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Część I.  

AKTA KARNE

K��zus 1. Egz��min ����ok��cki 2017 r.

Nr ko�u z���jącego ……………………

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

PIERWSZY DZIEŃ 
EGZAMINU ADWOKACKIEGO

28 MARCA 2017 r.

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

Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.

a. W przypadku rozwiązywania zadania w �ormie odręcznej, zdający wpisuje numerW przypadku rozwiązywania zadania w �ormie 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-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-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.Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa karnego zawarte jest na 40 ponumerowanych stronach (łącz-Zadanie z zakresu prawa karnego zawarte jest na 40 ponumerowanych stronach (łącz-

nie ze stroną tytułową i in�ormacją 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 adwokatPo zapoznaniu się z aktami sprawy proszę przygotować apelację, jako adwokat 
Sylwia Lewandowska – obrońca oskarżonego Adama Leśniaka, albo w przy-
padku uznania, że brak jest podstaw do wniesienia apelacji, proszę sporządzić 
opinię prawną – z uwzględnieniem interesu reprezentowanej strony.

II. Należy przyjąć, że�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 własno-
ręczne podpisy uprawnionych osób;

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 in�ormacja z Krajowego Rejestru Karnego, z któ-w aktach znajduje się in�ormacja z Krajowego Rejestru Karnego, z któ-
rej wynika, że oskarżony Adam Leśniak był karany wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Łowiczu z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt II K 32/15, 
a dane zawarte w tej in�ormacji są zgodne z treścią odpisu tego wyro-
ku, który znajduje się w aktach;

4) pokrzywdzeni oraz Adam Leśniak zostali pouczeni w sposób właści-pokrzywdzeni oraz Adam Leśniak zostali pouczeni w sposób właści-
wy, zgodny z przepisami, o swoich uprawnieniach oraz obowiązkach;

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. 148a § 1 k.p.k.) i znajdują się one w odrębnym załączniku adreso-
wym – załączonym do akt sprawy wyłącznie do wiadomości organu 
prowadzącego postępowanie;

6) w aktach znajduje się poświadczona przez organ ewidencyjny ko-w aktach znajduje się poświadczona przez organ ewidencyjny ko-
pia wniosku o wpis do CEIDG z in�ormacją o zawieszeniu z dniem .
25 września 2015 r. jednoosobowej działalności gospodarczej w zakre-
sie� elektryka, prowadzonej przez Adama Leśniaka;

7) w aktach znajduje się odpis prawomocnej decyzji właściwego organuw aktach znajduje się odpis prawomocnej decyzji właściwego organu 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, zgodnie z którą Adam Leśniak 
w dniu 2 października 2015 r. został zarejestrowany w Urzędzie Pracy 
jako bezrobotny bez prawa do zasiłku;

8) w aktach znajduje się oryginał wypisu z ZOZ w Łowiczu, Oddział Chi-w aktach znajduje się oryginał wypisu z ZOZ w Łowiczu, Oddział Chi-
rurgiczny, z którego wynika, iż Adam Leśniak przebywał w tamtejszej 
placówce szpitalnej w okresie od 2 do 16 listopada 2015 r., natomiast 
zgodnie z wpisem w rubryce zaleceń leczenia pooperacyjnego lekarz 
prowadzący zaznaczył, że w ciągu 2 tygodni od opuszczenia szpitala 
pacjent powinien leżeć;
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 9) w aktach znajduje się oryginał zaświadczenia wydanego przez właści-w aktach znajduje się oryginał zaświadczenia wydanego przez właści-
wy organ potwierdzającego udział Adama Leśniaka w szkoleniu or-
ganizowanym przez PUP w Łowiczu Kierowca wózków jezdniowych 
podnośnikowych kat. II WJO z wyłączeniem specjalizowanych odby-
tym w dniach 4–25 stycznia 2016 r., zakończonym egzaminem przed 
odpowiednim organem; w aktach znajduje się również oryginał cer-
tyfikatu poświadczający zdanie przez Adama Leśniaka powyższego 
egzaminu na kierowcę wózków widłowych;

