
KAZUS Z PRAWA KARNEGO 

 

Piotr Nowak urodził się 21 sierpnia 1987 r.  

 Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 21 kwietnia 2013 r., sygn. akt II K 433/13, 

Piotr Nowak został skazany za przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności. Na 

podstawie art. 42 § 1 k.k., orzeczono również wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych na okres 4 lat, przy czym na poczet tego środka zaliczono okres zatrzymania prawa 

jazdy od dnia 14 stycznia 2013 r. Wyrok uprawomocnił się w I instancji – żadna ze stron nie złożyła 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Piotr Nowak odbył wymierzona mu karę pozbawienia 

wolności w okresie od 15 maja 2013 r. do 15 maja 2014 r. 

 W dniu 12 lutego 2018 r. Piotr Nowak prowadził ulicami Gniezna samochód osobowy marki 

Audi A3, numer rejestracyjny PGN 12VL. Został zatrzymany do kontroli. Okazało się, że miał we 

krwi 0,6 promila alkoholu. 

 W dniu 17 marca 2018 r. Piotr Nowak został zatrzymany pod zarzutem popełnienia w dniu 8 

lutego 2018 r. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. Na sutek stosownego pouczenia przy zatrzymaniu 

zażądał kontaktu z adwokatem. Umożliwiono mu ten kontakt – w trybie art. 245 § 1 k.p.k. 

Przeprowadził rozmowę z adwokatem Szymonem Kowalskim. W trakcie rozmowy powiedział 

Szymonowi Kowalskiemu, że rzeczywiście dokonał przedmiotowej kradzieży z włamaniem i w jej 

wyniku zabrał na szkodę Damiana Bryły pieniądze w kwocie 2 000 złotych. 

 W dniu 17 marca 2018 r. Piotr Nowak został zwolniony – zatrzymanie trwało 6 godzin. Przed 

zwolnieniem, w trakcie przesłuchania w sprawie kradzieży z włamaniem, do której się nie przyznał, 

Piotr Nowak przedstawił przesłuchującemu go policjantowi informacje na temat uszkodzenia 

samochodu należącego do Sylwii Jabłońskiej. Piotr Nowak podał, że wraz z Kamilem Piotrowskim i 

Jackiem Szymanowskim uderzając kamieniami wybili wszystkie szyby w tym samochodzie. Do czynu 

doszło w dniu 22 stycznia 2018 r. około godz. 23.30. Samochód stał na parkingu osiedlowym. Policja 

miała już informacje o tym zdarzeniu, gdyż dzień wcześniej przedstawił je Kamil Piotrowski, który 

wskazał na współdziałających z nim Jacka Szymanowskiego i Piotra Nowaka. Piotr Nowak nie 

wiedział jednak o tym i był przekonany, że podaje informacje, których Policja nie posiada. Wyjaśnił 

także, że namówił kolegów do popełnienia tego czynu, ponieważ wcześniej pracował u Sylwii 

Jabłońskiej w sklepie, ale ona zwolniła go. Chciał się zemścić. 

 Prokurator, za zgoda podejrzanego Piotra Nowaka i pokrzywdzonego Damiana Bryły, 

skierował sprawę do mediatora Tomasza Szczurka w celu przeprowadzenia postępowania 

mediacyjnego. Mediacja została przeprowadzona prawidłowo, ale zakończyła się niepowodzeniem. 

Mediator sporządził stosowne sprawozdanie z wyników mediacji. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania przygotowawczego Piotrowi Nowakowi 

zarzucono, że: 

1) „w dniu 12 lutego 2018 r. w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, znajdując się w stanie 

nietrzeźwości, mając we krwi 0,6 promila alkoholu, prowadził w ruchu lądowym pojazd 

mechaniczny, samochód marki Audi A3, numer rejestracyjny PGN 12VL, przy czym czynu 

tego dopuścił się w okresie obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, 

orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo wyrokiem Sądu Rejonowego w 

Gnieźnie z dnia 21 kwietnia 2013 r., sygn. akt II K 433/13, a także w okresie 5 lat po odbyciu 

wymierzonej mu tym wyrokiem kary roku pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, tj. 

przestępstwo z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.”, 

2) „w dniu 8 lutego 2018 r. w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, działając w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej, dokonał kradzieży z włamaniem w ten sposób, że po uprzednim wybiciu 

szyby w oknie domu należącego do Damiana Bryły, wszedł przez powstały otwór do jego 

wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczania na szkodę wymienionego pokrzywdzonego, 
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znajdujące się w szufladzie biurka, pieniądze w kwocie 2 000 złotych, tj. przestępstwo z art. 

