
INFORMACJA KRAJOWEGO BIURA ODSZKODOWAŃ W PRZEDMIOCIE 
PRAWA DO OSKARŻENIA POSIŁKOWEGO

W przypadku, gdy przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego, toczy się postępowanie przed 
prokuratorem, zaś po jego zakończeniu, to prokurator wnosi do Sądu akt oskarżenia. Pokrzywdzony musi 
wybrać rolę, jaką chce pełnić w postępowaniu przed Sądem, gdyż z chwilą wniesienia aktu oskarżenia, traci 
dotychczasową pozycję strony postępowania, a uprawnienia, które miał, znikają.

Aby zachować uprawnienia także w postępowaniu, które toczy się przed Sądem, Pokrzywdzony musi 
przybrać rolę oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który nie chce pełnić roli oskarżyciela posiłkowego, 
pełni rolę zwykłego świadka i traci dotychczasowe uprawnienia.

Pokrzywdzony występując w roli oskarżyciela posiłkowego popiera wspólnie z prokuratorem akt oskarżenia 
wniesiony do Sądu, jednakże jest od prokuratora niezależny w swoich działaniach.

Aby działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego, Pokrzywdzony musi złożyć przed Sądem 
oświadczenie, że chce pełnić rolę oskarżyciela. Oświadczenie to winno być złożone najpóźniej do momentu 
odczytania aktu oskarżenia [ art. 54 k.p.k.]
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Krajowe Biuro Odszkodowań prowadzi szeroki katalog spraw :