10) w aktach znajduje się oryginał umowy o pracę, z której wynika, iż .
29 lutego 2016 r. Adam Leśniak zawarł z przedstawicielem supermar-
ketu „Motylek” sp. z.o.o. z siedzibą w Łowiczu umowę o pracę na 
czas określony na stanowisku magazyniera z wynagrodzeniem 2500 zł .
brutto płatnym z dołu do 28 dnia każdego miesiąca. Oskarżony miał 
przystąpić do wykonywania obowiązków pracowniczych od dnia .
1 marca 2016 r.;

11) w aktach znajduje się oryginał potwierdzenia przelewu na kwotęw aktach znajduje się oryginał potwierdzenia przelewu na kwotę .
600 zł, dokonanego na konto Michała Leśniaka w dniu 28 marca .
2016 r. przez Adama Leśniaka – tytuł przelewu� alimenty za kwiecień 
2016 r.;

12) w aktach znajduje się oryginał umowy najmu lokalu mieszkalnego przyw aktach znajduje się oryginał umowy najmu lokalu mieszkalnego przy 
ulicy Abramowskiego 6 m. 5 w Łowiczu zawartej przez Adama Leśniaka 
na okres roku począwszy od 1 czerwca 2015 r., zgodnie z którą czynsz 
najmu wraz z opłatami za media wynosi 1000 zł miesięcznie;

13) w aktach sprawy znajduje się in�ormacja z systemu telein�ormatycz-w aktach sprawy znajduje się in�ormacja z systemu telein�ormatycz-
nego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uzyskana 
drogą elektroniczną, z której wynika, że Adam Leśniak nie posiada 
żadnego majątku ani źródeł dochodu oraz nie zakończono i nie prowa-
dzi się wobec niego postępowań podatkowych;

14) Adam Leśniak został zaznajomiony z aktami postępowania przygoto-Adam Leśniak został zaznajomiony z aktami postępowania przygoto-
wawczego;

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-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-W przypadku sporządzenia apelacji należy przyjąć, że sądem odwoław-
czym jest Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział V Karny Odwoławczy, Plac Dą-
browskiego 5, 90–921 Łódź.

V. Data rozwiązania zadania winna wynikać z przedstawionego stanu �ak-Data rozwiązania zadania winna wynikać z przedstawionego stanu �ak-
tycznego.
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Sygn. akt Ds. 345/16
RSD 350/16

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA  
O PRZESTĘPSTWIE I PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE  

ŚWIADKA OSOBY ZAWIADAMIAJĄCEJ

Łowicz, dnia 18 kwietnia 2016 r., godz. 9.15

Agnieszka Leśniak
(imię i nazwisko osoby zawiadamiającej)

N�� po�st���ie ��rt. 304�� k.p.k.
Prowadzący czynność� Marcin Grabowski – młodszy aspirant Komendy Powiatowej Po-
licji w Łowiczu 
Protokolant� protokołowano osobiście
na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. przesłuchał niżej wymienioną 
w charakterze świadka. Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego 
(seria i numer oraz organ, który go wydał). Świadka uprzedzono o odpowiedzialności 
karnej za �ałszywe zeznania (art. 233 § 1 k.k.), o odpowiedzialności za zawiadomienie 
o niepopełnionym przestępstwie lub za �ałszywe oskarżenie (art. 238 k.k., art. 234 k.k.), co 
świadek potwierdza własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.)�

Agnieszka Leśniak
(podpis świadka)

Świadek podał następujące dane osobowe�
Imię i nazwisko – Agnieszk�� Leśni��k;
Imiona rodziców – Adam, Natalia;
Data i miejsce urodzenia – 1 czerwca 1990 r., Łowicz;
Dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osoby przesłuchiwanej zamiesz-
czono w załączniku do protokołu (art. 148a § 1 k.p.k.).
Zajęcie – kosmetyczka;
Wykształcenie – średnie;
Karalność za �ałszywe zeznania – nie karana;
Stosunek do stron – córka Adama Leśniaka.

