
KAZUS Z PRAWA KARNEGO 

 

 Dariusz Wolny urodził się 16 stycznia 1975 r., natomiast  jego brat Kamil Wolny urodził się 22 lutego 

1977 r.  

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K 97/17, Dariusz 

Wolny został skazany za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na 

podstawie art. 63 § 1 k.k., na poczet tej kary zaliczono mu okres jego tymczasowego aresztowania w sprawie, 

tj. okres 2 miesięcy. Środek ten był stosowany wobec niego w początkowej fazie postępowania 

przygotowawczego (najpierw bowiem zarzucono mu czyn z art. 280 § 1 k.k., ale jeszcze na etapie 

postępowania przygotowawczego zarzut zmieniono na art. 278 § 1 k.k.). W momencie ogłoszenia wyroku 

pozostawał już na wolności. Wyrok uprawomocnił się w I instancji – żadna ze stron nie złożyła wniosku o 

sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. Pozostałe do odbycia 4 miesiące pozbawienia wolności Dariusz 

Wolny odbył w całości i zakład karny opuścił w dniu 22 listopada 2018 r. 

 W dniu 28 października 2019 r. Dariusz Wolny i Kamil Wolny wraz z 50 – letnią siostrą Teresą Wolną  

oraz 40 – letnią znajomą Ewą Konkol przechodzili ulicą Kwiatową w Gnieźnie. Było to około godziny 23.20. 

Dariusz Wolny dostrzegł zaparkowany na tej ulicy samochód marki Audi A3, numer rejestracyjny PGN 

RG66, w którym na tylnym siedzeniu leżała niewielka torba podróżna. Postanowił wybić szybę w 

samochodzie i sprawdzić czy w torbie nie ma wartościowych przedmiotów. Gdyby takie przedmioty były to 

Dariusz Wolny zamierzał je skraść. O swoim zamiarze poinformował towarzyszące mu osoby. Kamil Wolny 

oświadczył, że pomysł mu się podoba i „przyłącza się”. Z kolei Teresa Wolna i Ewa Konkol prosiły ich, aby 

tego nie robili. Teresa Wolna powiedziała braciom, że samochód należy do znajomego ich rodziców Ryszarda 

Nowaka. Mimo to Dariusz Wolny i Kamil Wolny zaczęli uderzać kamieniami w tylną lewą szybę pojazdu, a 

gdy ją wybili to przez powstały otwór wyciągnęli torbę. Wewnątrz znaleźli m.in. pieniądze w kwocie 1 500 

złotych, które zabrali. Torbę wraz ze znajdującymi się w niej innymi przedmiotami wrzucili na tylne siedzenie 

samochodu. Przy siostrze i znajomej przeliczyli pieniądze – były to banknoty o nominale 100 złotych. Teresa 

Wolna prosiła braci, aby nie zabierali tych pieniędzy. Oni jednak oświadczyli, że to ich sprawa. Wówczas 

Teresa Wolna i Ewa Konkol odeszły z miejsca zdarzenia i udały się do swoich domów. Dariusz Wolny i 

Kamil Wolny podzielili się pieniędzmi po połowie i przeznaczyli je na swoje potrzeby. 

 Następnego dnia około godz. 6.00 Dariusz Wolny udał się do pobliskiego Komisariatu Policji, gdzie 

przyznał się do dokonania wraz z bratem kradzieży z włamaniem, ale stwierdził, że skradli jedynie 100 

złotych. Organy ścigania nie miały jeszcze żadnych informacji o popełnieniu tego przestępstwa. W sprawie tej 

wszczęto postępowanie przygotowawcze. Dariusz Wolny dowiedział się od jednego z funkcjonariuszy Policji, 

że na dzień 30 października 2019 r. na godz. 14.00 wezwano w charakterze świadka Ryszarda Nowaka.  
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Wieczorem 29 października 2019 r. Dariusz Wolny spotkał się z Kamilem Wolnym i powiedział mu o 

swojej wizycie na Policji oraz o tym, że w dniu 30 października 2019 r. o godz. 14.00 będzie przesłuchany w 

charakterze świadka Ryszard Nowak. 