279 § 1 k.k.”, 

3) „w dniu 22 stycznia 2018 r. w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, działając wspólnie i w 

porozumieniu z Kamilem Piotrowskim i Jackiem Szymanowskim, uszkodził cudzą rzecz w 

ten sposób, że uderzając kamieniami wybił wszystkie szyby w samochodzie marki Opel Astra 

stanowiącym własność Sylwii Jabłońskiej, przy czym wartość wyrządzonej szkody wyniosła 

8 000 złotych, tj. przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.”.  

 Postawiono też zarzut popełnienia przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. Kamilowi Piotrowskiemu i 

Jackowi Szymanowskiemu, którzy przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa i złożyli 

wyjaśnienia zbieżne z wyjaśnieniami Piotra Nowaka. Niemniej, jeszcze w toku postępowania 

przygotowawczego, Kamil Piotrowski i Jacek Szymanowski zginęli w wypadku drogowym. 

 W toku postępowania przygotowawczego zgromadzono następujące dowody: 

- wyjaśnienia Piotra Nowaka, który nie przyznał się do popełnienia przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i w 

tym zakresie odmówił składania wyjaśnień. Przyznał się do popełnienia przestępstwa z art. 288 § 1 

k.k. (nie kwestionował wartości wyrządzonej szkody) i zgodnie z prawdą opisał przebieg wydarzeń – 

tak, jak to przedstawiono wyżej. Przyznał się też do popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w 

zw. z art. 64 § 1 k.k. Podał, że w dniu zdarzenia wypił kilka butelek piwa. Zasiadł za kierownicą 

samochodu osobowego, choć wiedział, że nie powinien bo pił, a poza tym był wcześniej karany za 

przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. i orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych;  

- protokół pobrania krwi od Piotra Nowaka wraz z wynikami badań, które wykazały obecność 

alkoholu w jego krwi o stężeniu 0,6 promila; 

- wyjaśnienia Kamila Piotrowskiego i Jacka Szymanowskiego, którzy przedstawili wersję dotyczącą 

uszkodzenia samochodu zgodną z wyjaśnieniami Piotra Nowaka, ale, jak to już zaznaczono, zginęli w 

wypadku samochodowym; 

- zeznania świadka Damiana Bryły, który stwierdził, że w dniu 8 lutego 2018 r., pod jego nieobecność, 

ktoś wybił szybę w oknie jego domu, dostał się do wnętrza i zabrał z szuflady biurka należące do 

niego pieniądze w kwocie 2 000 złotych; nie wie kto mógł dokonać tego przestępstwa; 

- protokół oględzin domu Damiana Bryły, z którego wynikało, że szyba w oknie została wybita, a 

szuflada biurka była wysunięta; nie znaleziono śladów, które nadawałyby się do badań; 

- zeznania świadka Sylwii Jabłońskiej, która podała, że rano w dniu 23 stycznia 2018 r. stwierdziła, że 

w jej samochodzie marki Opel Astra zostały wybite wszystkie szyby; domyślała się, że dokonał tego 

Piotr Nowak, którego zwolniła z pracy; nie zawiadomiła o tym organów ścigania, ponieważ bała się, 

że Piotr Nowak zemści się na niej; dokonała naprawy pojazdu – szyby kosztowały 8 000 złotych; 

została jednak wezwana w tej sprawie na Policję, gdyż okazało się, że sprawcy sami się przyznali; 

- faktura, z której wynikało, że Sylwia Nowak za szyby wstawione do samochodu zapłaciła 8 000 

złotych; 

- pisemny wniosek Sylwii Nowak, w którym domaga się ścigania sprawców uszkodzenia jej 

samochodu; 

- zeznania świadka Szymona Kowalskiego – adwokata, który opisał przebieg rozmowy, jaką 

przeprowadził z Piotrem Nowakiem w dniu 17 marca 2018 r., po jego zatrzymaniu, a m.in. podał, że 

przyznał się on przed nim, iż dokonał kradzieży z włamaniem do domu Damiana Bryły i zabrał na 

jego szkodę pieniądze w kwocie 2 000 złotych; 

- zeznania Tomasza Szczurka – mediatora, który podał, że w trakcie mediacji Piotr Nowak przyznał, iż 

dokonał kradzieży z włamaniem do domu Damiana Bryły i zabrał na jego szkodę pieniądze w kwocie 

2 000 złotych; 
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- odpis wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 21 kwietnia 2013 r., sygn. akt II K 433/13, z 

którego wynikały dane opisane na wstępie; 

- dane z KRK, które również potwierdzały informacje zawarte w powyższym wyroku; 

- opinia o Piotrze Nowaku z miejsca zamieszkania – była to negatywna opinia (często nadużywa 

alkoholu, zakłóca ciszę nocną, jest wulgarny i agresywny). 