Zost�����m uprze�zon�� o o�po�ie�zi��lności k��rnej z�� sk������nie f���szy�ych zezn��ń i ze-
zn��ję, co n��stępuje: Jestem córką Adama i Natalii Leśniak, a siostrą Michała Leśniaka. 
Chciałabym zgłosić, że mój ojciec przestał płacić alimenty na rzecz mojego brata Michała 
Leśniaka. Brat ma obecnie 19 lat i mieszka razem ze mną oraz z mamą. Ojciec wyprowa-
dził się z domu po rozwodzie rodziców w styczniu 2015 r. Ojciec nie płacił alimentów od 
października 2015 r. W tym czasie to my z mamą musiałyśmy utrzymywać brata. Mama 
pracuje w sklepie, a ja w salonie kosmetycznym i zarabiam ledwie 1850 zł brutto miesięcz-
nie. Michał Leśniak jest obecnie uczniem ostatniej klasy liceum ogólnokształcącego i przy-
gotowuje się do matury. W związku z tym ponosimy z mamą nie tylko bieżące koszty jego 
wyżywienia czy zakupu ubrania, ale także koszty jego korepetycji z matematyki i fizyki .
w kwocie 300 zł miesięcznie. Kiedy tata przestał płacić alimenty, umówiłyśmy się z mamą, 
że ja będę opłacać te korepetycje i kupię bratu podręczniki na nowy semestr. Łącznie za-
kup książek wyniósł mnie około 300 zł. Wcześniej korepetycje i książki dla brata były 
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opłacane z alimentów, które ojciec wpłacał na konto mamy. Pozostała część alimentów 
była chyba przeznaczana na wyżywienie dla brata. Mama natomiast opłaca wszystkie 
koszty związane z utrzymaniem domu, w którym mieszkamy, takie jak ogrzewanie, me-
dia czy podatki. Ponadto, mama obecnie płaci za ubrania Michała, a także w całości za 
nasze wyżywienie. Dokładam mamie około 350 zł miesięcznie do budżetu domowego.

W okresie, kiedy ojciec przestał płacić alimenty było nam bardzo ciężko. Miałyśmy wie-
le wydatków, trzeba było kupić węgiel do ogrzewania na okres zimowy, a także ubrania 
zimowe dla brata, gdyż ostatnio przytył i wyrósł z zeszłorocznych. Ponadto, tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia zepsuła nam się pralka i trzeba szybko było kupować nową, 
a mama miała stłuczkę samochodową, co również wiązało się z ponoszeniem kolejnych 
kosztów. Z trudnością wiązałyśmy z mamą koniec z końcem i musiałyśmy zrezygnować 
z wielu osobistych wydatków.

W mojej ocenie, ojciec w ogóle nie poczuwa się do obowiązku alimentacyjnego wobec 
Michała i przestał dokonywać wpłat na jego rzecz, żeby utrudnić nam życie. Kilkukrotnie 
byłam u niego i prosiłam go, żeby znowu zaczął nam pomagać, bo bez alimentów jest 
nam trudno się utrzymać. Powtarzałam mu, że nie będziemy miały jak opłacić korepetycji 
dla Michała i może on wówczas nie zdać matury, co zaprzepaści jego szanse na studia. 
Ojciec powiedział, że nic go to nie interesuje, że już za długo na niego płacił. Dodał też, 
że on nie ma wyższego wykształcenia, więc jego syn też nie musi mieć i może od razu iść 
do pracy. Tata twierdził też, że skoro brat „trzyma” ze mną i z matką, a nie z nim, to my 
go powinnyśmy utrzymywać i od niego Michał nie dostanie już ani złotówki. W okresie 
od października 2015 r. byłam u ojca 3 razy� pod koniec listopada, w grudniu w drugi 
dzień Świąt oraz 6 stycznia i za każdym razem powtarzał mi to samo. W grudniu to mi 
nawet powiedział, że nikt go nie zmusi do pracy i teraz będzie wydawał pieniądze tylko 
na swoje zachcianki.