 W dniu 30 października 2019 r., w godzinnych rannych, gdy  Ryszard Nowak znajdował się sam w 

swoim mieszkaniu, przyszedł do niego Kamil Wolny, który początkowo twierdził, iż „chce przeprosić”. Gdy 

jednak pokrzywdzony wpuścił go do wnętrza i zamknął drzwi wejściowe wówczas zbliżył się on do niego i 

powiedział, że  ma zeznać na Policji, iż wprawdzie wybito szybę w jego samochodzie, ale ze znajdującej się 

na tylnym siedzeniu torby nic mu nie skradziono. Zagroził, że jak tego nie uczyni to go zabije. Wyciągnął 

jednocześnie z kieszeni kurtki nóż. Po tych słowach opuścił mieszkanie. Ryszard Nowak bardzo przestraszył 

się tej groźby, ale jeszcze tego samego dnia udał się na Policje i opisał zaistniałe wydarzenie. Zażądał też 

ścigania Kamila Wolnego za ten ostatni czyn. Także w tej sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, 

które połączono ze sprawą dotyczącą kradzieży z włamaniem. 

W toku postępowania przygotowawczego Dariuszowi Wolnemu i Kamilowi Wolnemu przedstawiono 

zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 28 października 2019 r. w Gnieźnie, 

województwo wielkopolskie, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali kradzieży z włamaniem w ten 

sposób, że po uprzednim wybiciu szyby w samochodzie marki Audi A3, o numerze rejestracyjnym PGN 

RG66, ze znajdującej się na tylnym siedzeniu torby podróżnej zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w 

kwocie 1 500 złotych na szkodę Ryszarda Nowaka, przy czym Dariusz Wolny czynu tego dopuścił się w 

ciągu 5 lat od odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzonej mu wyrokiem Sądu Rejonowego 

w Gnieźnie z dnia12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K 97/17, za umyślne przestępstwo podobne z art. 278 § 1 

k.k., tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., a w odniesieniu do Dariusza Wolnego również w związku z art. 64 § 1 

k.k. 

Nadto Kamilowi Wolnemu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na tym, że w 

dniu 30 października 2019 r. w Gnieźnie, województwo wielkopolskie, trzymając w ręku nóż, groził 

Ryszardowi Nowakowi pozbawieniem go życia w celu wywarcia na niego wpływu jako świadka w toczącym 

się postępowaniu przygotowawczym, a mianowicie w celu zmuszenia go do zeznania nieprawdy podczas 

przesłuchania w tym charakterze, która to groźba wzbudziła u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę jej 

spełnienia, tj. przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. 

 Dowodami zebranymi w postępowaniu przygotowawczym były: 

1. Wyjaśnienia Dariusza Wolnego, który przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. 

w zw. z art. 64 § 1 k.k., ale stwierdził, że choć działał wspólnie i w porozumieniu z bratem Kamilem 

Wolnym, z którym wybili szybę w samochodzie, to jednak ze znajdującej się na tylnym siedzeniu 

pojazdu torby podróżnej zabrali pieniądze w kwocie 100 złotych, a nie w kwocie 1 500 złotych. Po 
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dokonaniu przestępstwa udali się do jednego z barów i skradzione pieniądze przeznaczyli na alkohol. 

Rano zgłosił się zaś na Policję. Dodał, że obecna na miejscu zdarzenia Teresa Wolna i Ewa Konkol 

starały się odwieźć ich od popełnienia przestępstwa. Przyznał, że on i jego rodzeństwo wiedzieli, że 

samochód należy do Ryszarda Nowaka, który był znajomym ich rodziców. Samochód był 

zaparkowany na ulicy przed blokiem, w którym zamieszkiwał pokrzywdzony. Wyjaśnił także, że Ewa 

Konkol jest ich dobrą znajomą, z którą często spotykają się towarzysko. 

2. Wyjaśnienia Kamila Wolnego, który przyznał się do popełnienia przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. i 

zgodnie z prawdą opisał okoliczności popełnienia tego czynu. Przyznał się również do dokonania 

przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., ale wyjaśnił, że po wybiciu szyby kamieniami zabrali razem z bratem, 

z torby podróżnej znajdującej się na tylnym siedzeniu samochodu, pieniądze w kwocie 100 złotych. 

