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W związku z wnioskiem złożonym w sprawie indywidualnej, podjęłam działania 

dotyczące informowania pokrzywdzonych przestępstwem o możliwości ubiegania się

o przyznanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej 

kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż art. 4 dyrektywy Rady (2004/80/WE) z dnia 29 

kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw, nakłada na Państwa 

Członkowskie obowiązek zapewnienia, że potencjalni wnioskujący o kompensatę będą mieli 

dostęp do podstawowych informacji o możliwościach składania wniosków o kompensatę.

Z poczynionych w przedmiotowej sprawie ustaleń wynikało, iż praktyka stosowana 

przez organy postępowania karnego nie była w tej mierze jednolita. Wzory pouczeń 

dla pokrzywdzonych stosowane w prokuraturze zawierały stosowne informacje,natomiast - jak 

wynikało z informacji udzielonej mi przez Komendę Główną Policji - wzory pouczeń 

stosowane w jednostkach Policji mogły nie zawierać pouczeń o uprawnieniach wynikających 

z powołanej ustawy.

Po zmianie treści art. 300 Kpk na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 września 

2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, 

na Ministra Sprawiedliwości nałożony został obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, 

między innymi wzoru pisemnego pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego 

w postępowaniu karnym (art. 300 § 3 Kpk). Sposób ujęcia zagadnienia wzoru pouczenia
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pokrzywdzonego w powołanym przepisie sugeruje, że wzór ustanowiony rozporządzeniem 

Ministra Sprawiedliwości ma być jedynym wzorem używanym przez organy postępowania 

karnego.

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 300 § 3 Kpk wydane zostało w dniu 27 

maja 2014 r. rozporządzenie w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach

i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. We wzorze, stanowiącym załącznik 

do rozporządzenia, nie zostały jednak zawarte informacje dotyczące prawa 

pokrzywdzonego do domagania się kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005r. 

o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw. W mojej 

ocenie brak informacji o możliwościach wynikających dla ofiar niektórych przestępstw z treści 

ustawy może stanowić utrudnienie dla osób, które mogłyby ubiegać się o kompensatę w 

egzekwowaniu tego uprawnienia.

W przedstawionej sytuacji uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby 

uzupełnienia wzoru druku pouczenia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej 

ofiarom niektórych przestępstw oraz o poinformowanie mnie o zajętym stanowisku

i ewentualnie podjętych działaniach.

o informacje dotyczące możliwości ubiegania się o przyznanie kompensaty na podstawie

-  2 -