Stwierdził też, że mu nie udowodnimy, że jest zdolny do pracy, bo ostatnio chorował, 
a zresztą w jego wieku to ciężko znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Według mnie ojciec, 
mimo że nie płacił alimentów, to miał pieniądze. Podejrzewam, że z jakiejś pracy na czar-
no, albo z oszczędności. Uważam tak, gdyż za każdym razem, gdy u niego byłam, wi-
działam w mieszkaniu nowe sprzęty. Raz to był nowy telewizor, potem najnowszy iPad, 
a w styczniu chwalił mi się, że kupił nową zmywarkę, bo już mu się nie chciało zmywać. 
Ponadto, tata cały czas pije i wydaje bardzo dużo pieniędzy na alkohol, w mieszkaniu 
widziałam pełno pustych butelek. Wielokrotnie słyszałam też od znajomych, że widzieli 
mojego ojca pod sklepem monopolowym, gdzie spożywał alkohol. To wszystko, co mam 
obecnie.do.zeznania.

Czynność zakończono w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 9.55.

Agnieszka Leśniak
(podpis świadka)

Marcin Grabowski
(podpis przesłuchującego)
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Sygn. akt Ds. 345/16
RSD 350/16

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE 
I PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE ŚWIADKA OSOBY  
ZAWIADAMIAJĄCEJ; PRZYJĘCIA WNIOSKU O ŚCIGANIE

Łowicz, dnia 18 kwietnia 2016 r., godz. 14.15

Michał Leśniak
(imię i nazwisko osoby zawiadamiającej)

N�� po�st���ie ��rt. 304�� k.p.k.
Prowadzący czynność� Joanna Szymańska – sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Łowiczu 
Protokolant� protokołowano osobiście 
na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. przyjął ustne zawiadomienie 
o przestępstwie i przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka.
Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego (seria i numer oraz or-
gan, który go wydał). Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za �ałszywe ze-
znania (art. 233 § 1 k.k.), o odpowiedzialności za zawiadomienie o niepopełnionym prze-
stępstwie lub za �ałszywe oskarżenie (art. 238 k.k., art. 234 k.k.), co świadek potwierdza 
własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.)�

Michał Leśniak
(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182, 183 i 185 k.p.k.
Świadek podał następujące dane osobowe�
Imię i nazwisko – Mich��� Leśni��k;
Imiona rodziców – Adam, Natalia;
Data i miejsce urodzenia – 1 stycznia 1997 r., Łowicz;
Dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osoby przesłuchiwanej zamiesz-
czono w załączniku do protokołu (art. 148a § 1 k.p.k.);
Zajęcie – uczeń;
Wykształcenie – gimnazjalne;
Karalność za �ałszywe zeznania – nie karany;
Stosunek do stron – syn Adama Leśniaka.

