy, a tak�e numeru telefonu, telefaksu ani adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonych i �wiad-
ków uczestnicz�cych w czynno�ci. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza si� w zał�czniku 
do protokołu, który przechowuje si� w zał�czniku adresowym do akt sprawy, do wiadomo�ci organu 
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prowadz�cego post�powanie. 
§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze nie dotyczy miejsca pracy �wiadka b�d�cego funkcjonariuszem pu-
blicznym, składaj�cego zeznania w zwi�zku z pełnion� funkcj�, chyba �e przeprowadzaj�cy czynno�� 
w post�powaniu przygotowawczym albo przewodnicz�cy składu orzekaj�cego przeprowadzaj�cego 
czynno�� uzna, i� dla dobra post�powania karnego nie powinno ono zosta� zamieszczone w protokole. 
§ 3. (40) Je�eli dane dotycz�ce miejsca zamieszkania , miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu i ad-
resu poczty elektronicznej pokrzywdzonych i �wiadków zawarte s� w dokumentach innych ni� proto-
kół, o którym mowa w § 1, dokumenty, w cało�ci lub w cz��ci, w jakiej zawieraj� te dane, przechowuje 
si� w zał�czniku adresowym do akt sprawy, do wiadomo�ci organu prowadz�cego post�powanie. Do 
akt sprawy zał�cza si� uwierzytelnione kserokopie dokumentów lub ich cz��ci, sporz�dzone w sposób 
uniemo�liwiaj�cy zapoznanie si� z tymi danymi. 
§4.(41) Przeprowadzaj�cy czynno�� w post�powaniu przygotowawczym albo przewodnicz�cy składu 
s�du - w odniesieniu do protokołu, o którym mowa w § 1, a w odniesieniu do innych dokumentów - 
organ prowadz�cy post�powanie przygotowawcze albo prezes s�du lub przewodnicz�cy składu s�du, 
mo�e zarz�dzi� o odst�pieniu, w cało�ci lub w cz��ci, od stosowania przepisów § 1 lub 3: 
1) je�eli dane dotycz�ce miejsca zamieszkania , miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu lub 

adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonego lub �wiadka s� oskar�onemu znane; 
2)w odniesieniu do danych dotycz�cych miejsca zamieszkania , miejsca pracy, numeru telefonu, tele-
faksu lub adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonego lub �wiadka, je�eli dane te s� zwi�zane z miej-
scem prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez pokrzywdzonego lub �wiadka i zostały przekazane 
do publicznej wiadomo�ci do wła�ciwego rejestru lub ewidencji; 
3) z powodu oczywistego braku potrzeby ochrony danych dotycz�cych miejsca zamieszkania , miejsca 
pracy, numeru telefonu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej pokrzywdzonego lub �wiadka z 
uwagi na charakter sprawy. 
§ 5. S�d lub organ prowadz�cy post�powanie przygotowawcze mo�e ujawni� w niezb�dnym zakresie 
dane, o których mowa w § 1, lub oryginały dokumentów, o których mowa w § 3, je�eli maj� one zna-
czenie dla rozstrzygni�cia sprawy. 
Art. 315a. Od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze �wiadka mo�na odst�pi�, je�eli czynno�� 
ta nie jest niezb�dna do dokonania ustale� faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w 
charakterze �wiadka, powinien zosta� przesłuchany w tym charakterze, je�eli tego za��da, chyba �e 
uwzgl�dnienie ��dania prowadziłoby do przewlekło�ci post�powania. 
Art. 337a. §1. Na wniosek pokrzywdzonego nale�y poinformowa� go o zarzutach oskar�enia i ich 
kwalifikacji prawnej. 
§ 2. Je�eli wnioski, o których mowa w § 1, zło�yło tylu pokrzywdzonych, �e ich indywidualne poin-
formowanie spowodowałoby powa�ne utrudnienie w prowadzeniu post�powania, informacj� zamiesz-
cza si� przez ogłoszenie na stronie internetowej s�du. W informacji wskazuje si� sygnatur� akt sprawy, 
a nie podaje si� danych osobowych zawartych w zarzutach. 
Art. 338b. § 1. ��danie, o którym mowa w art. 78 § 1, powinno zosta� zło�one do s�du w terminie 7 
dni od daty dor�czenia odpisu aktu oskar�enia. Do ��dania nale�y doł�czy� dowody maj�ce wykaza�, 
�e oskar�ony nie jest w stanie ponie�� kosztów obrony bez uszczerbku dla niezb�dnego utrzymania 
siebie i rodziny. 
§ 2. Je�eli zło�enie ��dania po terminie spowodowałoby konieczno�� zmiany terminu rozprawy albo 
posiedzenia, o którym mowa w art. 341, art. 343 lub art. 343a, ��danie rozpoznaje si� niezwłocznie po 
terminie rozprawy lub posiedzenia. Przepis ten stosuje si� odpowiednio, je�eli ��danie zostało zło�one 
w terminie, lecz nie odpowiada wymaganiom formalnym, o których mowa w art. 120 § 1, lub nie doł�-
czono dowodów, o których mowa w § 1 zdanie drugie. 
§ 3. Po pierwszym terminie rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341, art. 343 lub art. 
343a, ��danie, o którym mowa w art. 78 § 1, powinno zosta� zło�one do s�du w takim terminie, aby 
jego rozpoznanie nie powodowało konieczno�ci zmiany kolejnego terminu rozprawy albo posiedzenia. 
Przepisy § 1 zdanie drugie oraz § 2 stosuje si� odpowiednio. 
 
 (Je�eli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczaj� odpowiednie artykuły 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post�powania karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 z 
pó�n. Zm))” 
 