 W dniu 7 maja 2018 r prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Gnieźnie (właściwego) 

akt oskarżenia, w którym zarzucił Piotrowi Nowakowi wskazane wyżej trzy przestępstwa (opisane jak 

wyżej). Sprawie nadano sygnaturę II K 234/18. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 13 czerwca 

2018 r. 

 Na rozprawie w dniu 13 czerwca 2018 r. Piotr Nowak nie przyznał się do popełnienia 

przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i w tym zakresie odmówił składania wyjaśnień. Przyznał się do 

popełnienia przestępstw z art. 288 § 1 k.k. i z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - w tym 

zakresie złożył wyjaśnienia identyczne, jak w postępowaniu przygotowawczym. Także Damian Bryła, 

Sylwia Jabłońska, Szymon Kowalski i Tomasz Szczurek złożyli zeznania zgodne z tymi, które złożyli 

w postępowaniu przygotowawczym. W trakcie składania zeznań Damian Bryła złożył wniosek o 

zobowiązanie oskarżonego do naprawienia wyrządzonej mu szkody. Z kolei Sylwia Jabłońska 

przyznała, że po skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu, oskarżony naprawił wyrządzoną jej szkodę w 

całości – wręczył jej 8 000 złotych. Sąd ujawnił też na rozprawie – prawidłowo – wszystkie 

dokumenty zebrane w postępowaniu przygotowawczym, a które wymieniono wyżej, w tym protokoły 

przesłuchań Kamila Piotrowskiego i Jacka Szymanowskiego. Zamknięto przewód sądowy i udzielono 

głosu stronom. Po naradzie Sąd Rejonowy wydał wyrok, w którym: 

1. Uznał Piotra Nowaka za winnego przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. 

(przyjął opis taki, jak w akcie oskarżenia) i na podstawie art. 178a § 4 k.k. wymierzył mu karę 

2 lat pozbawienia wolności. Orzekł też wobec niego, na podstawie art. 42 § 3 k.k., dożywotnio 

zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dał wiarę wyjaśnieniom 

oskarżonego. Uznał też za wiarygodny protokół pobrania krwi wraz z wynikami badań, opinię 

o oskarżonym w miejscu zamieszkania, odpis wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 21 

kwietnia 2013 r., sygn. akt II K 433/13 i dane z KRK, które były zgodne z danymi zawartymi 

w przedmiotowym wyroku. Na tej podstawie ustalił, że oskarżony, po wypiciu kilku piw, 

prowadził w dniu zdarzenia w ruchu lądowym (ulicami Gniezna) samochód osobowy – pojazd 

mechaniczny, mimo iż wcześniej był prawomocnie skazany za przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. 

– wypadek drogowy. Ustalił także, że oskarżony prowadził w/w pojazd w dniu 12 lutego 2018 

r. w stanie nietrzeźwości, mając we krwi 0,6 promila alkoholu, a nadto w okresie 

obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Gnieźnie z dnia 21 kwietnia 2013 r. Uzasadniając recydywę Sąd wskazał na 

to, że oskarżony w ciągu 5 lat od odbycia kary  roku pozbawienia wolności, wymierzonej za 

przestępstwo z art. 177 § 1 k.k., dopuścił się umyślnego przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. 

podobnego do poprzedniego przestępstwa, ponieważ oba godzą w to samo dobro chronione 

prawem -  bezpieczeństwo w ruchu lądowym, a więc są tego samego rodzaju w rozumieniu 

art. 115 § 3 k.k. Wymierzając karę za ten czyn Sąd wziął z jednej strony pod uwagę to, że 

oskarżony przyznał się do jego popełnienia, a z drugiej strony to, że był uprzednio karany za 

przestępstwo i działał w warunkach recydywy, jak też ma negatywną opinię w miejscu 

zamieszkania. 

2. Uznał Piotra Nowaka za winnego przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. (przyjęto opis taki, jak w 

akcie oskarżenia) i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia 

wolności. Na podstawie art. 46 § 1 k.k. zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody 

wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Damiana Bryły kwoty 2 000 złotych. 

