
 

 

 

 

 

 

PROKURATURA REJONOWA 

DLA WROCŁAWIA – FABRYCZNEJ 

ul. Sądowa 2 

50-046 Wrocław 

 

Sygn. akt PR 1 Ds 1234.2021 

Wrocław, dnia 1 listopada 2021 roku 

 

  

AKT OSKARŻENIA 

przeciwko: 

Janowi Kowalskiemu 

o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.  

 

Oskarżam:  

Jana Kowalskiego, syna Andrzeja i Marii z domu Nowak, urodzonego w dniu 1 marca 1996 

roku we Wrocławiu, PESEL: 96030100000, zamieszkałego oraz zameldowanego na pobyt 

stały ul. Piękna 10 m. 2, 00-000 Wrocław, numer telefonu 666 222 333, nieposiadającego 

telefaksu, adres poczty elektronicznej janek@gmail.com, obywatelstwa polskiego, 

legitymującego się wykształceniem średnim, z zawodu mechanika, bezrobotnego, 

nieposiadającego majątku większej wartości, kawalera, bezdzietnego, karanego (k. 46 – 48), 

Zatrzymanego w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 06:05 (k. 26 – 28), 

Tymczasowo aresztowanego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 

we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2021 roku, sygn. akt II Kp 700/21 na okres trzech miesięcy, 

do dnia 7 września 2021 roku, godz. 06:05 (k. 95 – 96), które przedłużono postanowieniem 

Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 4 września 2021 roku, 

sygn. akt II Kp 800/21 na okres kolejnych 3 miesięcy do dnia 9 grudnia 2021 roku, godz. 

06:05 (k. 272 – 273), 



 

 

 

Wobec którego postanowieniem z dnia 19 września 2021 roku prokurator zastosował 

zabezpieczenie majątkowe na pieniądzach w kwocie 860 złotych (k. 328 – 329), 

Występującego z obrońcą z urzędu, adw. Anną Wiśniewską (k. 197), 

o to, że: 

w dniu 20 stycznia 2021 roku za pośrednictwem sieci teleinformatycznej, w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej doprowadził Dorotę Wójcik do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 

w wysokości 800 złotych, poprzez wprowadzenie jej w błąd co do zamiaru sprzedaży 

wystawionej na portalu Olx.pl konsoli do gier XBox w ten sposób, że po otrzymaniu przelewu 

za zamówiony towar nie wysłał go, ani nie zwrócił pokrzywdzonej pieniędzy, 

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.  

 Na podstawie przepisu art. 24 § 1 k.p.k. oraz art. 31 § 1 k.p.k. sprawa podlega 

rozpoznaniu  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu. 

UZASADNIENIE 

 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod sygn. PR 1 Ds 

1234.2021 nadzorowała postępowanie przygotowawcze przeciwko Janowi Kowalskiemu, 

podejrzanemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.  

 W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny. 

  W dniu 20 stycznia 2021 roku, pokrzywdzona Dorota Wójcik znalazła na portalu 

Olx.pl ofertę sprzedaży konsoli Xbox wraz z jednym padem i kinektem za kwotę 900 złotych. 

Ogłoszenie wystawił oskarżony Jan Kowalski. Pokrzywdzona skontaktowała się z oferentem 

na podany w ogłoszeniu numer telefonu 666 222 333. Wymieniając wiadomości sms, 

pokrzywdzona i oskarżony ustalili cenę sprzedaży na 800 złotych. Tego samego dnia, 

pokrzywdzona przelał tę kwotę na rachunek bankowy o numerze 66 1122 3344 0000 7700 

0077 8845. Oskarżony zapewnił pokrzywdzoną, że towar zostanie wysłany do wskazanego 

przez pokrzywdzoną paczkomatu. Kupione rzeczy nie zostały jednak do pokrzywdzonej 

wysłane. Pomimo podejmowanych prób kontaktu z oskarżonym, ten nie zwrócił Dorocie 

Wójcik pieniędzy. 

k. 2, 7, 10 – 11, 54,  



 

 

 

