
KAZUS Z PRAWA KARNEGO 

 

 Kamil Brzozowski jest prokuratorem w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie. Ma córkę Annę 

Brzozowską, której matka zmarła.  

 W 2015 r. Kamil Brzozowski prowadził postępowanie przygotowawcze przeciwko Janowi 

Kowalskiemu, który był podejrzany o zabójstwo. Po zamknięciu śledztwa, skierował akt oskarżenia do 

sądu przeciwko Janowi Kowalskiemu, który w efekcie w lipcu 2016 r. został prawomocnie skazany za 

zabójstwo na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 

 Piotr Kowalski urodził się 18 stycznia 1998 r. Jego ojcem jest Jana Kowalski. 

 W dniu 24 lutego 2018 r. Anna Brzozowska obchodziła swoje osiemnaste urodziny. Przebywała 

w gronie koleżanek i kolegów w jednej z restauracji w Gnieźnie. Impreza zakończyła się przed północą. 

Anna Brzozowska ostatnia wyszła z lokalu. Oczekiwała przed lokalem na przyjazd ojca, który miał ją 

odebrać. Nagle podszedł do niej Piotr Kowalski i spoliczkował ją – dwukrotnie uderzył otwartą dłonią 

w twarz. Powiedział jednocześnie, że to za to, iż ma ojca prokuratora, a następnie oddalił się. Zdarzenie 

miało miejsce około godz. 23.45. Nikogo nie było w pobliżu. Nadto Anna Brzozowska stała w miejscu 

mało widocznym, osłoniętym przez drzewa. Samo działanie napastnika było szybkie, krótkotrwałe, a 

słowa wypowiadał przyciszonym głosem, choć oczywiście słyszalnym dla Anny Brzozowskiej. 

 Anna Brzozowska znała Piotra Kowalskiego. Rozpoznała go. Wiedziała, że jej ojciec oskarżył 

jego ojca o zabójstwo. Na skutek spoliczkowania nie doznała żadnych obrażeń. 

 O zaistniałym zdarzeniu Anna Brzozowska nie powiedziała ojcu, ponieważ nie chciała go 

martwić. 

 W dniu 17 grudnia 2018 r., w godzinach rannych, Kamil Brzozowski stwierdził, że w jego 

samochodzie marki VW Passat zostały wybite wszystkie szyby. Pojazd był zaparkowany na chodniku 

przed domem. Szkoda wyniosła 12 000 złotych. 

 W niedzielę 13 stycznia 2019 r., około godziny 11.00, Kamil Brzozowski spacerował wraz z 

córką ul. Lipową w Gnieźnie. Na ulicy było bardzo dużo ludzi. W pewnym momencie podszedł do nich 

Piotr Kowalski i zaczął krzyczeć do Kamila Brzozowskiego. Krzyczał: „Wiem, że jesteś prokuratorem. 

Oskarżyłeś mego ojca. Tylko świnie i bydlaki są prokuratorami i ty taki jesteś. Powinieneś się wstydzić 

tego co robisz. Oskarżasz ludzi chamie. Jesteś gorszy niż faszyści”. Po tych słowach zbieg z miejsca 

zdarzenia. Słowa wypowiadane krzykiem przez Piotra Kowalskiego słyszało wiele osób, które 

zatrzymały się i obserwowały całe zdarzenie. 
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 W dniu 14 stycznia 2019 r. Kamil Brzozowski złożył pisemne zawiadomienie o popełnionym 

na jego szkodę poprzedniego dnia  przestępstwie. Wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie 

o czyn z art. 226 § 1 k.k., w toku którego zgromadzono następujące dowody: 

1. Zeznania Kamila Brzozowskiego, który zgodnie z prawdą opisał zdarzenie z dnia 13 stycznia 

2019 r. Opowiedział również o wybiciu szyb w jego samochodzie, choć nie potrafił wskazać 

sprawcy, ale złożył wniosek o jego ściganie. 

2. Zeznania Anny Brzozowskiej, która zgodnie z prawdą opisała zarówno zdarzenie z dnia 24 

lutego 2018 r., jak i zdarzenie z dnia 13 stycznia 2019 r. Potwierdziła też zeznania ojca o 

wybiciu szyb w samochodzie, ale również nie potrafiła wskazać sprawcy tego czynu. 

3. Nagranie z monitoringu miejskiego, na którym utrwalono moment, gdy Piotr Kowalski w dniu 

13 stycznia 2019 r., około godz. 11.00, na ul. Lipowej w Gnieźnie podchodzi do Kamila 

Brzozowskiego i jego córki. Na nagraniu słuchać też cytowane wyżej słowa, jakie wypowiedział 

wobec pokrzywdzonego. Widać też wile osób znajdujących się na wspomnianej ulicy oraz to, 

że szereg z nich przyglądało się przedmiotowemu zdarzeniu i przysłuchiwało temu co krzyczał 

Piotr Kowalski. 

