II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Kielcach
25-312 Kielce, ul. Warszawska 44
Informacja telefoniczna w sprawach: 12 286 32 83 (dotyczy telefonów stacjonarnych i komórkowych);
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)
Godziny pracy Sądu: poniedziałek 8:15-16:15, wtorek-piątek 7:45-15:45
Punkt Obsługi Interesanta (poi@kielce.sr.gov.pl) czynny: poniedziałek 8:30-18:00:wtorek-piątek 8:00-15:15
Biuro Podawcze Sądu czynne w godzinach pracy Sądu, z przerwą 11:00-11:20
Kasa Sądu czynna 9:00–14:00, z przerwą, 11:00–11:20
www.kielce.sr.gov.pl

Termin: 19 lutego 2018r. o godz. 11:30 sala 1
Data wysłania: 19 grudnia 2017 r.
Sygnatura akt: II K 1285/17

ZAWIADOMIENIE
dla pokrzywdzonego
Sąd Rejonowy w Kielcach - II Wydział Karny zawiadamia Państwa: Wiesław Gryszówka,
Jakub Jachymczyk, Marzena Trojszczak, Adam Arkuszewski, Małgorzata Klimiuk, Piotr
Todoruk, Danuta Plich, Eliza Grabka, Cezary Kopacz, Sara Bijok, Aleksandra Dyjasińska, Edyta
Psik, Kryspin Klinczyk, Joanna Michalska, Regina Walachowska, Norbert Giemza, Jan Staniek,
Maciej Zając, Michał Cempel, Aneta Dryka, Angelika Kwecka, Sebastian Kurzawski, Teresa
Grzyb, Piotr Grzyb, Paweł Pełechat, Arkadiusz Gajęcki, Grzegorz Mikołajczyk, Dawid
Wisniewski, Katarzyna Wielgus, Sara Jaworska, Przemysław Bucki, Dawid Pałosz, Adam Dunaj,
Michał Jankowski, Mariola Zarzycka, Mateusz Gajda, Magdalena Rzeszut, Gabriel Jawin, Danuta
Jarosz, Wojciech Kostzewski, Maciej Mołodowicz, Paula Dziubak, Irena Chmielarz, Gabriela
Puda, Bogusława Wódż, Paweł Więckowski, Kamil Słociński, Rafał Kołodziej, Patrycja
Kołodziej, Marta Zatoń, Kamil Siewiera, Konrad Karkocha, Joanna Marciszewska, dariusz
Siwiński, Zdzisław Piwowarski, Emilia Sajna, Krystyna Witek, Robert Wawszczyk, Jarosław
Bania, Konrad Berdys, Marek Cieśla, Irena Cieśla, Antonbi Cieśla, Barbara Cieśla, Grzegorz
Gruszka, Magdalena Zakrzewska, Bogusława Cieśla, Lukasz Glapiński, Dominika Romanowska,
Grzegorz Wesołowski, Janusz Baniak, Dominik Witka, Łukasz Piasecki, Jakub Wojciechowski,
Marek Strzępa, Michał Machnio,Andrzej Mielcarz, Jarosław Panfil, Piotr Ciepłuch, Natalia
Wawrzyńska, Daria Sojka, Anna Pędzich, Magdalena Motyl, Beata Niechciał, Radosław Kotwicz,
Daniel Garnczarek, Jarosław Górny, Arleta Dejewska, Rafał Amroziński, Jarosław Skwarek,
Wojciech Gomułka, Kamil Gorący, Patryk Żabicki, Ireneusz Błachnio, Karolina Modzelewska,
Krystian Modzelewski, Zdzisław Kosturek, Zbigniew Chamik, Izabela Juszczak, Anna
Grabowska, Mirosław Chodorek, Jakub Tułaza, Przemysław Ślebioda, Marcin Choiński, Julita
Krawczyk, Małgorzata Janus, Małgorzata Michalak, Mariusz Bruździak, Paweł Sas, Stanisław
Hyszko, Dawid Pławski, Ewa Michalak, Paweł Szeląg, Sylwia Żal, Mateusz Kasztelan,
Magdalena Kasztelan, Mihał Jurczyk, Abel Gramza, Zdobysław Łuczak, Szymon Undrych,
Radosław Bieniek, Jacek Kaczmarek, Paulina Badio, Alina Malesa, Dominika Ostrowska, Sara
Kłos, Katarzyna Walewska, Grzegorz Mikołajczyk, Artur Nurek, Cecylia Gajewska, Magdalena
Dłubisz, Damian Sypytkowski, Lidia Michalska, Grażyna Ozimek, Piotr Przeworski, Joanna
Zachariasz, Dariusz Fiutek, Malgorzata Dziedzic, Sebastian Rogalski, Marcin Mućka, Maciej
Woźniak, Andrzej Kuciński, Szymon Nazarowski, Magdalena Piatkowska, Łukasz Nowak, Iwona
Raj, Regina Michalak, Andrzej Król, Łukasz Pawelec, Julian Stokłosa, Norbert Sowiński,
Wojciech Grabczewski, Dariusz Gardyan, Maria Marekwica, Damian Myszka, Mirosław Kozuch,