Sąd dał wiarę zeznaniom Damiana Bryły, Szymona Kowalskiego i Tomasza Szczurka. Uznał 

też za wiarygodny protokół oględzin domu pokrzywdzonego. Sąd podkreślił, że to zeznania 

Szymona Kowalskiego i Tomasza Szczurka były podstawą do ustalenia, że to Piotr Nowak w 

dniu zdarzenia wybił szybę w domu Damiana Bryły, wszedł do jego wnętrza i z szuflady 

biurka zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2 000 złotych.  Wymierzając karę 
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za ten czyn Sąd wziął z jednej strony pod uwagę to, że skradziona kwota nie była stosunkowo 

duża, a z drugiej strony to, że oskarżony był uprzednio karany za przestępstwo i ma 

negatywną opinię w miejscu zamieszkania. 

3. Uznał Piotra Nowaka za winnego przestępstwa z art. 288 § 1 k.k. (przyjęto opis, jak w akcie 

oskarżenia) i za to na podstawie tego przepisu wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy 

pozbawienia wolności. Sąd poczynił ustalenia faktyczne, które w pełni odpowiadały 

wyjaśnieniom oskarżonego oraz wyjaśnieniom Kamila Piotrowskiego i Jacka 

Szymanowskiego. Wszystkim tym, spójnym ze sobą, relacjom dał wiarę. Dał też wiarę 

zeznaniom Sylwii Nowak. Uznał również za wiarygodną fakturę dotycząca wartości szyb, 

czego oskarżony nie kwestionował. W oparciu o pisemny wniosek ustalił, że pokrzywdzona 

złożyła wniosek o ściganie sprawców uszkodzenia jej samochodu. Wymierzając karę za ten 

czyn Sąd wziął z jednej strony pod uwagę to, że oskarżony przyznał się do popełnienia 

przedmiotowego przestępstwa i naprawił szkodę, a z drugiej strony to, że był uprzednio 

karany za przestępstwo i ma negatywną opinię w miejscu zamieszkania. Sąd uznał, że brak 

było podstaw do zastosowania wobec oskarżonego nadzwyczajnego złagodzenia kary z art. 60 

§ 3 k.k., ponieważ nie została spełniona przesłanka „ujawnienia”, o której mowa w tym 

przepisie. Zdaniem Sądu, przesłana ta jest spełniona tylko wtedy, gdy organ ścigania nie 

posiada informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz 

istotnych okoliczności jego popełnienia. W analizowanym przypadku, oskarżony wprawdzie 

przekazał te informacje organowi ścigania, ale już wcześniej podał je organom ścigania Kamil 

Piotrowski. Prawdą jest, że Piotr Nowak nie wiedział o tym i był przekonany, iż podaje 

informacje dotychczas Policji nieznane, ale nie ma to znaczenia, ponieważ rozstrzygające 

znaczenie ma obiektywna wiedza organów ścigania. 

4. Na podstawie art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 k.k., Sąd Rejonowy połączył wymierzone 

oskarżonemu kary jednostkowe w punktach od 1 do 3 i sprowadził je do kary łącznej 5 lat 

pozbawienia wolności. 

5. Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania, w tym od uiszczenia opłaty. 

Orzekając karę łączną Sąd kierował się celami zapobiegawczymi i wychowawczymi, jak też miał 

na uwadze kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa. W szczególności jednak kierował się 

tym, że przestępstwa zostały popełnione w bliskiej odległości czasowej, ale też godziły w różne dobra 

chronione prawem. 

Sąd podkreślił także, że świetle art. 42 § 3 k.k., obligatoryjne było orzeczenie dożywotniego 

zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Nadto, zasadne było zastosowanie środka 

kompensacyjnego z art. 46 § 1 k.k. skoro oskarżony nie naprawił szkody wyrządzonej kradzieżą z 

włamaniem, a pokrzywdzony Damian Bryła złożył w terminie stosowny wniosek. 

Jako radca prawny Rafał Mądry – obrońca  z wyboru oskarżonego Piotra Nowaka – proszę 

sporządzić apelację od przedmiotowego wyroku albo opinię o braku zasadności jej wnoszenia. 

Należy założyć, że obrońca złożył w przewidzianym ustawą terminie wniosek o sporządzenie na 

piśmie uzasadnienia wyroku odnośnie całości wyroku i doręczenie mu go wraz z odpisem 

wyroku. Należy też założyć, że odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony obrońcy w 

dniu 9 lipca 2018 r. 

 

 


