
Kazus II 

Jan Kowalski został oskarżony o to że : 

1. W dniu  31 stycznia 2017 roku w  Katowicach działając  wspólnie i w porozumieniu z 

Tadeuszem Kosem po uprzednim wybiciu szyby wystawowej włamał się do salonu 

jubilerskiego “Marek” skąd zabrał w celu przywałszczenia 12 zegarków wartosci 15 000  zł 

na szkodę Marka   Makowskiego tj. o czyn z art. 279 § 1 kk 

2. W dniu 2 lutego 2017 r w Katowicach bił rękami po całym ciele oraz dwukrotnie kopnął  w 

plecy swoją 10 - letnią córkę Ewę , czym spowodował u niej powstanie obrażeń ciała 

naruszających prawidłowe funkcje organizmu na okres ok.  2 tygodni tj.o czyn z art. 157 § 1 

kk 

Tadeusz Kos został oskarżony o to , że : 

1. W dniu  31 stycznia 2017 roku w  Katowicach działając  współnie i w porozumieniu z 

Janem Kowalskim po  uprzednim wybiciu szyby wystawowej włamał się  do salonu 

jubilerskiego “Marek” skąd zabrał w celu przywłaszczenia 12 zegarków wartosci 15 000  zł 

na szkodę Marka Makowskiego tj.o czyn z art. 279 § 1 kk 
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W pkt. 1 uznał oskarżonego Jana Kowalskiego za winnego tego , że  w dniu  31 stycznia 2017roku 

w  Katowicach po uprzednim wybiciu szyby wystawowej włamał  się do salonu jubilerskiego 

"Marek" skąd zabrał  w celu przywłaszczenia 12 zegarków wartosci 15 000  zl na szkodę Marka 

Makowskiego i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierzył mu karę  2 lat pozbawienia wolności 

W pkt. 2 oskarżonego Tadeusza Kosa uznał za winnego tego że w dniu  31 stycznia 2017r w 

Katowicach pomógł Janowi Kowalskiemu w ukryciu 12 zegarków wartosci ok. 15 000 zł wiedząc 

iz pochodzą one z czynu zabronionego,  czym wyczepał znamiona przestepstwa z art. 291 § 1 kk za 

to na podstawie w/w przepisu wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności 

W pkt. 3 uznał oskarżonego Jana Kowalskiego za winnego tego , że w dniu 2 lutego 2017 r w 

Katowicach bił rękami po całym ciele oraz dwukrotnie kopnął  w plecy swoją 10 letnią corkę Ewę 

czym spowodował u niej powstanie obrażeń ciała naruszajacych prawidłowe funkcje organizmu na 

okres ok. 2 tygodni,  czym wyczerpał znamiona czynu z art. 157 § 1 kk i za to na podstawie w/w 

przepisu wymierzył mu karę 6 miesiecy pozbawienia wolnosci . 

W pkt.  4 na podstawie art. 85 § 1 kk, art.  86  § 1 kk w stosunku do oskarżonego Jana Kowalskiego  

orzekł karę łączną  3 lat pozbawienia wolnosci. 

Ponadto w pkt. 5 na podstawie art. 46 § 2 kk orzekł na rzecz małoletmiej pokrzywdzonej Ewy 

Kowalskiej nawiązkę w kwocie  500 zł 

Obu oskarżonych obciążył kosztami postępowania i opłatą sądową 

 

 

Ustalony przez  sąd stan faktyczny 

Ad czyn 1 

Obaj oskarżeni znali się  z czasów szkolnych , przez szereg lat  utrzymywali bardzo bliskie 

kontakty towarzyskie. Pod koniec 2016r  wspólnie zaplanowali dokonanie wlamania do salonu 

jubilerskiego w Katowicach przy ulicy Kościuszki. W tym celu nabyli rękawiczki, czapki 

komiminiarki i sprzęt do cięcia szkła. Wspólnie też  przez kilka dni obserwowali wytypowany salon 

poznając w ten sposób  zwyczaje pracującego tam personelu. W dniu 31 stycznia 2017 r ok. godz. 

