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Część I.  

AKTA KARNE

K��zus 1. Egz��min ����ok��cki 2016 r.

Nr ko�u z���jącego ……………………

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

PIERWSZY DZIEŃ 
EGZAMINU ADWOKACKIEGO

15 MARCA 2016 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA EGZAMINU
z�����nie z z��kresu pr����� k��rnego

Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem. 

a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer 
kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiąza-
nie.zadania.

b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zda-
jący wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie 
aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komu-
nikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).

2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie za-
dania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym imieniem 
i.nazwiskiem..

3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa karnego zawarte jest na 47 ponumerowanych stronach (łącz-

nie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku którejkolwiek ze 
stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną.
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Część I. Akta karne

Inform��cj�� �l�� z���jącego

I. Po zapoznaniu się z aktami sprawy proszę przygotować apelację, jako ad-
wokat Ryszard Morawski – obrońca oskarżonego Romana Kamińskiego, 
albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do wniesienia apelacji, 
proszę sporządzić opinię prawną – z uwzględnieniem interesu reprezento-
wanej.strony.

II. Należy przyjąć, że:
1) we wszystkich pismach procesowych oraz protokołach, wyrokachwe wszystkich pismach procesowych oraz protokołach, wyrokach 

i uzasadnieniu wyroku oraz innych dokumentach znajdują się wła-
snoręczne podpisy uprawnionych osób – z wyjątkiem zaświadczenia 
z dnia 6 lipca 2015 r., dotyczącego wysokości zarobków uzyskiwanych 
przez Romana Kamińskiego w Zakładzie Naprawy Samochodów 
„Max”, na którym oskarżony podrobił podpis właściciela zakładu Ro-
berta Matuszewskiego;

2) w protokołach przesłuchania świadków i podejrzanego podano serięw protokołach przesłuchania świadków i podejrzanego podano serię 
i numer dowodu osobistego przesłuchiwanych osób oraz ich PESEL; 
wskazano też organ, który wydał dowód osobisty;  

3) w aktach znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego, z któ-w aktach znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego, z któ-
rej wynika, że oskarżony Roman Kamiński był karany wyrokami Sądu 
Rejonowego w Gnieźnie z dnia 24 maja 2011 r., sygn. akt II K 322/11 
i z dnia 20 sierpnia 2012 r., sygn. akt II K 433/12, a dane zawarte w tej 
informacji są zgodne z treścią odpisów tych wyroków, które znajdują 
się w aktach;

4) pokrzywdzeni oraz Roman Kamiński zostali pouczeni w sposób wła-pokrzywdzeni oraz Roman Kamiński zostali pouczeni w sposób wła-
ściwy, zgodny z przepisami, o swoich uprawnieniach oraz obowiąz-
kach;

5) dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy świadkówdane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy świadków 
nie zostały zamieszczone w protokołach ich przesłuchania i protoko-
le rozprawy; dane te zamieszczono w załącznikach do protokołów .
(art. 148 § 2a k.p.k.) i znajdują się one w odrębnym załączniku adreso-
wym – załączonym do akt sprawy wyłącznie do wiadomości organu 
prowadzącego postępowanie;

6) sprawa początkowo toczyła się w postępowaniu przygotowawczymsprawa początkowo toczyła się w postępowaniu przygotowawczym 
pod sygnaturą Ds. 422/15 i RSD 458/15, a po wznowieniu prawomocnie 
umorzonego postępowania pod sygnaturą Ds. 654/15 i RSD 678/15;

7) w aktach znajduje się postanowienie prowadzącego postępowaniew aktach znajduje się postanowienie prowadzącego postępowanie 
przygotowawcze z dnia 13 lipca 2015 r. o powołaniu biegłego z za-
kresu badania pisma ręcznego w osobie Leszka Białego oraz pisemna 
opinia tego biegłego z dnia 27 lipca 2015 r., z której wynika, że znaj-
dujący się na zaświadczeniu z dnia 6 lipca 2015 r., dotyczącym wy-
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sokości zarobków uzyskiwanych przez Romana Kamińskiego w Za-
kładzie Naprawy Samochodów „Max”, podpis o brzmieniu „Robert 
Matuszewski” nie został nakreślony przez Roberta Matuszewskiego, 
lecz został nakreślony przez Romana Kamińskiego; w aktach znajduje 
się też materiał porównawczy pobrany od Roberta Matuszewskiego 
i Romana Kamińskiego, który biegły wykorzystał przy przeprowa-
dzonych badaniach przedmiotowego podpisu i przy sporządzaniu 
opinii;