Dodał, że może w torbie było więcej pieniędzy, ale oni ich nie znaleźli, ponieważ działali szybko, 

gdyż bali się, że ktoś ich zobaczy. Zasugerował, że może ktoś inny widząc wybitą już szybę w 

pojeździe „skorzystał” i zabrał z torby pozostałe pieniądze, które się w niej znajdowały. Potwierdził, 

że Ewa Konkol jest ich dobrą koleżanką, z którą utrzymują stały kontakt towarzyski. Ewa Konkol i 

siostra starały się odwieźć jego i brata od dokonania kradzieży z włamaniem. 

3. Zeznania Ryszarda Nowaka, który zgodnie z prawdą opisał przebieg wydarzeń związanych z wizytą u 

niego w dniu 30 października 2019 r. Kamila Wolnego. Oświadczył, że bardzo przestraszył się groźby 

skierowanej do niego przez Kamila Wolnego, który jest rosłym mężczyzną i miał w ręku nóż. 

Pokrzywdzony zaznaczył, że ma 70 lat i nie byłyby w stanie przeciwstawić się napastnikowi. Zeznał 

też, że w dniu 28 października 2019 r. około godziny 22.00 wrócił swoim samochodem marki Audi 

A3, numer rejestracyjny PGN RG66, z Gdańska, gdzie był z dwudniową wizytą u rodziny. 

Zaparkował na ulicy Kwiatowej w Gnieźnie pod blokiem, w którym mieszka. Zabrał bagaże do 

mieszkania, ale zapomniał o niewielkiej torbie podróżnej, która znajdowała się na tylnym siedzeniu 

pojazdu. W torbie tej miał ubrania, a wśród nich znajdowały się „luzem” pieniądze w kwocie 1 500 

złotych. Były to banknoty o nominałach 100 złotych. Następnego dnia około godz. 8.00 pojawili się u 

niego funkcjonariusze Policji, którzy poinformowali go o kradzieży z włamaniem do jego samochodu. 

Powiedzieli, że do popełnienia tego przestępstwa przyznał się Dariusz Wolny, który miał współdziałać 

z bratem Kamilem Wolnym. Ryszard Nowak znał obu braci, ponieważ przyjaźnił się z ich rodzicami. 

Zszedł na dół i rzeczywiści dostrzegł wybitą tylną szybę w pojeździe. Policjanci przeprowadzili 

oględziny samochodu. W torbie nie było żadnych pieniędzy. Poza pieniędzmi nic więcej nie 

skradziono. Pokrzywdzony dodał, że nie potrafi powiedzieć czy bracia skradli całą kwotę 1 500 

złotych, czy też mniej. Nie mógł wykluczyć, że po wybiciu szyby przez Dariusza Wolnego i Kamila 

Wolnego ktoś innych „skorzystał z okazji” i skradł pieniądze, których oni nie zabrali.   

4. Zeznania Teresy Wolnej, która została pouczona o prawie do odmowy składania zeznań, ale z tego 

prawa nie skorzystała. Teresa Wolna zgodnie z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń opisała kradzież 
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z włamaniem, której dokonali jej bracia. Podkreśliła m.in., że zabrali oni z torby podróżnej znajdującej 

się na tylnym siedzeniu samochodu należącego do Ryszarda Nowaka pieniądze w kwocie 1 500 

złotych, które w jej obecności oraz w obecności Ewy Konkol przeliczyli. Banknoty były o nominałach 

100 złotych.  

5. Zeznania Ewy Konkol, która zrelacjonowała przebieg wydarzeń zgodnie z prawdą – tak samo jak 

Teresa Wolna. 

6. Protokół oględzin samochodu marki Audi A3 o numerze rejestracyjnym PGN RG66 z dnia 30 

października 2019 r. Z protokołu wynika, że tylna lewa szyba w pojeździe jest wybita, a w leżącej na 

tylnym siedzeniu torbie podróżnej znajdują się ubrania i nie ma w niej żadnych pieniędzy. Nie 

zabezpieczono żadnych śladów nadających się do badań. Ustalono, że torbę można swobodnie wyjąć 

przez otwór powstały po wybiciu szyby. 

