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Prokuratura Rejonowa 
w Myszkowie 
ul. Kościelna 15 
42 - 300 Myszków 

Zawiadomienie o przestępstwie 
wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego 

Na zasadzie art. 12 § 1 k.p.k., zawiadamiam o możliwości popełnieniu 

przestępstwa przez Pana Damiana Szpindlera, prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą INTERMODAL WAGON SERVICE z siedzibą w Myszkowie przy 
ul. Partyzantów 4, PESEL 80041211478, NIP 6252049836, REGON 241497525 na 
szkodę ATP GLOBAL Tomasz Pawelski z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 2, 42 -300 
Myszków, NIP 5771427242, polegającego na doprowadzeniu mnie do niekorzystnego 
rozporządzenia środkami pieniężnymi w łącznej kwocie 577.758,23zł (pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia trzy 
grosze), za pomocą wprowadzenia mnie w błąd, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k. 

Wnoszę o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Panu Damianowi 
Szpindler 

Właściwość m1eJscową Prokuratury Rejonowej w Myszkowie uzasadnia 
miejsce popełnienia czynu zabronionego - Myszków (art. 31 § 1 k.p.k.). 

UZASADNIENIE 

Na przełomie 202lr. i 2022r. w ramach prowadzonej przeze mnie działalności 
gospodarczej rozpocząłem stałą współpracę z Panem Damianem Szpindlerem. 
Współpraca polegała na świadczeniu przez moją firmę na jego rzecz usług w zakresie 
transportu, przeładunku i spedycji. Warunki tej współpracy zostały udokumentowana 
następującymi Umowami, których kserokopie przedkładam w załączeniu: 

1. Umowa o wykonywanie usług w zakresie przeładunku i spedycji z dn. 
Ol .04.2022r. 

2. Umowa najmu kontenerów Nr 01/2022 z dnia 0l.04.2022r. 
3. Umowa Przewozu z dnia 17 .O l.2022r. 
4. Umowa Przewozu z dnia 15.12.202lr. 

Z uwagi na duży zakres usług i zleceń jakie moja firma wykonywała na rzecz Pana 
Damiana Szpindlera, oddelegowałem do siedziby jego firmy moich pracowników w 
osobach: Klaudia Zych, Marta Ruman, Joanna Trepka. 
W trakcie trwania naszej współpracy moja firma wykonała na rzec 
Szpindlera szereg zleceń w postaci usług: transportowych, 
terminalowych, bieżącej obsługi klientów, i Afph Gr@ 

ana Damiana 
spedycyjnych, 
ojętych usług 



logistycznych. Przyjęcie do wykonania i samo wykonanie powyższych usług zostało 
udokumentowane następującymi dokumentami: zleceniami transportowymi (często 

przesyłanymi do moich pracowników bezpośrednio przez kontrahentów Pana Damiana 
Szpindlera), listami przewozowymi, fakturami V AT, wystawianymi mojej formie 
przez przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz Pana Damiana 
Szpindlera, zlecone na jego żądanie przeze mnie, Fakturami V AT wystawanym 
przeze mnie Panu Damianowi Szpidlerowi. 

Pan Damian Szpindler miał mi płacić osobno, za każdą wykonaną usługę w oparciu 
o otrzymaną ode mnie fakturę VAT. W okresie od kwietnia do czerwca 2022r. 
wykonałem na rzecz Pana Damiana Szpidnelra około 50 różnych usług o charakterze 
logistycznym. Pomimo, iż wykonałem je prawidłowo, a Pan Damian Szpindler nie 
wnosił żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do naszej współpracy, nie uregulował on 
należności za żadną z powołanych usług. Poza niewielką kompensatą, nie otrzymałem 
od niego żadnych pieniędzy za wykonane na jego rzecz usługi. 
Wobec powyższego w dniu 23.06.2022r. skierowałem do Pana Damian Szpindlera 
pismo rozwiązujące naszą współpracę. Uzasadnieniem dla zerwania współpracy było 
nieuregulowanie przez Pana Damiana Szpindlera zobowiązań względem mnie. 
Z informacji jakie posiadam wynika, iż Pan Damian Szpinder nie zapłacił także innym 
swoim kontrahentom, nadto posiada zadłużenie tytułu należności podatkowych. W tej 
sytuacji dochodzenie od niego roszczeń na drodze cywilnoprawnej okaże się 

najpewniej bezskuteczne, a biorąc po uwagę znaczną wysokość mojego roszczenia 
względem niego łączyło by się to dla mnie ze znacznymi kosztami, których również 
bym od niego nie wyegzekwował. Mając na uwadze fakt, iż Pan Damian Szpindler nie 
uregulował swoich należności względem mnie chociażby w najdrobniejszej części, 

należy przyjąć, że już w chwili zlecenia mi poszczególnych usług działał ze góry 
powziętym zamiarem, że mi nie zapłaci . W mojej ocenie, Pan Damian Szpinder 
popełnił na moją szkodę przestępstwo oszustwa. Pragnę także zaznaczyć, że strata 
przekraczająca kwotę pół miliona złotych może doprowadzić moją formę do 
bankructwa. Argumentem świadczącym o tym, że Pan Damian Szpinder mnie oszukał 
wyłudzając ode mnie wykonanie szeregu usług logistycznych, jest fakt iż ustaliliśmy 
45 - dniowy termin płatności za poszczególne usługi. W tych okolicznościach, Pan 
Damian Szpinderr, jeszcze przed upływem terminu wymagalności pierwszej faktury 
zlecał mi wiele dalszych usług, za które ostatecznie też mi nie zapłacił, przez co 
znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. 

Z tego powodu domagam się ścigania karnego i ukarania Pana Damiana Szpindlera, 
nadto wnoszę o zobowiązanie go do naprawienia szkody jaką poniosłem w wyniku 
jego działalności stanowiącej równowartość kwoty 577.758,23zł. 

Poza mną, szeroką wiedzę, dotyczącą oszustw popełnionych na moją szkodę ORAZ 
INNYCH PODMIOTOW Z BRANZY TRANSPORTOWEJ przez Pana Damiana 
Szpindera mają moi pracownicy: Klaudia Zych i Marta Ruman, któryc} wnoszę o 
przesłuchanie (ewentualnie wezwanie proszę skierować na adres mojej fi y) 

W załączeniu przedkładam kserokopie dokumentów powołanych w treści isma ,oraz 
listę firm które zgłosiły nam podobne roszczenia wobec Pana Qaw(ana Szp n~ a 
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Ogólne 1 

lfyp pisma Liczba załączników 

IATP GLOBAL TOMASZ PAWELSKI; SPÓŁDZIELCZA 2A 42300 MYSZKÓW 
Nadawca 

2022-09-13 14090-22-14797 

Data wpływu UNP / Znak pisma nadawcy 

Rosikoń Martyna 

Osoba wystawiająca potwierdzenie Podpis 

Rosikoń Martyna 

Osoba przyjmująca Podpis 


