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LIST GONC ZY
GtaĘnaDzióbkowska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chojnicach stosownie
do swegopostanowieńazdńa25.07.20l6rokuwydanegonapodstawie art.279 § 1kpkw
sprawie 2Ds.569115

l. zarządzaposzŃiwanie listem

gońcrrym niżej wymienionego podejrzanego:

1.

Nazwisko i imię Połom GrzegolzPESEL 77080311913

2.

Pseudonim........,....

3. Imię

./. .............

ojca Brunon

Irnię i nazwisko panieńskie matki Danuta zd. Łochowska

4. Datai miej sce urodzenia 3.08.197 7 CzarnaWoda
5. Ostatnie miejsce zamieszkania 89-652 Łąg,
6. Ostatnie miejsce

Wądob, ul. Główna

13

pracy brak danych

7. Adres rodziców lub rodziny

brak danych

8. Zawód brak danych
9.

Rysopis:

danych
czoło brak danych
kolor oczu brak danych
nos brak danych
zarostbrakdanych

wzrost brak

foto grafia

w zŃączeniu * )

włosy brak danych
tlł,larz brak

danych

uszy brak danych

ustabrak danych
znaki szczególne brakdanych

10.

kótki opis czynu przestępnego zarzlttcanego poszŃiwanemu oraz kwalifikacja prawna:
W dniu 12.01.2015 r. w Wądołach gm. Czersk dzińając w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej doprowadził spółkę Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej do
niekorzysfiręgo rozporządzenia mieniem w lovocie 22.000 zł w ten sposób, że wprowadził

ją w błąd co do osiąganych dochodów

i

umowy kredytowej, tj. o cryn z art. 286 §

1

1. Data

zalrtiaru wywiąąrwania się z warunków zawartej
1

k.k.

i sygnatura postanowienia o tymczasowym aresżowaniu 13.06.2016 II Kp 257116

II. Rozpowszechnianie listu gończego nastąpi poprzez publikację w Intemecie.

Wąrwa się każdego, kto zna miejsce pobytu Poszukiwanego, do zawiadomienia o tym
najblższej jednostki Policji lub prokuratora (ań.280 §1 pkt 4 kpk).
Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce
grozi kara pozbawienia wolnoścido lat 5 (ań. 239 § 1 kk).

Za ajęcie lub pmyczynienie się do ujęcia poszukiwanego wyznaczono nagrodę w

wysokości

.l.

..............

złotych *)

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (ań.

280 § 2 kpk).

Załącznil<tz
1 Odpis postanowienia o Ęmczasowym aresźowaniu.
2.Nakaz ptzyj ę cia do naj bliż s ze go ał esztl śl e dcze go.
.

prokurator

tury Rejonowej
ka)

