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Sygn. akt …………….
Załącznik do protokołu przesłuchania pokrzywdzonego
w charakterze świadka lub do protokołu przyjęcia
ustnego zawiadomienia o przestępstwie
w dniu …………………………

Pouczenie
pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach
I.
Podstawowe prawa pokrzywdzonego:
1. Pokrzywdzony w postępowaniu wyjaśniającym jest stroną uprawnioną do działania we
własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 § 1 kpk) 1).
2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą
pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 kpk)1).
3. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać
najbliższe osoby, a wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator (art.52 kpk) 1).
4. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną czynności procesowych dokonuje organ
uprawniony do działania w jego imieniu ( art. 51 § 1 kpk). Pokrzywdzony może też w toku
postępowania karnego ustanowić swojego pełnomocnika (art. 87 § 1 kpk) 1).
5. Jeżeli pokrzywdzony wykaże, że warunki materialne nie pozwalają mu na poniesienie
kosztów związanych z pełnomocnictwem bez uszczerbku dla siebie i rodziny, może złożyć do
rzecznika odpowiedzialności zawodowej (w postępowaniu wyjaśniającym) lub do sądu
lekarsko-weterynaryjnego (w postępowaniu sądowym), wniosek o wyznaczenie mu
pełnomocnika z urzędu (art. 87 § 1 i 88 § 1 kpk) 1).
6. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przewinienia zawodowego popełnionego przez
lekarza weterynarii może zawiadomić o tym rzecznika odpowiedzialności zawodowej
(art.304 § 1 kpk) 1). Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie nie zostanie w
ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, może wnieść
zażalenie do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (art. 306 § 3 kpk) 1).
7. Pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności procesowych w toku
postępowania przygotowawczego (art. 315 § 1 kpk) 1).
8. Jeżeli czynności postępowania wyjaśniającego nie będzie można powtórzyć na rozprawie,
pokrzywdzony może być dopuszczony do tej czynności, chyba że, w razie zwłoki, zachodzi
niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu. Rzecznik odpowiedzialności
zawodowej może także dopuścić pokrzywdzonego do udziału w innych czynnościach
śledztwa lub dochodzenia (art. 316 § 1, art. 317 kpk) 1).
9. Rzecznik prowadzący postępowanie wyjaśniające ma obowiązek doręczenia
pokrzywdzonemu odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych albo
instytucji naukowej oraz na wniosek pokrzywdzonego zezwala na wzięcie udziału w
przesłuchaniu biegłego i zapoznaniu się z opinią (art. 318 kpk) 1).
10.
Pokrzywdzony uczestniczący w czynnościach podpisując protokół może zgłosić
zarzuty co do jego treści (art. 150 § 2 kpk) 1).
11.
Pokrzywdzony może żądać odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył lub
miał prawo uczestniczyć, jak również dokumentu pochodzącego od niego lub sporządzonego
z jego udziałem ( art. 157 § 3 kpk) 1).
12.
Pokrzywdzony ma prawo otrzymać na swój koszt po jednej kopii zapisu dźwięku lub
obrazu utrwalonej w ten sposób czynności procesowej (art. 147 § 4 kpk) 1).

13.

Pokrzywdzony, za zgodą prowadzącego postępowanie, może w toku postępowania
wyjaśniającego przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy, a także złożyć zażalenie na
odmowę udostępnienia akt (art. 156 § 1 i 5, art. 159 kpk) 1).
14.
Pokrzywdzonemu w toku postępowania przysługuje zażalenie na postanowienie o
odmowie wszczęcia dochodzenia – śledztwa oraz umorzenie postępowania i w związku z tym
przysługuje mu prawo przejrzenia akt (art. 306 § 1 kpk). Pokrzywdzonemu służy ponadto
prawo do złożenia zażalenia na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia, które
naruszają jego prawa (art. 302 § 2 kpk) 1).
15.
Pokrzywdzony może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji (art. 320 § 1 kpk) 1).
II.
Podstawowe obowiązki pokrzywdzonego:
1. Pokrzywdzony zobowiązany jest stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego
postępowanie (art. 177 kpk) 1).
2. Pokrzywdzony, zmieniając miejsce zamieszkania lub przebywania, zobowiązany jest
powiadomić o tym organ procesowy. W przypadku niezawiadomienia, pisma wysłane pod
ostatnio wskazanym adresem uważa się za doręczone (art. 139 § 1 kpk) 1).
Oświadczam, że z powyższymi prawami i obowiązkami zapoznałem(am) się i potwierdzam
odbiór odpisu pouczenia, dnia ……………………godz. …………… .

…………………………………
/podpis pokrzywdzonego/

1)

……………………………………...
/podpis Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej/

w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm./