4. Zeznania Marianny Kowalskiej matki Piotra Kowalskiego, która pouczona o prawie do 

odmowy zeznań z tego prawa nie skorzystała i zeznała, że w dniu 16 grudnia 2018 r. jej syn 

Piotr Kowalski wyszedł z mieszkania około godz. 21.30, a wrócił około godz. 23.30 (wspólnie 

zamieszkiwali w Gnieźnie na ul. Spacerowej). Kiedy wrócił powiedział jej, że poszedł pod dom 

prokuratora Kamila Brzozowskiego i żelaznym prętem wybił wszystkie szyby w jego 

samochodzie. Śmiał się. Był pijany. Oświadczył, że zrobił to z zemsty za to, że Kamil 

Brzozowski oskarżył jego ojca o zabójstwo. Marianna Kowalska zeznała, że była zła na syna. 

Nakrzyczała na niego, ale on stał się agresywny wobec niej. Powiedział, że „ma się zamknąć”. 

5. Dane z KRK, z których wynikało, że  Piotr Kowalski nie był dotychczas karany. 

6. Faktura z firmy X, w której wykonano naprawę samochodu VW Passat stanowiącego własność 

Kamila Brzozowskiego (wstawiono wszystkie szyby), a z której wynikało, że szkoda wyniosła 

12 000 złotych. 

7. Wywiad środowiskowy sporządzony przez kuratora sądowego, z którego wynikało, że Piotr 

Kowalski nie pracuje i w miejscu zamieszkania ma negatywną opinię. Często widywany jest 

pod wpływem alkoholu, używa słów wulgarnych wobec sąsiadów i zakłóca spoczynek nocny 

głośną muzyką. Z zawodu jest mechanikiem samochodowym. 

Na podstawie tych dowodów prokurator w dniu 20 lutego 2019 r. sporządził postanowienie o 

przedstawieniu zarzutów i tego samego dnia ogłosił je Piotrowi Kowalskiemu, a konkretnie zarzucił mu 

to, że: 
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1) w dniu 24 lutego 2018 r. w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, naruszył nietykalność Anny 

Brzozowskiej w ten sposób, że dwukrotnie uderzył ją otwartą dłonią w twarz, tj. przestępstwo 

z art. 217 § 1 k.k.; 

2) w dniu 16 grudnia 2018 r. w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, uszkodził samochód marki VW 

Passat stanowiący własność Kamila Brzozowskiego w ten sposób, że uderzając żelaznym 

prętem wybił w nim wszystkie szyby, przy czym szkoda wyniosła 12 000 złotych, tj. o 

przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.; 

3) w dniu 13 stycznia 2019 r. w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, działając publicznie i bez powodu, 

okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego znieważył Kamila Brzozowskiego 

w ten sposób, że użył wobec niego słów wulgarnych, powszechnie uznawanych za obelżywe, 

przy czym czynu tego dopuścił się z  powodu wykonywanego przez pokrzywdzonego, jako 

funkcjonariusz publiczny, zawodu prokuratora, tj. przestępstwo z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 

57a § 1 k.k. 

W postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, prokurator, w przypadku czynów z punktu 1) i 3), 

powołał się na art. 60 § 1 k.p.k. – stwierdzając, że obejmuje je ściganiem z urzędu z uwagi na to, że 

wymaga tego interes społeczny. Uznał, że w przypadku czynu z punktu 3) kwalifikacja z art. 226 § 1 

k.k. nie wchodzi w grę, ponieważ pokrzywdzony nie został znieważony „podczas i w związku z 

pełnieniem obowiązków służbowych”. 

Po przedstawieniu zarzutów, w trakcie przesłuchania w dniu 20 lutego 2019 r., Piotr Kowalski 

oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania 

wyjaśnień. 

W dniu 22 marca 2019 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Gnieźnie akt oskarżenia, w 

którym zarzucił Piotrowi Kowalskiemu popełnienie wymienionych wyżej trzech przestępstw. Sprawę 

zarejestrowano pod sygnaturą II K 456/19. 

