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………………………………., dnia ………………………… r.
Do
Prokuratury Rejonowej
w …………………………
[adres]…………………
…………………….………

Pokrzywdzony:

Jan Nowak
[adres]……………..
…………………….….

Zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa
Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o podejrzeniu popełnieniu
przestępstwa oszustwa tj. art. 286 § 1 k.k. przez XX oraz XY wspólników spółki cywilnej
AAA w …………………. na szkodę Jana Nowaka prowadzącego działalność gospodarczą
jako BBB w ………………………………….
Wspólnicy, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej doprowadzili pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem
w kwocie 2.000,00 zł w ten sposób, że po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do
zamiaru zapłaty, wynajęli stanowisko na targach i pobrali dwie faktury VAT: F/1 oraz
F/2 z przedłużonym terminem płatności, nie regulując powstałego w ten sposób
zobowiązania, czym działali na szkodę firmy.

Uzasadnienie
Zachowanie XX i XY wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 286 §
1 kodeksu karnego tj. „kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną

osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskaniu błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania”.
Pokrzywdzony Jan Nowak poniósł rzeczywisty uszczerbek majątkowy w wyniku
wprowadzenia go w błąd przez wspólników spółki cywilnej AAA w …………………….. co
do zamiaru zapłaty za dwie faktury VAT opiewające na łączną kwotę 2.000,00 zł.
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XX oraz XY – wspólnicy spółki cywilnej działający pod firmą AAA zawarli z Janem
Nowakiem dwie umowy, których przedmiotem było zajęcie stoiska na targach. Obie
umowy zostały wykonane przez pokrzywdzonego należycie – udostępnił stoiska za co
wystawił wspólnikom dwie faktury VAT.
Dowód:
- faktura VAT F/1
- faktura VAT F/2
- przesłuchanie świadków: ………………….
Wspólnicy nie dokonali zapłaty za fakturę VAT F/1 z dnia ………………………….. r.
oraz fakturę VAT F/2 z dnia ……………….. wystawionych przez pokrzywdzonego Jana
Nowaka w związku z wykonaną przez niego usługą - każda na kwotę 1.000,00 zł.
Płatność za pierwszą wystawioną fakturę miała być dokonana do dnia ……………………….,
a za drugą do dnia …………………………..
Umowa spółki cywilnej uległa rozwiązaniu, a wspólnicy złożyli wniosek o
wykreślenie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Do chwili obecnej nie
opłacili przedmiotowych faktur.
Dowód: - wydruki z CEIDG XX i XY
W odpowiedzi na wezwanie wspólników do dobrowolnej zapłaty należności,
poinformowali oni o zakończeniu działalności i konieczności kierowania roszczeń do
Sądu.
Dowód:

- przedsądowe wezwanie do zapłaty
- odpowiedź wspólników

Wskazać jednocześnie należy, iż sprawa została przekazana do rozpoznania
Sądowi Rejonowemu w ………………… Wydział Gospodarczy.
Dowód: - nakaz zapłaty z dnia ……………………………………
Biorąc pod uwagę powyższe, w świetle powyższych okoliczności –
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy uznać za uzasadnione.
Jan Nowak

Załączniki:
1) Dowody wymienione w treści uzasadnienia
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