 Jak ustalono, przedmiotowy rachunek bankowy należy do oskarżonego. W dniu 20 

stycznia 2021 roku zaksięgowany został przelew pochodzący od pokrzywdzonej. Środki 

pieniężne, które wpłynęły na konto, zostały następnego dnia wypłacone w bankomacie. 

k. 20 – 29 

 Z danych uzyskanych od operatora wynika, że numer abonencki 666 222 333 należy 

do oskarżonego. 

k. 32 

 Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan Kowalski nie przyznał się do 

popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. 

k. 60 – 61  

 W tym stanie rzeczy przyjąć należy, że wątpliwości nie budzi realizacja przez 

oskarżonego znamion typu czynu zabronionego z art. 286 § 1 k.k. Sprzedając 

pokrzywdzonemu konsolę Xbox, a wraz z nią inne przedmioty, oskarżony wiedział bowiem, 

że nie wywiąże się z umowy. Oskarżony nie podjął żadnych czynności zmierzających do 

dostarczenia sprzedanych rzeczy pokrzywdzonemu. Na wezwanie pokrzywdzonej nie zwrócił 

jej także pieniędzy. W istocie, unikał jakiegokolwiek kontaktu. Już następnego dnia po 

otrzymaniu pieniędzy, wypłacił je w bankomacie. Na oszukańczy zamiar wskazuje nadto 

bliższa analiza historii rachunku bankowego oskarżonego w zestawieniu z historią jego 

ogłoszeń na portalu Olx.pl (odpowiednio k. 20 i 10 akt). Dostrzec bowiem można, że w dniu 

20 stycznia 2021 roku, za ten sam oferowany przedmiot na konto oskarżonego wpłynęły 

pieniądze zarówno od pokrzywdzonej, jak też od innego mężczyzny. Tym samym przyjąć 

należy, że oskarżony działał w zamiarze kierunkowym – w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej. Kwestia strony przedmiotowej również jawi się jako jednoznaczna. 

Doprowadzenie pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem zaktualizowało 

się z chwilą zrealizowania przez nią przelewu za przedmiot, którego miała nigdy nie 

otrzymać.   

Oskarżony był dotychczas karany za występek z art. 286 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 

k.k. oraz czterokrotnie za występki z art. 62 ust. 1 u.p.n.  

k. 47 – 48  

Podpis prokuratora 



 

 

 

PR 1 Ds 1234.2021 

Na zasadzie art. 333 § 1 k.p.k. przedkładam listę osób, których wezwania na rozprawę 

żąda oskarżyciel publiczny: 

 

I. Oskarżony: 

1. Jan Kowalski       k. 60 – 61, 

 

II. Pokrzywdzona: 

1. Dorota Wójcik      k. 1 – 2, 

III. Wykaz innych dowodów do przeprowadzenia na rozprawie: 

1. Materiały uzyskane z olx.pl     k. 10 – 11, 

2. Umowa i historia rachunku bankowego   k. 20 – 29, 

3. Dane od operatora telekomunikacyjnego   k. 32, 

4. Karta karna       k. 46 – 48, 

5. Korespondencja pokrzywdzonego z oskarżonym  k. 54, 

6. Dane osobopoznawcze art. 213 k.p.k.    k. 56. 

 



 

 

 

PR 1 Ds 1234.2021 

Na zasadzie art. 333 § 3 k.p.k. przekazuję do wiadomości Sądu adres ujawnionych 

pokrzywdzonych oraz osób, o których mowa w art. 333 § 1 pkt 1 k.p.k. 

Oskarżony: 

1. Jan Kowalski – adres zamieszkania ul. Piękna 10 m. 2, 53-000 Wrocław, numer 

telefonu 666 222 333, nieposiadający telefaksu, adres poczty elektronicznej 

janek@gmail.com 

Pokrzywdzona: 

1. Dorota Wójcik – zamieszkała ul. Śliczna 13, 53-001 Wrocław, telefon 333 222 666, 

adres poczty elektronicznej dorota@o2.pl, telefaksu nie posiada. 


