
sygn. akt PR 1 Ds. 113.2019  
 

ZARZĄDZENIE 
 

      Katowice, dnia 30.04.2020 r. 

Jacek Pandel – prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, po 

zapoznaniu się z aktami o sygn. PR 1 Ds. 113.2019 ,na podstawie art. 131 § 2 kpk 

zarządził: 
 

I. powiadomić pokrzywdzonych -  byłych pracowników i studentów: Wyższej 

Szkoły Mechatroniki w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów 

w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w 

Chorzowie o sposobie zakończenia postępowania prowadzonego przez 

Prokuraturę Rejonową Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt PR 1 

Ds. 113.2019  oraz o tym, iż na niniejsze postanowienie  przysługuje zażalenie 

-  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w 

Katowicach  ogłoszenia o następującej treści: 

 

„Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach zawiadamia osoby 

pokrzywdzone w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 113.2019, to jest  byłych pracowników 

i studentów: Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, Wyższej Szkoły 

Bankowości i Finansów w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-

Medycznej  w Chorzowie, o tym że: postanowieniem z dnia 30.04.2020r., sygn. akt 

PR 1 Ds.113.2019, prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w 

Katowicach umorzył postępowanie w sprawie: zniszczenia lub uszkodzenia w okresie 

od listopada 2014r. do kwietnia 2020r.w Katowicach przy ul. 11 Listopada 13 

materiałów archiwalnych: Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach, Wyższej 

Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkoły 

Informatyczno-Medycznej  w Chorzowie przez osoby na których ciążył szczególny 

obowiązek  ich ochrony, to jest o czyny z art. 52 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o 

narodowym zasobie archiwalnym / Dz.U.2019.553 j.t. /, na zasadzie art. 17§1pkt 2 

kpk, wobec stwierdzenia, iż czyny nie zawierają ustawowych znamion czynów 

zabronionych”. 

 

 

 



 

POUCZENIE 

Pokrzywdzonym na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem 

prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 

dni od daty ogłoszenia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest 

bezskuteczne. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt 

sprawy. Pokrzywdzony może zwrócić się do  Prokuratury Rejonowej Katowice-

Wschód w Katowicach, ul. Kossutha 11, pok. 16 w terminie zawitym 7 dni od 

ogłoszenia postanowienia w prasie, o doręczenie odpisu postanowienia.” 

 

 
            

Prokurator Prokuratury Rejonowej  
       Jacek Pandel  
 