 8) w aktach znajduje się oryginał faktury z dnia 22 października 2015 r.w aktach znajduje się oryginał faktury z dnia 22 października 2015 r. 
– wystawionej przez firmę „TV – Sprzęt”, którą Piotr Walasek przed-
łożył w trakcie przesłuchania go w charakterze świadka w toku po-
stępowania przygotowawczego, a z której wynika, że nabył on tego 
dnia w tej firmie telewizor marki Sony wartości 2 500 złotych oraz od-
twarzacz płyt CD marki Sony o wartości 400 złotych (przedmioty te 
znajdowały się w jego domu letniskowym);

 9) w aktach znajduje się oryginał faktury z dnia 26 października 2015 r.w aktach znajduje się oryginał faktury z dnia 26 października 2015 r. .
– wystawionej przez firmę „Unix”, którą Marek Lisek przedłożył 
w trakcie przesłuchania go w charakterze świadka w toku postępo-
wania przygotowawczego, a z której wynika, że w dniu 26 paździer-
nika 2015 r. nabył on w tej firmie komputer marki Dell o wartości .
2 500 złotych; 

10) w aktach znajduje się sporządzony w dniu 29 października 2015 r.w aktach znajduje się sporządzony w dniu 29 października 2015 r. 
protokół oględzin domku letniskowego należącego do Piotra Walaska 
– z protokołu wynika, że okno w drzwiach tarasowych zostało wybite, 
a przy oknie tym ustawione są na podłodze wewnątrz domku: tele-
wizor marki Sony i odtwarzacz płyt CD marki Sony; nie znaleziono 
żadnych śladów, które nadawałyby się do badań i pozwoliłyby ustalić 
sprawcę czynu;

11) w aktach znajduje się sporządzony w dniu 29 października 2015 r. pro-w aktach znajduje się sporządzony w dniu 29 października 2015 r. pro-
tokół oględzin samochodu Audi A3, numer rej. PGN 1234, należącego 
do Marka Liska – z protokołu wynika, że bagażnik samochodu został 
uszkodzony, widoczne są ślady odkształceń wskazujące na działania 
zmierzające do podważenia klapy bagażnika, uszkodzony został me-
chanizm zamykający bagażnik – nie znaleziono żadnych śladów, które 
nadawałyby się do badań i pozwoliłyby ustalić sprawcę czynu;

12) w aktach znajduje się oryginał faktury z dnia 13 listopada 2015 r.w aktach znajduje się oryginał faktury z dnia 13 listopada 2015 r. .
– wystawionej przez Zakład Naprawy Pojazdów „Błysk”, którą Marek 
Lisek przedłożył w trakcie przesłuchania go w charakterze świadka 
w toku postępowania przygotowawczego, a z której wynika, że koszt 
naprawy uszkodzeń, których dokonał w jego samochodzie marki Audi 
A3 Roman Kamiński, wyniósł 560 złotych;  
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13) w aktach sprawy znajduje się informacja z systemu teleinformatycz-w aktach sprawy znajduje się informacja z systemu teleinformatycz-
nego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uzyska-
na drogą elektroniczną, z której wynika, że Roman Kamiński nie 
posiada żadnego majątku ani źródeł dochodu oraz nie zakończono .
i nie prowadzi się wobec niego postępowań podatkowych;  

14) Roman Kamiński został zaznajomiony z aktami postępowania przygo-Roman Kamiński został zaznajomiony z aktami postępowania przygo-
towawczego i poinformowano go, jakie materiały z tych akt, stosownie 
do wymogów art. 334 § 1 k.p.k., będą przekazane sądowi wraz z ak-
tem oskarżenia (są to materiały znajdujące się w zadaniu oraz materia-
ły, co do których, zgodnie z poleceniem, należy założyć, że znajdują się 
w aktach sprawy);

15) w stosownym terminie wydano postanowienie o zamknięciu docho-w stosownym terminie wydano postanowienie o zamknięciu docho-
dzenia.

III. Sporządzając apelację lub opinię, należy podpisać ją imieniem i nazwi-
skiem osoby, która – zgodnie z treścią zadania – powinna złożyć podpis 
pod.tym.pismem.