Uprze�zony o treści ��rt. 182 i 183 k.p.k. i pouczony o treści ��rt. 185 k.p.k. oś�i���cz��, że 
chce zezn�����ć: Zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie �ałszywych 
zeznań i zeznaję, co następuje� Chciałbym zgłosić, iż mój ojciec Adam Leśniak w okresie 
od października 2015 r. do marca 2016 r. nie płacił na moją rzecz alimentów w wysokości 
po 600 zł miesięcznie. Moi rodzice Adam i Natalia Leśniak są po rozwodzie. Rozwiedli się 
na początku 2015 r. albo pod koniec 2014 r. W wyroku rozwodowym mój tata został zobo-
wiązany do płacenia na moją rzecz alimentów w kwocie 600 zł miesięcznie. Początkowo 
ojciec wpłacał regularnie powyższą kwotę na konto mamy, ale w październiku ubiegłego 
roku przestał dokonywać wpłat. Nie wiem dlaczego tata przestał płacić. Tata niestety po-
zostaje w konflikcie z moją mamą, tj. Natalią Leśniak oraz moją siostrą Agnieszką Leśniak 
i pewnie dlatego nie wpłacał alimentów, chociaż w Święta mnie zapewniał, że to nie jego 
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wina. Parę dni temu ojciec wpłacił na moje konto bieżącą kwotę alimentów za kwiecień. 
Tych zaległych alimentów ojciec nie zapłacił. Mama i siostra powiedziały mi żebym zgło-
sił wszystko na Policję, bo inaczej ojciec znowu przestanie płacić. Siostra już była wcze-
śniej złożyć zawiadomienie, ale pouczono ją, że ja muszę sam przyjść i złożyć wniosek 
o ściganie, więc przyszedłem teraz z mamą. Ja też się obawiam, że tata przestanie płacić, 
a przecież niedługo matura i potem mam nadzieję studia. W ogóle odkąd tata zaczął pić, 
to wszystko zmieniło się na gorsze. Przed rozwodem dużo się z mamą kłócili, tata bywał 
agresywny. Kiedyś, gdy przyszła ciocia, tj. Marta Kowalska, siostra mojej mamy i chciała 
rodziców uspokoić, to ojciec tak się zdenerwował, że zaczął na nią krzyczeć, że ją zabije. 
Bardzo się wtedy wszyscy przestraszyliśmy. Do chwili obecnej mieszkam z mamą i siostrą 
Agnieszką Leśniak, tata z nami nie mieszka od rozwodu. Jestem teraz w klasie maturalnej. 
W okresie, kiedy ojciec nie płacił alimentów, wszystkie wydatki związane z moim utrzy-
maniem pokrywały mama i siostra, gdyż obie pracują. Wydatki te obejmują wyżywienie, 
ubranie, korepetycje przygotowujące do matury, podręczniki do liceum, a także wydatki 
na drobne rozrywki, na przykład wyjścia do kina. Nie wiem, ile dokładnie kosztuje moje 
utrzymanie. W związku z tym, że tata nie wpłacał alimentów, mama zmniejszyła mi kie-
szonkowe. Tata, kiedy nie płacił alimentów, jedynie raz na Boże Narodzenie dał mi 300 zł 
jako prezent. To wszystko, co mam obecnie do zeznania.

Uważam, że na moją szkodę ojciec popełnił przestępstwo niealimentacji. Chciałbym, 
żeby odpowiedział za to, co zrobił. Żądam ścigania i ukarania mojego ojca Adama Leśnia-
ka jako sprawcę tego przestępstwa. Protokół niniejszy odczytano. Świadek stwierdził, że 
protokół jest zgodny z jego zeznaniami. 

Czynność zakończono w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 14.50.

   Michał Leśniak            Joanna Szymańska
(podpis świadka)                   (podpis przesłuchującego)
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Sygn. akt Ds. 345/16 
RSD 350/16

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE 
I PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE ŚWIADKA OSOBY ZAWIADAMIAJĄCEJ

Łowicz, dnia 18 kwietnia 2016 r., godz. 14.55

                  Natalia Leśniak
(imię i nazwisko osoby zawiadamiającej)

N�� po�st���ie ��rt. 304�� k.p.k.
Prowadzący czynność� Joanna Szymańska – sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Łowiczu 
Protokolant� protokołowano osobiście 
na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. przyjął ustne zawiadomienie 
o przestępstwie i przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka.
Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego (seria i numer oraz or-
gan, który go wydał). Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za �ałszywe ze-
znania (art. 233 § 1 k.k.), o odpowiedzialności za zawiadomienie o niepopełnionym prze-
stępstwie lub za �ałszywe oskarżenie (art. 238 k.k., art. 234 k.k.), co świadek potwierdza 
własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.)�

Natalia Leśniak  
(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182, 183 i 185 k.p.k.
Świadek podał następujące dane osobowe�
Imię i nazwisko –.N��t��li�� Leśni��k z domu Kowalska;
Imiona rodziców – Zdzisław, Anna;
Data i miejsce urodzenia – 15 marca 1963 r., Łowicz;
Dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osoby przesłuchiwanej zamiesz-
czono w załączniku do protokołu (art. 148a § 1 k.p.k.);
Zajęcie – kierownik sklepu;
Wykształcenie – średnie;
Karalność za �ałszywe zeznania – nie karana;
Stosunek do stron – była żona Adama Leśniaka.

