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Pokrzywdzeni w sprawie II K 154/21 
 

     ZAWIADOMIENIE 

 

 Sąd Okręgowy w Rzeszowie II Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie sygn. 

II K 154/21, że posiedzenie w trybie art. 343 kpk w zw. z art. 335 § 2 kpk (dot. sprawy PR 3 Ds  

521.18 Prokuratury Rejonowej w Dębicy) odbędzie się w dniu 11 maja 2022r. o godz. 09:00 sala 

123 w budynku sądowym  przy ul. Plac Śreniawitów 3. 
 
Stawiennictwo nieobowiązkowe. 
                                                                                  
       sekr.sądowy  Patrycja Miazga 
 
Niniejsze pismo nie wymaga podpisu na podstawie § 21 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 
innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie 
teleinformatycznym. 
 
 
Pouczenie: 
1. Niestawiennictwo nie tamuje rozpoznania sprawy. 
2. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego 
niemożność    stawienia się na wezwanie, wystawionego przez lekarza sądowego (art. 117 § 2a k.p.k.). Informacje o 
miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, 
wywiesza się na tablicach w siedzibach sądów, prokuratur, komend i komisariatów Policji, innych organów 
uprawnionych do prowadzenia dochodzeń, okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych, 
położonych w obszarze właściwości danego sądu okręgowego, a także w miejscach wykonywania zawodu lekarza przez 
lekarzy sądowych (art. 8 ust. 1 ustawy o lekarzu sądowym). 
3. Osoba pozbawiona wolności ma prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia wniosku 
o doprowadzenie na posiedzenie.  
Art.  343. kpk [Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary] 
§  5. (…) Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania 
bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. (…) 
 
 
 
 
 
 
 