IV. W przypadku sporządzenia apelacji należy przyjąć, że sądem odwoław-
czym jest Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział IV Karny Odwoławczy, .
ul. Aleje Marcinkowskiego 32, 61–745 Poznań.

V. Data rozwiązania zadania winna wynikać z przedstawionego stanu fak-
tycznego.
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Sygn. akt Ds. 422/15             Gniezno, dnia 10 lipca 2015 r.
RSD 458/15

POSTANOWIENIE

Andrzej Szymański – aspirant Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, na podstawie .
art. 303 k.p.k. w zw. z art. 325a § 1 i 2 k.p.k.    
postanowił:

wszcząć dochodzenie w sprawie podrobienia podpisu Roberta Matuszewskiego na za-
świadczeniu z dnia 6 lipca 2015 r. dotyczącym wysokości zarobków uzyskiwanych 
w prowadzonym przez niego zakładzie przez Romana Kamińskiego, tj. o przestępstwo .
z art. 270 § 1 k.k. 

Uz��s���nienie

Z zebranych materiałów wynika, że Roman Kamiński podrobił podpis Roberta Matu-
szewskiego na zaświadczeniu z dnia 6 lipca 2015 r., a dotyczącym wysokości zarobków, 
jakie Roman Kamiński miał uzyskiwać w należącym do Roberta Matuszewskiego Zakła-
dzie Naprawy Samochodów „Max”.  

(podpis policjanta) 
Andrzej Szymański
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Zakład Naprawy Samochodów „Max”                   Gniezno, dnia 6 lipca 2015 r.
w Gnieźnie 

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczam, że Roman Kamiński urodzony 20 stycznia 1990 r. w Gnieźnie, syn An-
drzeja i Ewy z domu Michalska, zamieszkały przy ul. Krótkiej 8 w Gnieźnie jest zatrudnio-
ny w prowadzonym przeze mnie Zakładzie Naprawy Samochodów „Max”, położonym 
w Gnieźnie,.na umowę o pracę na czas nieokreślony i uzyskuje z tego tytułu wynagrodze-
nie w wysokości 4 500 złotych brutto miesięcznie.

Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Banku PKO BP Oddział w Gnieźnie 
w związku ze staraniem się przez Romana Kamińskiego o pożyczkę na zakup samochodu.

Imienna pieczątka Roberta Matuszewskiego            

oraz odręczny podpis o brzmieniu „Robert Matuszewski”
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ODPIS
II K 322/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2011 r.

Są� Rejono�y w Gnieźnie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący:   SSR Andrzej Kalinowski
Protokolant:   sekr. sąd. Ewa Nowak
w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie Jacka Kosmali
po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2011 r. sprawy karnej Romana Kamińskiego 
urodzonego w dniu 20 stycznia 1990 r. w Gnieźnie, syna Andrzeja i Ewy z domu Michalska
oskarżonego o to, że:
w dniu 6 stycznia 2011 r. w Gnieźnie, województwo wielkopolskie, zabrał w celu przy-
właszczenia samochód marki Opel Astra o wartości 20 000 złotych na szkodę Teresy Wi-
śniewskiej, tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

1. Oskarżonego Romana Kamińskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, po-Oskarżonego Romana Kamińskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, po-
pełnionego w sposób wyżej opisany, tj. przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na pod-
stawie art. 278 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opła-Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opła-
tach w sprawach karnych, zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, 
w tym od uiszczenia opłaty.

N�� orygin��le ����ści�y po�pis (po�pis sę�ziego)
Zgo�ność z orygin���em st�ier�z��m

Kierownik.sekretariatu...
(podpis i właściwa pieczęć)

Wyrok upr���omocni� się � �niu 1 czer�c�� 2011 r.

Sędzia Andrzej Kalinowski
(podpis i właściwa pieczęć)

D��ne o o�byciu k��ry:
Roman Kamiński odbył karę pozbawienia wolności w okresie od 15 czerwca 2011 r. do .
15.grudnia.2011.r.

Sędzia Andrzej Kalinowski
(podpis i właściwa pieczęć)
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ODPIS
II K 433/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 sierpnia 2012 r.