19 , gdy sklep opuscił ostatni z pracowników, oskarżeni przeszli na podwórko by z tamtej  strony,  

po wycięciu szyby okiennej,  w niezauważony sposób dostać się do środka . Po wejściu na 



podwórko  Tadeusz Kos oświadczył jednak Janowi  Kowalskiemu, że wolalałby żeby to jeszcze nie 

dzisiaj dokonali tego włamania. Jan Kowalski słysząc słowa kolegi  roześmiał się i powiedział   

“tchórz”. Mężczyźni pokłócili  się, Tadeusz Kos odszedł udając się do domu, zaś oskarżony Jan 

Kowalski zrealizował plan , wyciął  szybę i przez małe okno z zaplecza wszedł  do środka . 

Błyskawicznie z jednej z gablot zabrał znajdujące się tam 12 zegarków , wyszedł na ulicę, wmieszał 

się w tlum i spokojnie udał się do mieszkania Tadeusza Kosa by pokazać mu łup i udowodnić ze 

jednak mu się udało. Mężczyżni obejrzeli skradzione zegarki, poczym Jan Kowalski oświadzczył 

Tadeuszowi Kosowi , że teraz jeżeli chce coś z tego mieć,  to musi je przechować przez kilka dni, a 

następnie  pomóc w ich sprzedaży.  Tadeusz Kos wyrazil na to zgodę , ukrył zegarki. 

Odnosnie do czynu drugiego sąd ustalił , iż oskarżony Jan Kowalski w dniu 2 lutego 2017 r kiedy w 

godzinach wieczornych wrócił do domu był pod znacznym wpływem alkoholu. Zaraz po przyjsciu 

pokłócił się z żoną, wyzywał ją obelżywie,  próbował uderzyć. Jego zachowanie obserwowala ich 

10 - letnia córka Ewa. W pewnym momencie ze strachu zaczęła bardzo krzyczeć , a to jeszcze 

bardziej poirytowalo oskarżonego. Oskarżony nakazał jej natychmiast zamilknąć , a gdy ona tego 

nie uczyniła,  doskoczył do niej, zaczał ją okładać rękami i pięścimi po ciele, dwukrotnie kopnął ją  

w plecy. Wobec takiego zachowania oskarżonego jego żona wezwala policję. Przybyli 

funkcjonariusze o godz. 22,30  zatrzymali oskarżonego na okres 48 godzin. 

 

Oskarżony Jan Kowalski odnośnie  do czynu 1 – wyjaśnił : 

zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i przed sądem przyznał się do winy , opisał 

przebieg zdarzenia, podkreślił, że zawiódł się na swoim przyjacielu , który w ostatnim momencie 

stchórzył i dosłownie „zwiał” mimo, że wszystko razem przemyśleli , razem przygotowali plan 

akcji, kupili rękawiczki i czapki. Potwierdził , że zegarki zaniósł do mieszkania Tadeusza Kosa. 

Tadeusz Kos miał je bezpiecznie przez jakiś czas przechować , a potem mieli  je sprzedać. 

Poprosił by sąd zastosował wobec niego przewidziane w art. 60 §  3 kk nadzwyczajne złagodzenie 

kary, zdarzenie opisał szczegółowo i  szczerze.  Dodał , że swojego czynu bardzo szczerze żałuje. 

Odnośnie do czynu 2 - 

zarówno w postępowaniu przygotowawczym , jak i przed sądem oskarżony nie przyznał się do 

winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdził jedynie, że córkę bardzo kocha, nigdy nie zrobił jej 

krzywdy, żona często nastawia dziecko przeciwko niemu. 

 

Oskarżony Tadeusz Kos – potwierdził, że razem z Janem Kowalskim planowali dokonanie 

kradzieży, obmyślili plan działania , obserwowali salon jubilerski „Marek”, kupili rękawiczki i 

czapki. Dodał , że w ostatnim momencie on nie wytrzymał napięcia i ze strachu zwiał z miejsca 

zdarzenia. Myślał, że może kolega jak zostanie sam, to  nie zdecyduje się na włamanie i nic z tego 

nie będzie. Przyznał , że po dokonaniu  kradzieży Jan Kowalski przyszedł do niego i przyniósł 

zegarki. Na jego prośbę ukrył je , a w kilka dni później wydał na żądanie policji. 