7. Odpis wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K 97/17, wraz z 

danymi o odbyciu kary pozbawienia wolności – informacje te są zgodne z danymi przedstawionymi na 

wstępie kazusu. 

8. Dane z KRK dotyczące Dariusza Wolnego, które potwierdzają jego uprzednią karalność wyrokiem 

Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K 97/17, jak też potwierdzają 

dane opisane wyżej w punkcie 7.  

9. Dane z KRK dotyczące Kamila Wolnego, z których wynika, że  nie był on w przeszłości karany. 

10. Wywiady środowiskowe sporządzone przez kuratora sądowego, z których wynika, że Dariusz Wolny i 

Kamil Wolny mają w miejscu zamieszkania pozytywne opinie. Z wywiadów wynika również, że obaj 

pracują i uzyskują dochody w wysokości 3 000 złotych netto miesięcznie. Nie posiadają żadnych 

nieruchomości, ani wartościowych rzeczy ruchomych. 

Akt oskarżenia, w którym zarzucono Dariuszowi Wolnemu i Kamilowi Wolnemu wymienione wyżej 

przestępstwa, zgodnie ze wskazanym tam opisem i kwalifikacją prawną, wpłynął do Sądu Rejonowego w 

Gnieźnie w dniu 20 lutego 2020 r. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą II K 234/20. 

Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 2 lipca 2020 r. Przed rozpoczęciem przewodu sądowego 

pokrzywdzony Ryszard Nowak oświadczył, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

Ustanowił też pełnomocnika w osobie radcy prawnego Rafała Mądrego, który stawił się na rozprawę i 

przedłożył stosowne pełnomocnictwo. 

Na rozprawie  Dariusz Wolny przyznał się do popełnienia przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 

1 k.k., ale zaznaczył, że skradł z bratem tylko 100 złotych i złożył wyjaśnienia zgodne z tymi, które złożył w 

postępowaniu przygotowawczym. Kamil Wolny przyznał się do popełnienia przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. 

oraz do popełnienia przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., przy czym zaznaczył, iż skradli jedynie 100 złotych  i 

złożył wyjaśnienia zgodne z tymi, jakie złożył w postępowaniu przygotowawczym. Nadto obaj oskarżeni 
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oświadczyli, że od kilku lat są skonfliktowani z Ewą Konkol, ale nie powiedzą z jakiego powodu. Także Ewa 

Konkol i Ryszard Nowak złożyli zeznania zgodne z zeznaniami, które złożyli w postępowaniu 

przygotowawczym. Niemniej w trakcie składania zeznań pokrzywdzony zawnioskował o zobowiązanie 

oskarżonych do naprawienia szkody wynikającej z kradzieży pieniędzy w kwocie 1 500 złotych. Dodał 

również, że oskarżeni zapłacili mu za wybitą szybę w samochodzie i w tym zakresie nie chce ich ścigania. 

Teresa Wolna została uprzedzona o prawie do odmowy zeznań i oświadczyła, że z tego prawa nie chce 

korzystać. Rozpoczęła zeznawać i powiedziała, że w dniu 28 października 2019 r. przechodziła wraz z braćmi 

ulicą Kwiatową w Gnieźnie. Było późno. Na ulicy stał zaparkowany samochód pokrzywdzonego. Po 

wypowiedzeniu tych słów Teresa Wolna zapytała przewodniczącego składu orzekającego czy może zmienić 

zdanie i skorzystać z prawa odmowy zeznań. Przewodniczący pouczył ją, że prawo to nadal jej przysługuje, 

ponieważ jest osobą najbliższą dla oskarżonych. Teresa Wolna oświadczyła zatem, że korzysta z prawa 

odmowy zeznań. Przewodniczący pouczył ją, że może opuścić salę rozpraw, co też świadek uczyniła. Na 

rozprawie doszło do prawidłowego ujawnienia bez odczytywania, w trybie art. 405 § 2 i 3 k.p.k., protokołu 

oględzin samochodu oraz innych dokumentów wskazanych wcześniej w punktach od 6 do 10, o czym 

uczyniono stosowną wzmiankę w protokole rozprawy. Sąd uprzedził też strony o możliwości 

zakwalifikowania czynu zarzuconego Dariuszowi Wolnemu z art. 279 § 1 k.k. z pominięciem art. 64 § 1 k.k. 

