„Sekretariat Prokuratury Rejonowej Kraków -

Śródmieście Zachód w postępowaniu

sygnatura PR 3 Ds 50.2019 zawiadamia osoby pokrzywdzone, że w dniu 30 grudnia 2019r.
wydano postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie o czyny z art. 286§1 kk,

dotyczące działania w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru,
w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2016 roku do 12 marca 2018 roku, w bliżej
nieustalonym miejscu, za pośrednictwem sieci Internet, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, polegającego na doprowadzeniu ustalonych użytkowników portalu allegro.pl
do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi, poprzez wprowadzenie wymienionych w błąd
co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych za pośrednictwem tego portalu
umów kupna sprzedaży towarów od użytkownika „ksiazkiksiazki” oraz „carpatiabooks.
W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia pokrzywdzony może zwrócić się o doręczenie
postanowienia o umorzeniu dochodzenia”.
Jednocześnie bardzo proszę o zamieszczenie załączonego druku pouczenia.
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Pouczenie o upraw nieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępow aniu karnym
(na podstawie Ustawy z dnia 19 lipcs 2019 roku o ¿mianie ustawy-Kodekj postąpowenis karnego oraz
rtie(ct<5rych innych ustaw)

Przed pierwszym przesłuchaniem albo niezwłocznie po ustaleniu pokrzywdzonego, jeżeli odstępuje
się od jego przesłuchania, poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w
postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności:

do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia
w tych czynnościach, określonych w art. 51, art. 52 i art. 315-318, do korzystania z pomocy
pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach
wskazanych w art. 78, jak również o uprawnieniach określonych w art, 23a § 1, art. 156, art. 204, art.
306 i art. 315a oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art, 138 i art. 139. Pouczenie
obejmuje również informację o możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub uzyskanie
kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych środkach ochrony i pomocy, o
których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dis pokrzywdzonego i
świadka (dz. U. z 2015 r. poz. 21), pomocy przewidzianej w art. 43 § 8 Kodeksu Karnego
Wykonawczego, możliwości wydania europejskiego nakazu ochrony, organizacjach wsparcia
pokrzywdzonych, treści art. 337a oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem
w postępowaniu.

Potwierdzam otrzymanie pouczenia