Termin rozprawy wyznaczono na dzień 23 maja 2019 r. Tego dnia doszło do otwarcia przewodu 

sądowego. Po zwięzłym przedstawieniu przez oskarżyciela zarzutów, oskarżony, prawidłowo pouczony 

o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, oświadczył, że nie przyznaje się do 

popełnienia zarzuconych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchano w charakterze 

świadków Kamila Brzozowskiego, Annę Brzozowską oraz Mariannę Kowalską, przy czym tą ostatnią 

pouczono o prawie do odmowy zeznań, ale oświadczyła ona, że z tego prawa nie korzysta i chce złożyć 

zeznania. Wszyscy ci świadkowi złożyli zeznania zgodne z tymi, jakie złożyli w postępowaniu 

przygotowawczym. Niemniej, po opuszczeniu sali rozpraw przez świadków, oskarżony oświadczył, że 

jego matce mylą się zdarzenia. Rzeczywiście bowiem wybił w przeszłości szyby w samochodzie 

swojego kolegi, który go zdenerwował, ale nie powie o jakiego kolegę chodzi. Było to w listopadzie 

2018 r. i o tym matce opowiedział. Zdaniem oskarżonego, matka myli te zdarzenia i „ubzdurała sobie, 
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że chodzi o samochód prokuratora”. Sąd na wniosek oskarżonego postanowił uzupełniająco przesłuchać 

w charakterze świadka Mariannę Kowalską na okoliczności, które podniósł na rozprawie. Zarządzono 

przerwę w rozprawie do dnia 7 czerwca 2019 r. 

Na rozprawę w dniu 7 czerwca 2019 r. stawiła się Marianna Kowalska. Przewodniczący pouczył ją, 

jako osobę najbliższą dla oskarżonego, o prawie do odmowy zeznań. Marianna Kowalska oświadczyła, 

że z tego prawa korzysta i odmawia składania zeznań przeciwko synowi. Przewodniczący poinformował 

ją, że w takim razi może opuścić salę rozpraw. Sąd prawidłowo ujawnił na rozprawie nagranie z 

monitoringu miejskiego z dnia 13 stycznia 2019 r., fakturę z firmy X, dane z KRK oraz wywiad 

środowiskowy o oskarżonym. Zamknięto przewód sądowy i wysłuchano głosów stron. 

Po naradzie, w dniu 7 czerwca 2019 r. Sąd ogłosił wyrok, w którym: 

1. Na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. umorzył postępowanie karne przeciwko Piotrowi 

Kowalskiemu o czyn z art. 217 § 1 k.k. Wprawdzie Sąd dał wiarę zeznaniom Anny 

Brzozowskiej, ale zdaniem Sądu doszło do przedawnienia karalności tego czynu. Sąd zwrócił 

uwagę na to, że zgodnie z art. 101 § 2 k.k. karalność przestępstwa prywatnoskargowego, a takim 

jest czyn z art. 217 § 1 k.k., ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się 

o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego 

popełnienia. Pokrzywdzona dowiedziała się o osobie sprawcy w dniu popełnienia czynu, tj. w 

dniu 24 lutego 2018 r. Prawdą jest, że w myśl art. 102 k.k., jeżeli w okresie, o którym mowa w 

art. 101 § 2 k.k., wszczęto postępowanie, karalność przestępstwa ulega wydłużeniu o dalsze 5 

lat. W analizowanej sprawie tak się jednak nie stało. W przekonaniu Sądu, użyte w art. 102 k.k. 

pojęcie „wszczęcie postępowania” należy rozumieć tak samo jak pojęcie „wszczęcie 

postępowania” o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego użyte w art. 60 § 1 k.p.k. 

Zdaniem Sądu, gwarancyjna wykładnia prowadzi do wniosku, że „wszczęciem postępowania” 

o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego przez prokuratora, w rozumieniu tych 

przepisów, jest czynności polegająca na skierowaniu do sądu aktu oskarżenia. Dopiero ta 

czynność skutkuje przedłużeniem terminu przedawnienia karalności na podstawie art. 102 k.k. 

Czynności tej nie stanowi ani wszczęcie przez prokuratora postępowania w sprawie o czyn 

ścigany z oskarżenia prywatnego, ani też wydanie przez niego postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów o taki czyn i to nawet wtedy, gdy zarazem obejmuje czyn ten ściganiem w oparciu o 

art. 60 § 1 k.p.k., co czyni go jedynie uprawnionym oskarżycielem. Dopiero bowiem 

skierowanie przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego 

doprowadza do zastosowania art. 102 k.k. Taka wykładnia znajduje swoje wsparcie w tym, że 

w typowej sprawie, która toczy się z oskarżenia prywatnego, gdzie pokrzywdzony jest autorem 

skargi, to wszak dopiero jej w niesienie do sądu powoduje skutek z art. 102 k.k. W niniejszej 

sprawie prokurator skierował akt oskarżenia w dniu 22 marca 2019 r., a zatem już po upływie 
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roku od kiedy pokrzywdzona dowiedziała się o osobie sprawcy. Tak więc art. 102 k.k. nie mógł 

znaleźć zastosowania. 