Uprze�zon�� o treści ��rt. 182 i 183 k.p.k. i pouczon�� o treści ��rt. 185 k.p.k. oś�i���cz��, że 
chce zezn�����ć: Zostałam uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie �ałszy-
wych zeznań i zeznaję, co następuje� Adam Leśniak to mój były mąż. Pozostawaliśmy 
małżeństwem od 10 września 1988 r. do 14 listopada 2014 r. Po zawarciu związku mał-
żeńskiego zamieszkaliśmy w domu, który odziedziczyłam po rodzicach. Dnia 14 listo-
pada 2014 r. sąd orzekł rozwód i zasądził od męża alimenty na syna Michała w kwocie 
600 zł, których Adam Leśniak ostatnio nie płacił. Zanim się rozwiedliśmy mąż bardzo 
się nade mną znęcał. Zaczęło się od tego, że Adam Leśniak zaczął nadużywać alkoho-
lu. Już wcześniej dużo pił, ale od początku stycznia 2014 r. co drugi dzień, a potem już 
codziennie wracał do domu po pracy pod wpływem alkoholu. Bardzo mnie to denerwo-
wało, a kiedy zwracałam mężowi uwagę na niestosowność jego zachowania, on najczę-
ściej mnie ignorował. Wówczas zaczynałam na niego krzyczeć, że jest draniem, czasem 
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go szarpałam, a on wyzywał mnie od „debilek”, „czarownic”, „żmij”, „psychopatek”, 
„szmat”, używał też gorszych obelg. Zaczynaliśmy się wtedy szarpać i popychać, raz mąż 
tak mnie popchnął, że upadłam na wersalkę. Kiedy ja go odpychałam, wykręcał mi ręce, 
kilkukrotnie uderzył mnie również otwartą ręką w twarz. Podczas takich awantur Adam 
Leśniak potrafił niszczyć sprzęty gospodarstwa domowego, np.� tłukł talerze albo rzucał 
garnkami. Do takich awantur dochodziło przynajmniej 2 razy w tygodniu, a od kiedy 
złożyłam pozew rozwodowy, tj. w kwietniu 2014 r., jeszcze częściej. Nawet kiedy się nie 
kłóciliśmy, mąż był dla mnie złośliwy i utrudniał mi życie. Nie pozwalał mi oglądać tele-
wizji, a zimą wyłączał piec tak, żebym zmarzła. W związku z tym, że mąż pił, to zapobie-
gawczo chowałam mu kluczyki od samochodu. Najgorzej było przez 3–4 miesiące przed 
samym rozwodem. Wówczas awantury zdarzały się praktycznie za każdym razem, gdy 
zaczynaliśmy rozmawiać. Adam Leśniak przy każdej okazji mnie poniżał. Twierdził, że 
nikogo sobie już nigdy nie znajdę. Kilka razy podczas awantur szarpał mnie za włosy, raz 
tak mnie szarpał za ubranie, że aż rozdarł mi bluzkę. Mówił mi też, że chciałby, żebym 
była martwa albo śmiertelnie zachorowała. Podczas awantur mąż groził mi też wielo-
krotnie, że w końcu tak mnie pobije, że wyląduję w szpitalu. Pod koniec 2014 r. przez 
atmos�erę w domu i zachowanie męża byłam już psychicznie w �atalnym stanie. Myślę, 
że miałam depresję. Nie wnosiłam o założenie Niebieskiej Karty, bo wiedziałam, że to nic 
nie zmieni, zresztą wstydziłam się tego, co się działo w domu, gdyż przez lata byliśmy 
przykładnym małżeństwem. Świadkami naszych awantur były często nasze dzieci, które 
bardzo to przeżywały. Była też taka sytuacja, dokładnie 15 sierpnia 2014 r., że była u nas 
w odwiedzinach moja siostra Marta Kowalska. Nie pamiętam już dlaczego, ale zaczęłam 
się kłócić z mężem, chyba dlatego, że za dużo wypił przy obiedzie. Między nami doszło 
do szarpaniny, a kiedy moja siostra próbowała nas rozdzielić, Adam Leśniak zaczął do 
niej krzyczeć, żeby cytuję� „nie wtrącała się w nie swoje sprawy, bo zabije ją jak psa”. 
Następnie mój mąż zaczął powtarzać, żeby siostra wynosiła się z jego domu, bo nie ręczy 
za siebie i zaraz zrobi jej krzywdę. W pewnym momencie wziął nawet ze stołu taki duży 
nóż do krojenia mięsa i zaczął nim wymachiwać w kierunku mojej siostry, krzycząc, że ją 
zabije, bo to ona mnie namówiła do rozwodu i rozbiła naszą rodzinę. Wszyscy bardzo się 
przestraszyliśmy, na szczęście moje dzieci namówiły męża, żeby odłożył nóż i odciągnęły 
go do drugiego pokoju. Moja siostra od tego czasu bała się już do nas przychodzić i z tego, 
co wiem, nie utrzymywała już żadnych kontaktów, nawet tele�onicznych, z moim byłym 
mężem. W wyroku rozwodowym sąd nie orzekał o winie, gdyż oboje chcieliśmy już mieć 
to za sobą. Rozwód orzeczono prawomocnym wyrokiem 14 listopada 2014 r. Do akt skła-
dam odpis tego wyroku. Mąż wyprowadził się dokładnie 1 stycznia 2015 r., bo wówczas 
wynajął mieszkanie. Nigdy nie byłam w tym mieszkaniu, od wyprowadzki nie utrzymuję 
żadnych kontaktów z Adamem Leśniakiem. To wszystko, co mam obecnie do zeznania.

