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Prokurator Rejonowy w Sosnowcu w dniu 15 grudnia 2017 r. skierował do Sądu Okręgowego 

w Katowicach akt oskarżenia przeciwko Adamowi Nowakowi, urodzonemu w dniu 12 grudnia 1990 r. 

w Sosnowcu, zarzucając w/w, iż: 

- w dniu 5 października 2017 r. w Sosnowcu w okolicach ul. Targowej używając wobec Magdaleny Lis 

przemocy w postaci zadania uderzeń niebezpiecznym narzędziem w postaci potłuczonej szklanki po 

piwie w okolice twarzy oraz szyi  zabrał w/w w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki 

Samsung S6 wartości 2000 zł oraz pieniądze w kwocie 300 zł, powodując jednocześnie u 

pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci rany ciętej policzka prawego o długości ok. 7 cm, rany ciętej 

tylnej części szyi dł. ok. 4 cm oraz rany ciętej przedramienia lewego dł. ok. 5 cm, które to obrażenia 

naruszyły czynności narządu ciała pokrzywdzonej na okres ok. 4 miesięcy  tj. popełnienia przestępstwa 

z art. 280 § 2 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.  

 - w dniu 5 października 2017 r. w Sosnowcu w okolicach ul. Targowej w celu wywarcia 

wpływu na świadka Magdalenę Lis groził w/w pozbawieniem życia w przypadku ujawnienia organom 

ścigania przestępstwa popełnionego na jej szkodę  tj. popełnienie przestępstwa z art. 245 k.k.  

 Sąd Okręgowy w Katowicach, po przeprowadzeniu rozprawy, wyrokiem z dnia 10 lipca 2018 r. 

(sygn. akt V K 100/18): 

- w pkt. 1 uznał oskarżonego Adama Nowaka za winnego tego, iż w dniu 5 października 2017 r. w 

Sosnowcu w okolicach ul. Targowej używając wobec Magdaleny Lis przemocy w postaci szarpania 

oraz zadania pokrzywdzonej uderzeń potłuczoną szklanką po piwie w okolice twarzy oraz szyi  zabrał 

w/w w celu przywłaszczenia telefon komórkowy marki Samsung S6 wartości 2000 zł oraz pieniądze w 

kwocie 300 zł, powodując jednocześnie u pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci rany ciętej policzka 

prawego o długości ok. 7 cm, rany ciętej tylnej części szyi dł. ok. 4 cm oraz rany ciętej przedramienia 

lewego dł. ok. 5 cm, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała pokrzywdzonej na okres ok. 

4 miesięcy  tj. popełnienia przestępstwa z art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za 

to na mocy art. 280 § 1 k.k. w zw. art. 11 § 3 k.k. oraz art. 33 § 2 i 3 k.k. wymierzył mu karę 2 lat i 3 

miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 20 zł; 

- w pkt. 2 uznał oskarżonego Adama Nowaka za winnego czynu zarzucanego w pkt. 2 części wstępnej 

wyroku tj. przestępstwa z art. 245 k.k. i za to na mocy art. 245 k.k. wymierzył  mu karę 1 roku 

pozbawienia wolności; 

- w pkt 3 na mocy art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 1 i 2 

wyroku i wymierzył oskarżonemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności; 

- w pkt 4 na mocy art. 44 § 1 k.k. orzekł przepadek pochodzącego bezpośrednio z przestępstwa dowodu 

rzeczowego w postaci telefonu komórkowego marki Samsung S6, opisanego w wykazie dowodów 

rzeczonych nr 1 pod poz. 2; 

- w pkt. 5 na mocy art. 46 § 1 k.k. orzekł od oskarżonego Adama Nowaka na rzecz pokrzywdzonej 

Magdaleny Lis kwotę 2000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

- w pkt. 6 wyroku na mocy art. 63 § 1 k.k. zaliczył na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary 

pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 5 października 2017 r. do 

dnia 10 lipca 2018 r.  

- w pkt 7 na mocy art. 624 k.p.k. Sąd zwolnił oskarżonego od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu 

Państwa kosztów sądowych w całości; 

 

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, iż Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 

 

Oskarżony Adam Nowak w dniu 5 października 2017 r. przebywał wraz kolegami w jednym z 

pubów w centrum Sosnowca. Około godziny 22.00 oskarżony, trzymając w ręce szklankę z piwem, 
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opuścił lokal i udał się w się na ul. Targową licząc, iż w którymś z lokali tam położonych spotka kogoś 

znajomego, kto postawi mu kilka piw, gdyż skończyły mu się pieniądze. Na miejscu nie spotkał jednak 

żadnego ze znajomych, a nie chcąc wracać do domu postanowił w inny sposób zdobyć pieniądze. 

Około godz. 22.30 zobaczył idącą samotnie ulicą młodą dziewczynę, która rozmawiała przez telefon i 

którą postanowił okraść. Kiedy idąc ulicą Magdalena Lis zbliżyła się do niego, oskarżony podbiegł do 

niej i zaczął się z nią szarpać krzycząc, iż ma „wyskakiwać z kasy”. Kiedy Magdalena Lis stawiła opór 

i zaczęła go odpychać nie chcąc pozwolić na wyrwanie jej z ręki telefonu, oskarżony uderzył trzymaną 

w ręce szklanką po piwie w latarnię, a po jej stłuczeniu wyciągnął w stronę pokrzywdzonej rękę, 

krzycząc, że ma „stulić” gębę i dawać kasę, bo inaczej ją potnie. Pokrzywdzona mimo to stawiała 

jednak opór i dalej próbowała krzyczeć. Wtedy oskarżony zdał pokrzywdzonej kilka ciosów resztą 

szklanki w okolice głowy. To zachowanie spowodowało, iż pokrzywdzona wydała oskarżonemu 

telefon i posiadane w portfelu 300 zł. Następnie oskarżony zwrócił się do pokrzywdzonej krzycząc: 

„jeśli zgłosisz sprawę na Policję to cię znajdę i zaj…”. Po wszystkim oskarżony uciekł a pokrzywdzona 

udała się w kierunku ul. Modrzejowskiej. Chwilę później Magdalena Lis zauważyła nadjeżdżający 

patrol Policji, który zatrzymała. Funkcjonariusze Policji Jacek Wodniak i Krzysztof Wolny wezwali 

karetkę pogotowia, zaś w trakcie udzielania pokrzywdzonej pierwszej pomocy uzyskali od niej 

informacje o zdarzeniu i wyglądzie sprawcy, ubranego w charakterystyczną bluzę z godłem. Po 

zabraniu pokrzywdzonej przez karetkę pogotowia, funkcjonariusze Policji udali się w kierunku tzw. 

„patelni” gdzie zatrzymali mężczyznę, który rysopisem oraz wyglądem charakterystycznej bluzy 

przypominał sprawcę. W trakcie przeszukania oskarżonego zatrzymano u niego telefony komórkowe 

marki Samsung S6 i Nokia. Badanie alkomatem wykazało, iż oskarżony jest nietrzeźwy, wynik badania 

to  2,76 promila we krwi.  

 

Zgromadzone i ujawnione przez Sąd dowody: 

 

Oskarżony Adam Nowak nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił 

składania wyjaśnień, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na rozprawie w dniu 10 lipca 

2018 r. Oskarżony odmówił również udzielania odpowiedzi na pytania. Oskarżony ma 27 lat, nie 

posiada żadnego majątku i nigdzie nie pracuje, był dotychczas kilkakrotnie karany za przestępstwa 

przeciwko mieniu oraz pobicie.  

Świadek Magdalena Lis (lat 24) przesłuchana w postępowaniu przygotowawczym opisała całe 

zdarzenie wskazując, iż tego dnia wracała z pracy tj. salonu kosmetycznego Ireny Eris, gdzie pracuje 

jako specjalista - kosmetolog. Około godziny 22.30 w okolicy ul. Targowej została zaczepiona przez 

młodego mężczyznę w bluzie z godłem, który był wyraźnie pijany i domagał się od niej pieniędzy 

szarpiąc ją. Początkowo zbagatelizowała to zachowanie, chciała się wyrwać i uciec, ale mężczyzna 

zaczął ją szarpać, a kiedy dalej stawiała opór rozbił trzymany w ręku szklany kufel czy też szklankę, 

którym zaczął ją bić w okolice głowy, krzycząc, iż ma wyskakiwać z kasy. Zachowanie to 

spowodowało, iż pokrzywdzona oddała napastnikowi pieniądze w kwocie 300 zł oraz telefon marki 

Samsung S6. Po zabraniu pieniędzy i telefonu oskarżony używając wulgarnych słów zabronił jej 

zawiadamiać Policję, bo inaczej ją odnajdzie i zabije. Kiedy oskarżony uciekł pokrzywdzona 

próbowała wezwać pomocy, ale ulica była pusta. Pomocy udzielił jej patrol policji spotkany chwilę 

później. Pokrzywdzona wskazała, iż w związku z zadanymi jej uderzeniami miała kilka ran na twarzy, 

szyi oraz ręce, które wymagały szycia. Obrażenia te spowodowały, iż pozostawała na zwolnieniu 

lekarskim przez okres 4 miesięcy, w związku z czym otrzymywała niższe wynagrodzenie, które w 

miesiącach poprzedzających zdarzenie wynosiło 5000 zł brutto. W trakcie drugiego przesłuchania w 

postępowaniu przygotowawczym pokrzywdzona oświadczyła, iż rana cięta twarzy goiła się bardzo 
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długo, stąd długotrwałe zwolnienie lekarskie, a pozostała w związku z nią blizna jest bardzo widoczna, 

co będzie wymagać zabiegu chirurgii plastycznej, gdyż w inny sposób tego zeszpecenia nie da się 

usunąć, choćby częściowo. Zabieg taki nie daje jednak gwarancji, iż blizna zostanie usunięta w całości. 