Prosi o łagodną karę, bo ma na utrzymaniu 3- miesięczne dziecko i niepracującą żonę.  Dwa 

miesiące temu otworzył własną działalność gospodarczą , nigdy nie był karany. 

Świadek  Olga Kowalska – żona oskarżonego, przedstawicielka ustawowa małoletniej 

pokrzywdzonej ( prawidłowo pouczona o prawie odmowy zeznań ) 

– w postępowaniu przygotowawczym  zeznała - „  mąż od szeregu lat nadużywał  alkoholu, 

był agresywny, robił awantury, niejednokrotnie zdarzało  się , że bił zarówno ją , jak i córkę 

Ewę. W dniu 2 lutego 2017r  oskarżony również był pijany i wywołał awanturę. W czasie 

awantury ona schowała się do drugiego pokoju i dlatego nie widziała co  oskarżony zrobił 

córce. Kiedy po ok. 0,5 godzinie weszła do kuchni zobaczyła tam zapłakaną córkę  Ewę. 

Dziecko miało na twarzy  i ciele liczne zaczerwienienia , takie jak od uderzeń pięścią , a na 

plecach  dwa ogromne siniaki. Na drugi dzień poszła z Ewą do lekarza, bo bała się czy 



dziecko nie ma stłuczenia nerek.  Lekarz wydał opinię, którą załącza do akt sprawy. 

– W toku rozprawy sądowej zeznała ( prawidłowo pouczona o prawie odmowy zeznań ):”nie 

podtrzymuję swoich zeznań z postępowania przygotowawczego , to co powiedziałam nie 

było prawdą.  Mówiłam tak bo byłam na męża  zła, myślałam, że ma  kochankę. Teraz mąż 

się  poprawił , nie robi awantur, nie pije, pracuje razem z kolegą Tadeuszem Kosem. 

– Na pytanie sądu - „ wszystko przejaskrawiłam, nie było tak źle, oskarżony to dobry 

człowiek i dobry ojciec. Córka często kłamie, jest nieposłuszna, obrażenia na plecach to być 

może skutek jakiegoś upadku w szkole np. na lekcji wf. 

świadek  Ewa Kowalska – córka oskarżonego ( prawidłowo pouczona o prawie odmowy zeznań, 

w postępowaniu przygotowawczym  słuchana w obecności matki  ) -  zeznała : „ krytycznego dnia 

ojciec kilkakrotnie mnie uderzył w twarz i w klatkę piersiową oraz rękę , a nadto  dwa razy kopnął 

w plecy, brzydko na mnie mówił , krzyczał, że ma nas dość”. To wszystko działo się w kuchni , 

mamy przy tym nie było. 

– przed  sądem – matka małoletniej  w jej imieniu i  w jej  obecności , oświadczyła, że córka 

nie będzie zeznawać,  dodała ,że nie chce dziecka narażać na taki stres 

– w toku  rozprawy świadek Olga  Kowalska złożyła do akt sądowych opinię psychologa 

szkolnego z treści której wynika, że małoletnia jest dzieckiem znerwicowanym , 

niestabilnym emocjonalnie, skłonnym do kłamstw, pozostaje pod dużym wpływem matki 

– w trybie art. 391 §  1 kpk sąd odczytał  opinię biegłego lekarza  z treści której wynikało , że 

na plecach małoletniej widnieją ślady dwóch  bardzo intensywnych  podbiegnięć krwawych 

o powierzchni ok.  5 cm na 5 cm każdy. Tego rodzaju obrażenia zlokalizowane w okolicy 

nerek są bardzo  bolesne, naruszają funkcje organizmu na ok. 10 – 14 dni. Mogły powstać 

zarówno od kopnięcia jak i od upadku. 