Sandra Senderska, Marcin Gąsior, Anna Chytra, Sandra Kowalczyk vel Kowalska,Karol
Kasendra, Michał Zalewski, Dawid Kudroń, Piotr Woś, Stanisława Witkowska, Michał Janigacz,
Agnieszka Kuc, Monika Sieczkowska, Dawid Denko, Marek Swoboda, Piotr Zdebel, Joanna
Śrutwa, Piotr Pawlik, Karol Pańtak, Wojciech Noga, Krzysztof Skrzostka, Patryk Zimmermann,
Janina Jaśkiewicz, Arleta Ilków, Damian Paprocki, Renata Czechowska, Kamil Smykowski,
Łukasz Jabłoński, Piotr Lesniak, Karol Krawczyk, Rafał Panic, Wojciech Pasierb, Stanisław
Maszczyk, Zbigniew Zapaśnik, Łukasz Strzałkowski, Mirosław Rocławski, Marek Kita, Wanda
Łopacińska, Anna Bocyk, Robert Kasprzak, Anna Szewczyk jako pokrzywdzonych, że 19 lutego
2018r. o godz. 11:30 sala 1 w tutejszym Sądzie przy ul. Warszawskiej 44, odbędzie się rozprawa
karna w sprawie oskarżonego Szymona Łyczywka.
Każda osoba stawająca w sądzie winna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający
tożsamość.

Sekretarz sądowy Renata Klimczak
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów
administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

POUCZENIE DLA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM
Art. 87a KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO
§ 1. Na wniosek strony innej niż oskarżony, która nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz
sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia pełnomocnika w celu dokonania określonej czynności
procesowej w toku postępowania sądowego.
§ 3. O uprawnieniu do złożenia wniosku oraz o tym, że w zależności od wyniku procesu strona taka może być
obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu, należy pouczyć ją przy doręczeniu zawiadomienia o
terminie rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5 oraz art. 343a.
§ 4. Ponowne wyznaczenie pełnomocnika w trybie, o którym mowa w § 1 i 2, dopuszczalne jest jedynie w szczególnie
uzasadnionych wypadkach.
Art. 54. 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.
§ 2. 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. 49a. Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć
wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.
[Art. 46. Kodeksu karnego § 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby
uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części,
wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o
możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
§ 2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku
nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego
przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci
pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka
się na rzecz każdej z nich.
§ 3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na
przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego]
Art. 387. § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej
oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka
karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.
§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina
nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości;
uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony
należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego
wniosku.
§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany.
Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został

złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy.
§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub
dokumenty przedłożone przez stronę.
Art. 402. § 1. 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. Przepis art. 285 stosuje się odpowiednio. Osoby uprawnione do stawiennictwa nie
muszą być zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej (art. 402 § 1
k.p.k.).
Art. 422. § 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty
jego doręczenia, strona, 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.
§ 2. 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.
§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub jeżeli zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.
§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, może wydać również referendarz sądowy.
Art. 444. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. O uprawnieniu do złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy w celu sporządzenia apelacji oraz o możliwości
obciążenia wnioskującego kosztami wyznaczenia takiego obrońcy należy oskarżonego nieposiadającego obrońcy
ponownie pouczyć przy ogłoszeniu lub doręczeniu wyroku, niezależnie od pouczenia udzielonego na podstawie art.
338 § 1a.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do pokrzywdzonego w wypadku wydania na posiedzeniu wyroku
warunkowo umarzającego postępowanie, a także w stosunku do oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego

