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KAZUS EGZAMINACYJNY 2020 (III) 

 

 
 Jacek Nicpoń i Piotr Nicpoń zostali oskarżeni o to, że 16 grudnia 2019r.  

w Katowicach, na ulicy 3 Maja 1/5, działając wspólnie i w porozumieniu, dodatkowo również 

z trzecią ustaloną osobą włamali się, używając wcześniej skradzionego klucza od drzwi 

wejściowych, do mieszkania Ireny Kot i zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 

100 zł oraz biżuterię złotą w postaci pierścionka oraz kolczyków o wartości 1500 zł na szkodę  

pokrzywdzonej tj. o przestępstwo z art. 279 §1 k.k.  

 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, po przeprowadzeniu rozprawy, 

wyrokiem z dnia 29 września 2020r. (sygn. akt II K 217/20): 

- w pkt 1: uznał oskarżonego Jacka Nicponia za winnego czynu polegającego na tym, że 16 

grudnia 2019r. w Katowicach, na ulicy 3 Maja 1/5, działając wspólnie i w porozumieniu z 

ustaloną osobą dokonał zaboru w celu przywłaszczenia z mieszkania Ireny Kot pieniędzy w 

kwocie 100 zł oraz biżuterii złotej w postaci pierścionka oraz kolczyków o wartości 1500 zł 

na szkodę  pokrzywdzonej czym wyczerpał znamiona występku z art. 278 §1 k.k. i skazał go, 

na podstawie tego przepisu, na karę 1 roku pozbawienia wolności, 

- w pkt. 2: na podstawie art. 69 §1 i 2 k.k. oraz art. 70 §2 k.k. zawiesił warunkowo wykonanie 

orzeczonej wobec Jacka Nicponia kary pozbawienia wolności na okres próby wynoszący 2 

lata, 

- w pkt. 3: na podstawie art. 46 §1 k.k. nałożył na oskarżonego Jacka Nicponia obowiązek 

naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej Ireny Kot kwoty 1600 zł, 

- w pkt. 4: uniewinnił oskarżonego Piotra Nicponia od popełnienia zarzucanego mu czynu, 

kosztami postępowania obciążając w tym zakresie Skarb Państwa, 

- w pkt.5 : zwolnił oskarżonego Jacka Nicponia od ponoszenia kosztów sądowych, obciążając 

nimi Skarb Państwa. 

 

 Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. 

16 grudnia 2019r. bracia: Jacek Nicpoń (lat 18) i Piotr Nicpoń (lat 23) spożywali w godzinach 

porannych alkohol na skwerze, w pobliżu sklepu spożywczego mieszczącego się w 

Katowicach, przy ulicy 3 Maja. Po wypiciu butelki wódki o pojemności 0,5 l zaczęli się 

zastanawiać, jak zdobyć pieniądze na większą ilość alkoholu. Jacek Nicpoń udał się w 

kierunku miejsca swego zamieszkania licząc, że uda się mu namówić matkę, by dała  

pieniądze. Piotr Nicpoń pozostał pod sklepem. W drodze do domu zauważył idącą z zakupami 
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sąsiadkę Irenę Kot. Postanowił zabrać jej wystające z torebki klucze. Przechodząc obok Ireny 

Kot, Jacek Nicpoń zatoczył się i niby przypadkiem potrącając kobietę, wyciągnął z jej torebki 

klucze od mieszkania. Następnie szybko udał się do mieszkania sąsiadki, do którego wszedł 

otwierając drzwi wejściowe wcześniej zdobytymi kluczami. Po przeszukaniu zawartości 

szafek w sypialni znalazł pieniądze w kwocie 100 zł oraz biżuterię złotą w postaci pierścionka 

oraz kolczyków o wartości 1500 zł. Zabrał zarówno pieniądze jak i biżuterię, a następnie 

wyszedł pozostawiając klucze w zamku. 

Za skradzione pieniądze zakupił alkohol, który wspólnie z Piotrem Nicponiem spożywali.  

Następnego dnia policja zatrzymała braci. Przy Jacku Nicponiu znaleziono zarówno 

pierścionek, jak i kolczyki należące do pokrzywdzonej, które zostały jej zwrócone. 

Jacek Nicpoń został w dniu 17 grudnia 2019r. zatrzymany, ale następnego dnia go zwolniono. 

 

Przeprowadzone dowody: 

 

Oskarżony Jacek Nicpoń, zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i na 

rozprawie, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W toku postępowania 

przygotowawczego wyjaśnił, że 16 grudnia 2019r. spożywał alkohol wraz ze swym bratem. 

Gdy zabrakło im wódki obaj udali się w kierunku domu licząc, że dostaną pieniądze od matki. 

Po drodze zauważyli wracającą z zakupami sąsiadkę Irenę Kot. Z jej torebki wystawały 

klucze do mieszkania. Wspólnie postanowili zabrać te klucze, a następnie przeszukać 

mieszkanie sąsiadki. Liczyli, że znajdą tam jakieś pieniądze. Tak też zrobili. Po zabraniu 

Irenie Kot kluczy udali się do jej mieszkania. Wszyscy trzej do niego weszli i je 

przeszukiwali. Znaleźli i zabrali pieniądze w kwocie 100 zł, które następnie w całości 

przeznaczyli na alkohol, oraz pierścionek i kolczyki. 