Przed sądem świadek nie została przesłuchana, gdyż w trakcie jedynej rozprawy, jaka miała miejsce 

przed sądem przebywała na urlopie za granicą i nie sądziła, że sprawa tak szybko się zakończy. Sąd za 

zgodą prokuratora odczytał zeznania świadka w trybie art. 392 § 1 k.p.k. Jednakże po wpłynięciu do 

sądu aktu oskarżenia złożyła oświadczenie, iż zamierza działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.  

Świadkowie Jacek Wodniak i Krzysztof Wolny, policjanci pełniący służbę w patrolu 

zmotoryzowanym w dniu 5 października 2017 r. potwierdzili, relację pokrzywdzonej i zgodnie zeznali, 

iż zaraz po zdarzeniu zatrzymali oskarżonego w centrum Sosnowca. Oskarżony był charakterystycznie 

ubrany w koszulkę z godłem, pył pijany ale nie stawiał oporu. W trakcie przeszukania znaleziono przy 

nim dwa telefony komórkowe marki Samsung i Nokia. 

Świadek Grzegorz Ryba – kolega oskarżonego, potwierdził, iż w dniu 5 października 2017 r. 

przebywał z oskarżonym w pubie. Około godziny 22.00 oskarżony wyszedł mówiąc, że nie ma już 

pieniędzy i idzie do jakiegoś innego lokalu. Świadek dostrzegł również, iż odchodząc oskarżony zabrał 

ze sobą szklankę z niedopitym piwem. Okoliczność ta utkwiła świadkowi, gdyż żegnali się na ulicy, 

przed wejściem do lokalu. 

W poczet materiału dowodowego zaliczono: dane o karalności oskarżonego, opinię sądowo-

lekarską stwierdzającą, iż obrażenia pokrzywdzonej naruszyły prawidłowe czynności narządu ciała na 

okres powyżej 7 dni, protokół okazania osoby (pokrzywdzona rozpoznała oskarżonego), protokół 

oględzin miejsca zdarzenia, z którego wynika, iż zabezpieczono w miejscu zdarzenia fragment 

stłuczonej szklanki, na której widoczne są ślady krwi, opinię biegłych z zakresu badania DNA, zgodnie 

z którą ślady krwi na fragmencie szklanki pochodzą od pokrzywdzonej Magdaleny Lis, a także  dane z 

wywiadu środowiskowego dot. oskarżonego, protokół badania alkomatem, protokół zatrzymania 

rzeczy. 

 

Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, iż oparł się na zeznaniach pokrzywdzonej odczytanych w 

trakcie rozprawy głównej, a także zeznaniach wszystkich przesłuchanych świadków. Sąd nie dał wiary 

wyjaśnieniom oskarżonego uznając, iż stanowią one przyjętą linię obrony zmierzającą do uniknięcia 

odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo. Przyjmując, iż oskarżony dopuścił się rozboju w 

typie podstawowym Sąd uznał, iż rozbita szklanka nie jest niebezpiecznym narzędziem w rozumieniu 

art. 280 § 2 k.k., gdyż pomimo posiadania ostrych, tnących krawędzi trudno porównać ją do noża. 

Uzasadniając wysokość wymierzonych oskarżonemu kar jednostkowych oraz kary łącznej pozbawienia 

wolności sąd wskazał , iż jest ono osobą zdemoralizowaną, co winno spotkać się z adekwatną represją.   

Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony oskarżycielce posiłkowej 27 września  2018 r. 

Oskarżycielka posiłkowa dniu następnym zgłosiła się do radcy prawnego Adama Kota z prośbą o 

podjęcie się jej reprezentacji, gdyż jak stwierdziła wyrok jest dla niej bardzo krzywdzący i zbyt 

łagodny, gdyż doznała poważnych cierpień, a blizna na twarzy jest bardzo widoczna i wyraźna, co 

krępuje ją w życiu codziennym i nie ma żadnej gwarancji na usunięcie jej w drodze zabiegu chirurgii 

plastycznej.   