Protokół niniejszy odczytano. Świadek stwierdził, że protokół jest zgodny z jego zezna-
niami..

Czynność zakończono w dniu 18 kwietnia 2016 r. o godz. 15.35.

  Natalia Leśniak                                                                                      Joanna Szymańska
(podpis świadka)                   (podpis przesłuchującego)
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Sygn..akt.I.C.405/14

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie� 
Przewodniczący� SSO Krystyna Jędrzejczak
Ławnicy� Joanna Więckowska
  Filip Zając
Protokolant� sekr. sąd. Magdalena Kwiatkowska
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2014 r. w Łodzi sprawy z powództwa 
Natalii Leśniak przeciwko Adamowi Leśniakowi o roz���
1. Rozwiązuje przez rozwód związek małżeński Adama Leśniaka i Natalii LeśniakRozwiązuje przez rozwód związek małżeński Adama Leśniaka i Natalii Leśniak 

z domu Kowalska zawarty w dniu 10 września 1988 r. przed Kierownikiem Urzę-
du Stanu Cywilnego w Łowiczu i zapisany w księdze małżeństw za numerem aktu 
601/88, bez orzekania o winie stron;

2. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron Michałem Leśnia-Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron Michałem Leśnia-
kiem urodzonym w dniu 1 stycznia 1997 r. powierza obojgu rodzicom, przy czym 
miejscem zamieszkania małoletniego będzie każdorazowo miejsce zamieszkania mat-
ki Natalii Leśniak;

3. Zobowiązuje pozwanego Adama Leśniaka do zapłaty na rzecz małoletniego syna Mi-Zobowiązuje pozwanego Adama Leśniaka do zapłaty na rzecz małoletniego syna Mi-
chała Leśniaka alimentów w wysokości po 600 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk 
przedstawicielki ustawowej małoletniego Natalii Leśniak, do dnia 10 każdego miesią-
ca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat;

4. Nie orzeka o kontaktach pozwanego Adama Leśniaka z małoletnim synem stron Mi-Nie orzeka o kontaktach pozwanego Adama Leśniaka z małoletnim synem stron Mi-
chałem Leśniakiem;

5. Nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron;Nie orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron;
6. Zasądza od pozwanego Adama Leśniaka na rzecz powódki Natalii Leśniak kwotęZasądza od pozwanego Adama Leśniaka na rzecz powódki Natalii Leśniak kwotę .