Są� Rejono�y w Gnieźnie w II Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący:   SSR Andrzej Kalinowski
 Protokolant:   sekr. sąd. Ewa Nowak
w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie Jacka Kosmali
po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2012 r. sprawy karnej Romana Kamińskiego 
urodzonego w dniu 20 stycznia 1990 r. w Gnieźnie, syna Andrzeja i Ewy z domu Michalska
oskarżonego o to, że:
w dniu 9 marca 2012 r. w Gnieźnie, województwo wielkopolskie, dopuścił się kradzieży 
z włamaniem w ten sposób, że po uprzednim zerwaniu kłódki zabezpieczającej garaż wszedł 
do jego wnętrza, skąd zabrał w celu przywłaszczenia samochód marki BMW X3 o wartości 
140 000 złotych na szkodę Leszka Małeckiego, tj. o przestępstwo z art. 279 § 1 k.k.

1. Oskarżonego Romana Kamińskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, po-Oskarżonego Romana Kamińskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, po-
pełnionego w sposób wyżej opisany, tj. przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i za to na pod-
stawie art. 279 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

2. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opła-Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opła-
tach w sprawach karnych, zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, 
w tym od uiszczenia opłaty.

N�� orygin��le ����ści�y po�pis (po�pis sę�ziego)
Zgo�ność z orygin���em st�ier�z��m

Kierownik.sekretariatu..
(podpis i właściwa pieczęć)

Wyrok upr���omocni� się � �niu 28 sierpni�� 2012 r.

Sędzia Andrzej Kalinowski
(podpis i właściwa pieczęć)

D��ne o o�byciu k��ry:
Roman Kamiński odbył karę pozbawienia wolności w okresie od 24 września 2012 r. do 
24 września 2014 r.

Sędzia Andrzej Kalinowski
(podpis i właściwa pieczęć)
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Sygn. akt Ds. 422/15
RSD 458/15

POSTANOWIENIE O PRZEDSTAWIENIU ZARZUTÓW

Gniezno, dnia 29 lipca 2015 r.

Andrzej Szymański – aspirant Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, uwzględniając 
dane zebrane w sprawie, na podstawie art. 313 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.

post��no�i�
przedstawić Rom��no�i K��mińskiemu, synowi Andrzeja zarzut, że:
w dniu 6 lipca 2015 r. w Gnieźnie, województwo wielkopolskie, działając w celu użycia 
za autentyczny, podrobił dokument w postaci zaświadczenia z dnia 6 lipca 2015 r. o wy-
sokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez niego w Zakładzie Naprawy Samochodów 
„Max” poprzez podrobienie na nim podpisu właściciela zakładu Roberta Matuszewskie-
go, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k.

(podpis policjanta) 
Andrzej Szymański

Treść postanowienia ogłoszono mi w dniu 29 lipca 2015 r. oraz pouczono o prawie żą-
dania, do czasu zawiadomienia o terminie zapoznania się z materiałami postępowania 
przygotowawczego, podania ustnie podstaw zarzutu, a także sporządzenia uzasadnienia 
postanowienia na piśmie (art. 313 § 3 k.p.k.), w związku z tym oświadczam, iż nie żądam 
sporządzenia uzasadnienia postanowienia na piśmie, ani też nie żądam podania ustnie 
podstaw.zarzutu.

(podpis podejrzanego) 
Roman Kamiński
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Sygn. akt Ds. 422/15
RSD 458/15

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO

Gniezno, dnia 29 lipca 2015 r., o godz. 10.15

Andrzej Szymański – aspirant Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
działając na podstawie art. 175 § 1, zgodnie z art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k.
przy udziale protokolanta: Ewy Panicz
przesłuchał niżej wymienionego jako podejrzanego o czyn z art. 270 § 1 k.k.
Tożsamość podejrzanego stwierdzono na podstawie dowodu osobistego (seria i numer 
oraz organ, który go wydał).
Podejrzany podał następujące dane osobowe: imię i nazwisko: Rom��n K��miński;
Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Andrzej i Ewa z domu Michalska;
Data i miejsce urodzenia: 20 stycznia 1990 r. w Gnieźnie;
Miejsce zamieszkania: Gniezno, ul. Krótka 8;
Obywatelstwo: polskie;
Wykształcenie: zawodowe;
Stan cywilny: kawaler;
Liczba dzieci i ich wiek: nie ma dzieci;
Liczba osób pozostających na utrzymaniu podejrzanego: nikt nie pozostaje na jego utrzy-
maniu;
Zawód wyuczony: mechanik samochodowy;
Zatrudniony: bezrobotny;
Uposażenie: nie uzyskuje, pozostaje na utrzymaniu rodziców;
Zajęcie i dochód miesięczny małżonka: nie jest żonaty;
Stan majątkowy: nie jest właścicielem nieruchomości ani też nie posiada wartościowych 
rzeczy ruchomych; 
Karalność: byłem skazany w 2011 r. za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. na karę 6 miesięcy 
pozbawienia wolności i w 2012 r. za przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. na karę 2 lat pozbawie-
nia wolności; obie kary odbyłem w całości;
Stan zdrowia: zdrowy, nie leczył się w poradni zdrowia psychicznego.
Podejrzanego pouczono o uprawnieniach określonych w art. 300 i 301 k.p.k. oraz o obo-
wiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 77, 78 § 1, 138 i 139 k.p.k. 
Pouczenia te otrzymałem na piśmie.