2. Uniewinnił Piotra Kowalskiego od popełnienia czynu z art. 288 § 1 k.k. Sąd podkreślił, że 

jedynym dowodem, który wskazywał na sprawstwo oskarżonego były zeznania jego matki 

Marianny Kowalskiej, która ostatecznie na rozprawie w dniu 7 czerwca 2019 r. odmówiła 

składania zeznań. Prawo to jej przysługiwało, ponieważ jest osobą najbliższą dla oskarżonego. 

Mimo, że stając pierwszy raz przed Sądem nie skorzystała z prawa do odmowy zeznań i złożyła 

zeznania obciążające oskarżonego, to jednak prawo to nadal jej przysługiwało w dniu 7 czerwca 

2019 r. Skorzystanie przez nią z tego uprawnienia uniemożliwiło Sądowi sięgnięcie do jej 

wcześniejszych zeznań, a zakaz ten wynika z art. 186 § 1 k.p.k. Z uwagi na to, że żaden inny 

dowód nie wskazywał na sprawstwo Piotra Kowalskiego, Sąd uznał, że nie popełnił on 

zarzuconego mu czynu i w konsekwencji uniewinnił go w tym zakresie. 

4) Skazał oskarżonego za czyn z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. (popełniony w sposób 

przedstawiony w akcie oskarżenia i wcześniej w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów) i 

za to na podstawie tych przepisów wymierzył mu karę grzywny w wysokości 100 stawek 

dziennych, ustalając wartość jednej stawki na kwotę 50 złotych. Sąd dał wiarę w tym zakresie 

zeznaniom Kamila Brzozowskiego i Anny Brzozowskiej. Za wiarygodne uznał też nagranie z 

monitoringu miejskiego, jak również dane z KRK i wywiad środowiskowy. W oparciu o te 

dowodu Sąd ustalił, tak jak w opisie czynu, że Piotr Kowalski w dniu 13 stycznia 2019 r. w 

Gnieźnie, woj. wielkopolskie, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące 

lekceważenie porządku prawnego znieważył Kamila Brzozowskiego w ten sposób, że użył 

wobec niego słów wulgarnych, powszechnie uznawanych za obelżywe, przy czym czynu tego 

dopuścił się z  powodu wykonywanego przez pokrzywdzonego, jako funkcjonariusz publiczny, 

zawodu prokuratora. Uznał również, że takie zachowanie wyczerpuje znamiona przestępstwa z 

art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. Ustalając rodzaj i rozmiar kary Sąd z jednej strony 

wziął pod uwagę, to że oskarżony nie był dotychczas karany i nie pracuje, a z drugiej strony to, 

że ma negatywną opinię w miejscu zamieszkania i działał w warunkach art. 57a § 1 k.k., z 

niskich pobudek – zemsty za to, że pokrzywdzony oskarżył jego ojca. Sąd wziął też pod uwagę, 

to że oskarżony jest młody i mimo, że nie pracuje to jest zdrowy i w obecnej sytuacji na rynku 

pracy ma spore możliwości zarobkowe (z zawodu jest mechanikiem samochodowym). 

3. Obciążył oskarżonego kosztami postępowania w zakresie czynu przypisanego mu w punkcie 3 

i wymierzył mu stosowna opłatę, natomiast kosztami postępowania w zakresie uniewinnienia i 

umorzenia obciążył w częściach równych oskarżycieli posiłkowych Kamila Brzozowskiego i 

Annę Brzozowską. 

 



6 
 

Jako pełnomocnik z wyboru pokrzywdzonych Kamila Brzozowskiego i Anny Brzozowskiej, 

ustanowiony już po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji, radca prawny Rafał Mądry, proszę 

sporządzić apelację od powyższego wyroku albo opinię o braku podstaw do jej wniesienia. W 

przypadku sporządzenia apelacji – należy założyć, że pełnomocnik złożył w stosownym terminie 

wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia odnośnie całości wyroku i odpis tego wyroku wraz 

z pisemnym jego uzasadnieniem doręczono mu w dniu 27 czerwca 2019 r. 

Należy też założyć, że prokuratorem, który prowadził (nadzorował) postępowanie 

przygotowawcze w przedmiotowej sprawie, sporządził akt oskarżenia i występował w roli 

oskarżyciela przed Sądem nie był Kamil Brzozowski, ale inny prokurator, co do którego brak było 

jakichkolwiek podstaw do wyłączenia go od prowadzenia sprawy. 

 