Po naradzie, sąd, w dniu 2 lipca 2020 r., wydał wyroku, w którym: 

1. Uznał oskarżonego Dariusza Wolnego za winnego przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., popełnionego w 

sposób opisany w akcie oskarżenia, z tą zmianą, że ustalił, iż w wyniku tego czynu skradł on wraz z 

bratem na szkodę Ryszarda Nowaka kwotę 100 złotych oraz przyjął, że nie działał on w warunkach 

art. 64 § 1 k.k. i na podstawie art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 60 § 3 k.k. i art. 60 § 6 pkt 3 k.k. wymierzył 

mu karę 200 stawek dziennych grzywny, ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. 

2. Uznał oskarżonego Kamila Wolnego za winnego przestępstwa z art. 279 § 1 k.k., popełnionego w 

sposób opisany w akcie oskarżenia, z tą zmianą, że ustalił, iż w wyniku tego czynu skradł wraz z 

bratem na szkodę Ryszarda Nowaka kwotę 100 złotych i za to na podstawie art. 279 § 1 k.k. 

wymierzył mu karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. 

oraz art. 70 § 1 k.k., warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby. 

3. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd orzekł wobec Dariusza Wolnego i Kamila Wolnego solidarnie 

obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym im odpowiednio w punktach 

1 i 2 poprzez zapłatę na rzecz Ryszarda Nowaka kwoty 100 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od 

dnia popełnienia przestępstwa. 

4. Uznał oskarżonego Kamila Wolnego za winnego przestępstwa z art. 190 § 1 k.k., popełnionego w 

sposób opisany w akcie oskarżenia, i na podstawie art. 190 § 1 k.k. wymierzył mu karę 200 stawek 

dziennych grzywny, ustalając wartość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. 
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5. Sąd obciążył oskarżonych kosztami postępowania w częściach równych i wymierzył im stosowne 

opłaty.  

 

Sąd uznał za wiarygodne protokół oględzin samochodu oraz inne dokumenty, które zostały ujawnione na 

rozprawie bez odczytywania. 

Odnośnie czynu z art. 279 § 1 k.k. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom Dariusza Wolnego i Kamila Wolnego i w 

konsekwencji ustalił, że w wyniku tego czynu skradli oni na szkodę Ryszarda Nowaka kwotę 100 złotych. 

Sąd uznał, że dowodem, który wskazywały na kradzież pieniędzy w kwocie 1 500 złotych były zeznania 

Teresy Wolnej złożone w postępowaniu przygotowawczym. Teresa Wolna odmówiła jednak składania zeznań 

przed sądem i  w świetle art. 186 § 1 zdanie drugie k.p.k. niedopuszczalne było ujawnienie tych zeznań na 

rozprawie. Sąd dał również wiarę zeznaniom Ryszarda Nowaka w zakresie kradzieży z włamaniem, ale 

podkreślił, że pokrzywdzony nie potrafił wykluczyć tego, iż oskarżeni rzeczywiście nie skradli wszystkich 

pieniędzy znajdujących się w torbie. Z wybitej przez braci szyby mógł skorzystać jeszcze ktoś inny i skraść 

pieniądze, których oni nie znaleźli. Wersja ta koreluje z wyjaśnieniami Dariusza Wolnego i Kamila Wolnego. 

Natomiast Sąd nie dał wiary zeznaniom Ewy Konkol w zakresie kwoty skradzionych pieniędzy. Uznał, że jej 

zeznania są „odosobnione” i sprzeczne z konsekwentnymi wyjaśnieniami oskarżonych, którzy nie mieli 

żadnego interesu, aby kłamać. Ewa Konkol chciała zaś zemścić się na oskarżonych, gdyż od kilku lat 

pozostaje z nimi w konflikcie, choć nie zdołano ustalić z jakiego powodu. Nadto, odnośnie Dariusza Wolnego 