Świadek  Marek Makowski – potwierdził fakt włamania do jego sklepu, wartość skradzionych 

zegarków określił na ok. 15 000 – 20 000 zł , przyznał , że za pośrednictwem policji wszystko 

odzyskał w stanie nieuszkodzonym. Koszt naprawy okna i wstawienia nowej szyby pokrył jego 

ubezpieczyciel 

– Pozostałe dowody  ujawnione przez  sąd ;  karty karne oskarżonych – nie karani 

– opinie środowiskowe  o obu oskarżonych przeciętne : 

–  oskarżony Jan Kowalski  przejawia skłonności  do nadużywania  alkoholu , ostatnio nigdzie 

nie pracował, lat 38 , 1 dziecko 

– oskarżony Tadeusz Kos – podejmował starania w kierunku znalezienia pracy i otwarcia 

działalności gospodarczej, lat  34, 1 dziecko 

 … z uzasadnienia  sądu 

Wina oskarżonego Jana Kowalskiego nie budzi wątpliwości , oskarżony szczerze przyznał się do 

czynu 1, opisał zarówno  zachowanie swoje , jak i kolegi. Wyjawił miejsce ukrycia skradzionych 

zegarków. Zachowanie oskarżonego wyczerpało znamiona przestępstwa kradzieży z włamaniem 

ponieważ oskarżony pokonał przeszkodę, wyciął szybę i dostał się do środka skąd następnie zabrał  

zegarki. Za szczere uznać trzeba też wyjaśnienia oskarżonego Tadeusza Kosa, z tym jednak , że 

swoim zachowaniem nie zrealizował on znamion przestępstwa  z art. 279 §  1 kk ponieważ nie 

wszedł do salonu jubilerskiego i nie wyniósł razem z Janem Kowalskim zegarków . Oskarżony ten 

jedynie pomógł w ukryciu skradzionego mienia dlatego należy przypisać mu popełnienie 

przestępstwa paserstwa.  Obaj oskarżeni zasługują  na identyczne surowe kary dlatego , że razem 

przestępstwo zaplanowali i wszystko przygotowali. Fakt przyjęcia przez oskarżonego Tadeusza 

Kosa zegarków świadczy o tym , że w swoim postępowaniem  przez cały czas solidaryzował się z 

działaniem drugiego z oskarżonych i z całą akcją przestępczą. 



Odnośnie do czynu z art. 157 §  1 kk  w uzasadnieniu sąd stwierdził , że za wiarygodne uznać 

należy dowody przeprowadzone w postępowaniu przygotowawczym – zeznania Ewy i Olgi 

Kowalskich oraz  opinię lekarza , ponieważ dowody te są spójne, konsekwentne i logiczne. 

Późniejsza zmiana treści zeznań Olgi Kowalskiej jest niewiarygodna ponieważ , jak  uczy 

doświadczenie życiowe , w miarę upływu czasu  od zdarzenia, żony często  starają się  bronić 

mężów  przed odpowiedzialnością karną, ponadto brak podstaw do uznania by Olga Kowalska 

miała jakikolwiek powód by kłamliwie obciążać oskarżonego. Jako dobra matka zasługuje na 

wiarę. Z uwagi na fakt doznania przez  Ewę Kowalską obrażeń ciała tytułem zadośćuczynienia za 

cierpienie zasadnym jest orzeczenie nawiązki w kwocie 500 zł. 

Przy wymiarze kar za poszczególne przestępstwa miał sąd nadto na uwadze niekaralność 

oskarżonych  i ich opinie środowiskowe . Za orzeczeniem kar surowych przemawia jednak 

nagminność tego rodzaju  przestępstw i wzgląd na ogólne , prewencyjne cele kary.  Fakt iż obaj 

oskarżeni aktualnie pracują uzasadnia obciążenie ich kosztami sądowymi. 

 

 

Obaj oskarżeni zgłosili się " do kancelarii  prawnej radców i adwokatów „Orły – Sokoły” prosząc o 

pomoc i wniesienie apelacji. W w/w kancelarii pracuje  3 radców prawnych i 2 adwokatów. 

Oskarżeni okazali odpisy wyroku wraz z uzasadnieniem, który został im doręczony   w dniu  31 

stycznia 2018 r. 


