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Sygn. PR 1 Ds. 185.2016 
 

ZARZĄDZENIE 
 

      Katowice, dnia 03.07.2020 r. 
Jacek Kępa – prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w 

Katowicach, po zapoznaniu się z aktami śledztwa o sygn. PR 1 Ds. 
185.2016 
- działając na podstawie art. 131 § 2 kpk 

 
zarządził: 

 
o wydaniu postanowień z 29.06.2020 r. o wyłączeniu części 
postępowania o sygn. PR 1 Ds. 185.2016 do odrębnego prowadzenia, 

oraz z 30.06.2020 r. o umorzeniu śledztwa o sygn. PR 1 Ds. 185.2016 
zawiadomić pokrzywdzonych poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie 
internetowej prokuratury o następującej treści: 

 
„Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach 

zawiadamia osoby pokrzywdzone w sprawie o sygnaturze akt PR 1 Ds. 
185.2016 (tj. łącznie 1870 osób, które w okresie od lutego 2015 r. do 
grudnia 2017 r. zostały oszukane z użyciem portali internetowych Allegro 
i OLX, lub stron podszywających się pod portal internetowy Allegro, a 
także stron podszywających się pod sklepy internetowe „centgsm”, 
„awarotel”, „saro”, „ekspresmedia”, „kuppanwungiel”, „karogsm” i 
„mediamarkt24”, tj. osoby pokrzywdzone czynami z art. 286 § 1 kodeksu 
karnego, oraz łącznie 405 osób, których konta poczty elektronicznej i 
konta prowadzone na portalu Allegro.pl w tym samym okresie zostały 
przejęte przez sprawcę i po zmianie ich ustawień wykorzystane do 
dokonania tych wyłudzeń, tj. osoby pokrzywdzone czynami z art. 287 § 
1 kodeksu karnego, a także 10 osób, których dane osobowe sprawca 
wykorzystał  podszywając się pod nie w celu wyrządzenia im szkody 
majątkowej lub osobistej, tj. osoby pokrzywdzone czynami z art. 190a § 
2 kodeksu karnego, a nadto podejrzanych występujących w tej sprawie, 
oraz pełnomocników procesowych podejrzanych i pokrzywdzonych) o 
tym, że postanowieniem z 29.06.2020 r. wyłączono do odrębnego 
prowadzenia wątek dot. wszystkich tych czynów i osób, za wyjątkiem 
zaistniałych w okresie od 17.02.2015 r. do 25.05.2015 r. 20 oszustw 
popełnionych z użyciem strony internetowej Allegro.pl i rachunków 
bankowych prowadzonych dla Grzegorza P., Marka T., Mateusza M., 
Łukasza K. i Mariusza T., oraz 4 przejęć kont poczty elektronicznej i kont 
prowadzonych na portalu Allegro wykorzystanych do dokonania tych 
wyłudzeń, a także wykorzystania danych osobowych 1 osoby w celu 
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Tak wyłączone 
postępowanie kontynuowane jest pod sygn. PR 1 Ds. 62.2020. 



Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach informuje 
także, iż na powyższe postanowienie o wyłączeniu części postępowania 
do odrębnego prowadzenia zażalenie nie przysługuje. 

Nadto Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach 
informuje także, iż postanowieniem z 30.06.2020 r. pozostały w ramach 
śledztwa o sygn. PR 1 Ds. 185.2016 wątek (tj. dot. 20 osób, które w 
okresie od 17.02.2015 r. do 25.05.2015 r. zostały oszukane z użyciem 
strony internetowej Allegro.pl i wpłaciły pieniądze na rachunki bankowe 
prowadzone dla Grzegorza P., Marka T., Mateusza M., Łukasza K. i 
Mariusza T., tj. czynów z art. 286 § 1 kodeksu karnego, oraz 4 osób, 
których konta poczty elektronicznej i konta prowadzone na portalu 
Allegro w tym samym okresie zostały przejęte przez sprawcę i po zmianie 
ich ustawień wykorzystane do dokonania tych wyłudzeń, tj. czynów z 
art. 287 § 1 kodeksu karnego, a także 1 osoby, której dane osobowe 
sprawca wykorzystał  podszywając się pod nią w celu wyrządzenia jej 
szkody majątkowej lub osobistej, tj. czynu z art. 190a § 2 kodeksu 
karnego) został umorzony z powodu niewykrycia sprawcy tych czynów. 

Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach informuje 
także, iż na to postanowienie o umorzeniu śledztwa pokrzywdzonym 
przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania ich sprawy. 
Przysługuje im także prawo przejrzenia akt sprawy. Zażalenie wnosi się 
za pośrednictwem prokuratora, który wydał to postanowienie. Termin do 
jego wniesienia wynosi 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia i 
jest zawity, co oznacza, że zażalenie wniesione po upływie tego terminu 
jest bezskuteczne. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone 
postanowienie, lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem 
wyjaśnienia wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenia 
wskazanych czynności.” 

 
 
 
 
 