Sąd uznał, że nie działał on w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k., ponieważ w rozumieniu tego przepisu 

odbył jedynie karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wyraził pogląd, że okres tymczasowego 

aresztowania zaliczony na poczet kary pozbawienia wolności na podstawie art. 63 § 1 k.k., nie stanowi okresu 

odbycia kary pozbawienia wolności w rozumieniu art. 64 § 1 k.k. Dlatego też okres 2 miesięcy tymczasowego 

aresztowania Dariusza Wolnego nie mógł być uwzględniony przy ustalaniu wskazanej w art. 64 § 1 k.k. 

przesłanki „odbycia co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności”. Sąd uznał zarazem, że przestępstwa 

z art. 278 § 1 k.k. i z art. 279 § 1 k.k. są przestępstwami umyślnymi i podobnymi, a to ostatnie zostało 

popełnione w ciągu 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności za pierwszy z wymienionych czynów. Sąd 

ustalił także, że Dariusz Wolny współdziałał w popełnieniu przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. z Kamilem 

Wolnym, co wynika wprost z ich wyjaśnień.  Przyjął jednocześnie, że Dariusz Wolny ujawnił wobec organu 

powołanego do ścigania przestępstw (Policją) informacje dotyczące siebie i osoby współdziałającej z nim w 

popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia. Ostatecznie zatem, na podstawie art. 279 

§ 1 k.k. w zw. z art. 60 § 3 k.k. i art. 60 § 6 pkt 3 k.k., wymierzył mu karę 200 stawek dziennych grzywny, 

ustalając wartość jednej stawki na kwotę 20 złotych. Wymierzając tę karę Sąd miał na uwadze z jednej strony 

uprzednią karalność Dariusza Wolnego, a z drugiej strony dobrą opinię o nim w miejscu zamieszkania i 

stosunkowo niedużą kwotę skradzionych pieniędzy. Sąd uwzględnił jednocześnie sytuację majątkową i 
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dochody uzyskiwane przez Dariusza Wolnego.  Z kolei Kamilowi Wolnemu Sąd na podstawie art. 279 § 1 

k.k. wymierzył karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie, na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. oraz art. 

70 § 1 k.k.,  warunkowo zawiesił na okres 3 lat próby. Kształtując rozmiar kary wobec tego oskarżonego Sąd 

miał na uwadze to, że nie był on w przeszłości karany i ma pozytywną opinię w miejscu zamieszkania, a 

kwota skradzionych pieniędzy nie była duża. 

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd orzekł wobec Dariusza Wolnego i Kamila Wolnego solidarnie 

obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem z art. 279 § 1 k.k. poprzez zapłatę na rzecz 

Ryszarda Nowaka kwoty 100 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia popełnienia przestępstwa. 

Sąd uznał też oskarżonego Kamila Wolnego za winnego przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. Odnośnie tego 

czynu dał wiarę zeznaniom Ryszarda Nowaka oraz wyjaśnieniom Kamila Wolnego i ustalił stan faktyczny 

taki, jaki wynika z opisu przypisanego oskarżonemu przestępstwa. Orzekając karę za ten czyn Sąd miał na 

uwadze to, że Kamil Wolny przyznał się do popełnienia przedmiotowego przestępstwa, nie był dotychczas 

karany i ma dobrą opinię w miejscu zamieszkania. Sąd kierował się także sytuacją majątkową oskarżonego i 

uzyskiwanymi przez niego dochodami. 

 

Jako pełnomocnik z wyboru pokrzywdzonego Ryszarda Nowaka 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 i doręczenie uzasadnienia odnośnie całości wyroku, które doręczono  

mu wraz z odpisem wyroku w dniu 24 lipca 2020 r. 

Należy również założyć, że oskarżeni (wcześniej podejrzani) oraz świadkowie, w tym pokrzywdzony, 

zostali prawidłowo pouczeni o wszystkich przysługujących im uprawnieniach i ciążących na nich 

obowiązkach. Świadkowie zostali również uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy, a na rozprawie odebrano od nich stosowne przyrzeczenie. 

Nadto należy założyć, że sąd był właściwy i orzekał w należytym składzie, a wyrok został prawidłowo 

podpisany. Na rozprawie byli obecni prokurator, oskarżeni oraz pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy i 

jego pełnomocnik, którzy po zamknięciu przewodu sądowego wygłosili mowy końcowe. Byli też oni obecni 

podczas ogłoszenia wyroku i podania jego ustnych motywów. 

 