(podpis podejrzanego) 
Roman Kamiński

Podejrzany nie żąda umożliwienia mu złożenia wyjaśnień na piśmie oraz nie żąda poda-
nia.ustnie.podstaw.zarzutów.

(podpis podejrzanego)                 (podpis przesłuchującego)
     Roman Kamiński. . . . . Andrzej Szymański

Podejrzany wyjaśnia: Pouczony o treści praw i obowiązków podejrzanego, które otrzy-
małem też na piśmie, oświadczam, że przedstawiony mi w dniu dzisiejszym zarzut zro-
zumiałem. Przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi przestępstwa. Chcę złożyć wy-
jaśnienia.
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Od 1 czerwca 2015 r. zostałem zatrudniony przez Roberta Matuszewskiego w należącym 
do niego Zakładzie Naprawy Samochodów „Max”, który znajduje się w Gnieźnie..Otrzy-
mywałem wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Na początku lipca 2015 r. zauważyłem w jednym z autokomisów używany samochód 
marki BMW, który kosztował 35 000 złotych. Chciałem kupić ten samochód, ale nie mia-
łem pieniędzy. Postanowiłem uzyskać pożyczkę w Banku PKO BP Oddział w Gnieźnie. 
Obawiałem się, że przy tak niskich zarobkach nie otrzymam pożyczki.
Wiedziałem, że Robert Matuszewski przechowuje w szufladzie biurka swoją imienną pie-
czątkę. Często opuszczał biuro i nie zamykał go. Przygotowałem w domu zaświadczenie, 
z którego wynikało, że zarabiam 4 500 złotych miesięcznie brutto. W dniu 6 lipca 2015 r. 
wykorzystałem nieobecność Roberta Matuszewskiego w biurze, wszedłem do biura, wy-
jąłem jego imienną pieczątkę z biurka i przyłożyłem na przygotowanym zaświadczeniu. 
Następnie podpisałem się imieniem i nazwiskiem Roberta Matuszewskiego.
Sfałszowanym zaświadczeniem chciałem posłużyć się w banku, ale w nocy przemyślałem 
wszystko i następnego dnia zrezygnowałem ze swoich zamiarów. O swoim zachowaniu 
opowiedziałem Robertowi Matuszewskiemu. Dałem mu też sfałszowane przeze mnie za-
świadczenie.
Bardzo żałuję swojego postępowania. W dniu 7 lipca 2015 r. doszło do rozwiązania mojej 
umowy o pracę w Zakładzie Naprawy Samochodów „Max” za porozumieniem stron.
Nic więcej nie mam do powiedzenia.

Przesłuchanie zakończono w dniu 29 lipca 2015 r. o godz. 11.15.

Protokół po osobistym odczytaniu podpisuję.

(podpis podejrzanego)                 (podpis przesłuchującego)
     Roman Kamiński. . . . . Andrzej Szymański

(podpis protokolanta)
         Ewa Panicz
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Komen��� Po�i��to��� Policji � Gnieźnie
Sygn. akt Ds. 422/15
RSD 458/15

POSTANOWIENIE
o umorzeniu �ocho�zeni��

Dnia 10 sierpnia 2015 r.