Na rozprawie oskarżony skorzystał z prawa odmowy składania wyjaśnień. Po odczytaniu mu 

w trybie art. 389 §1 k.p.k. wcześniej złożonych wyjaśnień podtrzymał je, jako prawdziwe z 

tym zastrzeżeniem, iż zaprzeczył jakoby był z nim w momencie dokonywania kradzieży Piotr 

Nicpoń. Brat miał bowiem pozostać pod sklepem. Nic nie wiedział na temat dokonanej 

kradzieży, nie poinformował go bowiem, jak zdobył pieniądze na alkohol.  

Pytany dlaczego w postępowaniu przygotowawczym składał odmienne wyjaśnienia 

stwierdził, że wówczas był skłócony z bratem i chciał mu w ten sposób dokuczyć.  

Żałuje tego co zrobił i jest mu wstyd.  
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Oskarżony Piotr Nicpoń, zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak i na 

rozprawie, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu odmawiając składania 

wyjaśnień.  

 

Pokrzywdzona Irena Kot, zeznała, że w dniu 16 grudnia 2019r. była w godzinach porannych 

na zakupach. Wracając spotkała przechodzących braci Nicpoń – Piotra i Jacka. Jacek Nicpoń 

potknął się nawet i ją potrącił, ale przeprosił ją za to. Później bracia szybko odeszli. Ona udała 

się do swej koleżanki, gdzie była około godziny, a następnie poszła do swego mieszkania. 

Zauważyła, że drzwi są otwarte, a w zamku znajduje się klucz. Zdziwiła się tym faktem, gdyż 

była przekonana, że wychodząc zamknęła drzwi na klucz i tenże zabrała. W sypialni były 

porozrzucane rzeczy. Stwierdziła, że nie ma pieniędzy w kwocie 100 zł, które trzymała w 

nocnej szafce oraz kupionej dzień wcześniej biżuterii złotej w postaci pierścionka i 

kolczyków. Rzeczy te nabyła w sklepie jubilerskim za 1500 zł. O fakcie przestępstwa 

powiadomiła policję. 

 

Oskarżony Jacek Nicpoń urodził się 13 sierpnia 2001r. Ma wykształcenie średnie. Pozostaje 

bez pracy, jest na utrzymaniu rodziców. Nie był dotychczas karany. 

Z wywiadu środowiskowego wynika, że ma dobrą opinię. 

Oskarżony Piotr Nicpoń urodził się 1 maja 1996r. Ma wykształcenie średnie. Jest 

zarejestrowany, jako bezrobotny. Nie ma nikogo na utrzymaniu. Nie był dotychczas karany. 

 

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy wskazał, że wina oskarżonego 

Jacka Nicponia w zakresie przypisanego mu czynu nie budzi wątpliwości. Brak jednak było 

podstaw do przyjęcia, iż mamy do czynienia z przestępstwem włamania. Sprawca dostał się 

bowiem do mieszkania za pomocą oryginalnego klucza. Dlatego też Sąd przyjął, ze doszło do 

wyczerpania znamion przestępstwa z art. 278 §1 k.k. 

Oskarżony przyznał się i podał w jakich okolicznościach doszło do przedmiotowego 

zdarzenia.  

Sąd nie dał jednak wiary wyjaśnieniom Jacka Nicponia w tej ich części, w której twierdził, że 

włamania dokonał wspólnie z Piotrem Nicponiem. Brak jest bowiem jakichkolwiek innych 

dowodów świadczących, by tak było w istocie, a Piotr Nicpoń konsekwentnie nie przyznawał 

się do stawianego mu zarzutu. Ponadto Jacek Nicpoń przekonująco uzasadnił dlaczego na 

etapie postępowania przygotowawczego pomawiał brata.  

Dlatego też Sąd uniewinnił Piotra Nicponia od stawianego mu zarzutu. 
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Za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadka Ireny Kot. 

Irena Kot występująca w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego wniosła, jeszcze na 

etapie postępowania przygotowawczego, o nałożenie na sprawców, na podstawie art. 46 §1 

k.k., obowiązku naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kwoty 100 zł (biżuterię 

bowiem odzyskała). 

Sąd uwzględnił jej wniosek orzekając jednak obowiązek naprawienia szkody obejmujący całą 

wartość skradzionego mienia, gdyż jak wskazał w uzasadnieniu, taką szkodę w rzeczywistości 

spowodowali sprawcy zabierając tak pieniądze, jak i biżuterię.  

Zdaniem Sądu orzeczona wobec Jacka Nicponia kara uwzględnia stopień winy oskarżonego  

i społecznej szkodliwości jego czynu, a także to, że jest on młodociany, ma dobrą opinię  

i dotychczas nie był karany. Trudna sytuacja materialna i brak dochodów legły natomiast  

u podstaw zwolnienia Jacka Nicponia od ponoszenia kosztów sądowych. 

 

 

 

 

28 października 2020r. zgłosiła się do radcy prawnego Jana Rozumnego oskarżycielka 

posiłkowa Irena Kot. Oświadczyła, że dzień wcześniej otrzymała z Sądu Rejonowego 

Katowice - Wschód w Katowicach wyrok z uzasadnieniem (wniosła bowiem o sporządzenie 

uzasadnienia wyroku w całości zarówno w odniesieniu do oskarżonego Jacka Nicponia, jak i 

oskarżonego Piotra Nicponia). Uważa, że wyrok ten jest niesprawiedliwy i domaga się jego 

zaskarżenia na niekorzyść zarówno Piotra Nicponia, jak i Jacka Nicponia. 

 