Andrzej Szymański – aspirant Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie 
w sprawie przeciwko Romanowi Kamińskiemu
podejrzanemu z art. 270 § 1 k.k.
na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k. oraz art. 322 § 1, 2 i 3 i art. 325a 
§ 2 k.p.k..

post��no�i�:
umorzyć dochodzenie przeciwko Romanowi Kamińskiemu o czyn z art. 270 § 1 k.k. pole-
gający na tym, że w dniu 6 lipca 2015 r. w Gnieźnie, województwo wielkopolskie, działając 
w celu użycia za autentyczny, podrobił dokument w postaci zaświadczenia z dnia 6 lipca 
2015 r. o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez niego w Zakładzie Naprawy 
Samochodów „Max” poprzez podrobienie na nim podpisu właściciela zakładu Roberta 
Matuszewskiego – z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość przedmiotowego czynu.

UZASADNIENIE

Od 1 czerwca 2015 r. podejrzany Roman Kamiński został zatrudniony w Zakładzie Na-
prawy Samochodów „Max” należącym do Roberta Matuszewskiego. Wynagrodzenie po-
dejrzanego zostało ustalone na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na początku lipca 2015 r. Roman Kamiński postanowił kupić używany samochód mar-
ki BMW o wartości 35 000 złotych. Nie miał pieniędzy i dlatego chciał uzyskać pożyczkę 
z Banku PKO BP Oddział w Gnieźnie. Obawiał się jednak, że nie otrzyma pożyczki z uwa-
gi.na.niskie.wynagrodzenie.

Podejrzany postanowił sfałszować zaświadczenie o wysokości swoich zarobków 
i przedłożyć je w banku. Przygotował więc w domu stosowny dokument, z którego wy-
nikało, że w Zakładzie Naprawy Samochodów „Max” zarabia 4 500 złotych miesięcznie. 
W dniu 6 lipca 2015 r., wykorzystując nieobecność Roberta Matuszewskiego, wszedł do 
jego biura, wyjął z szuflady biurka imienną pieczątkę Roberta Matuszewskiego i przyło-
żył ją na przygotowanym zaświadczeniu. Następnie podrobił na tym dokumencie podpis 
Roberta Matuszewskiego.

Roman Kamiński zrezygnował jednak z posłużenia się sfałszowanym zaświadczeniem 
w banku. W dniu 7 lipca 2015 r. zwrócił podrobione zaświadczenie Robertowi Matuszew-
skiemu i opisał mu przebieg zdarzenia.

Przedstawiony stan faktyczny jest niesporny. Podejrzany przyznał się do popełnienia 
zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia zgodne z tym, co przedstawiono wy-
żej. Ustalenia te znalazły też swoje potwierdzenie w zeznaniach Roberta Matuszewskiego 
i opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego Leszka Białego.

Analiza zgromadzonego materiału prowadzi jednak do wniosku, że społeczna szkodli-
wość czynu, jakiego dopuścił się Roman Kamiński jest znikoma. 
.
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Wprawdzie podejrzany działał umyślnie, w celu posłużenia się sfałszowanym doku-
mentem w banku, ale z realizacji swojego zamiaru zrezygnował. Uczynił to dobrowolnie, 
tj. pod wpływem własnych wewnętrznych przemyśleń. Przyznał się do popełnienia za-
rzucanego mu czynu i wyraził skruchę. Jego działanie nie spowodowało żadnych ujem-
nych następstw. Podrobione zaświadczenie zwrócił Robertowi Matuszewskiemu.

Nie można również pominąć tego, że Robert Matuszewski wybaczył podejrzanemu, 
który jest dobrym pracownikiem i posiada pozytywną opinię w miejscu zamieszkania. 
Prawdą jest, że był w przeszłości karany, ale za przestępstwa o zgoła innym charakterze.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że społeczna szkodliwość czynu, jakiego 
dopuścił się Roman Kamiński jest znikoma i dlatego też, na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 
k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k., umorzono przeciwko niemu postępowanie.

(podpis policjanta)
Andrzej Szymański
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Sygn. akt Ds. 422/15 

Jarosław Lipiński – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie, po zapoznaniu się 
z aktami sprawy w dniu 10 sierpnia 2015 r., na podstawie art. 325e § 2 k.p.k., zatwierdza 
powyższe postanowienie.

(podpis prokuratora)
Jarosław Lipiński

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdającego:
Powyższe postanowienie doręczono osobom uprawnionym do wniesienia zażalenia 
i pouczono je o ich prawach, w tym o terminie i sposobie wniesienia zażalenia. Żadna 
z uprawnionych osób nie wniosła zażalenia. Przedmiotowe postanowienie uprawomoc-
niło się w dniu 31 sierpnia 2015 r.     