300 (trzystu) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

N�� orygin��le ����ści�e po�pisy (po�pisy sę�ziego i ����nik��) 
Zgo�ność z orygin���em st�ier�z��m

Kierownik.sekretariatu
(podpis i właściwa pieczęć)

Wyrok upr���omocni� się z �niem 5 gru�ni�� 2014 r.

Sędzia Krystyna Jędrzejczak
(podpis i właściwa pieczęć)
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Sygn. akt Ds. 345/16                       Łowicz, dnia 20 kwietnia 2016 r.
RSD 350/16

POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU DOCHODZENIA

Joanna Szymańska – sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, na pod-
stawie art. 303 k.p.k. w zw. z art. 325a § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 325e § 1 k.p.k.
w sprawie o to, że� w okresie od października 2015 r. do marca 2016 r. w Łowiczu 
Adam Leśniak uchylał się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do Micha-
ła Leśniaka poprzez niełożenie na jego utrzymanie; w okresie od stycznia 2014 r. do .
31 grudnia 2014 r. Adam Leśniak znęcał się nad żoną Natalią Leśniak oraz o to, że w dniu 
15 sierpnia 2014 r. Adam Leśniak groził Marcie Kowalskiej popełnieniem na jej szkodę 
przestępstwa z art. 148 § 1 k.k.
tj. o przestępstwa z art. 209 § 1 k.k., art. 207 § 1 k.k. i 190 § 1 k.k.
post��no�i�: wszcząć dochodzenie.

Joanna Szymańska
(podpis policjanta)
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Sygn. akt Ds. 345/16
RSD 350/16

PROTOKÓŁ
PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE ŚWIADKA

Łowicz, dnia 5 maja 2016 r., godz. 9.30

                 Marta Kowalska
(imię i nazwisko osoby przesłuchiwanej)

Prowadzący czynność� Joanna Szymańska – sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Łowiczu 
Protokolant� protokołowano osobiście
na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. przesłuchał niżej wymienionego 
w charakterze świadka. Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego 
(seria i numer oraz organ, który go wydał). Świadka uprzedzono o odpowiedzialności 
karnej za �ałszywe zeznania (art. 233 § 1 k.k.), o odpowiedzialności za zawiadomienie 
o niepopełnionym przestępstwie lub za �ałszywe oskarżenie (art. 238 k.k., art. 234 k.k.), co 
świadek potwierdza własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.)�

Marta Kowalska
(podpis świadka) 

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182, 183 i 185 k.p.k.
Świadek podał następujące dane osobowe�
Imię i nazwisko – M��rt�� Ko���lsk��;
Imiona rodziców – Zdzisław, Anna;
Data i miejsce urodzenia – 20 listopada 1969 r., Łowicz;
Dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osoby przesłuchiwanej zamiesz-
czono w załączniku do protokołu (art. 148a § 1 k.p.k.);
Zajęcie – nauczycielka;
Wykształcenie – wyższe;
Karalność za �ałszywe zeznania – nie karana;
Stosunek do stron – była szwagierka Adama Leśniaka.

Uprze�zon�� o treści ��rt. 182 i 183 k.p.k. i pouczon�� o treści ��rt. 185 k.p.k. oś�i���cz��, 
że chce zezn�����ć: Zostałam uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie �ał-
szywych zeznań i zeznaję, co następuje� Jestem siostrą Natalii Leśniak, więc do rozwodu 
siostry Adam Leśniak był moim szwagrem. W dniu 15 sierpnia 2014 r. byłam u siostry na 
obiedzie, byli tam obecni również Adam Leśniak oraz moi siostrzeńcy� Michał i Agnieszka 
Leśniak. Od początku mojej wizyty szwagier dużo pił. Najpierw jeszcze przed posiłkiem 
spożył piwo, a podczas obiadu pił wódkę. Nie pamiętam ile dokładnie wypił, ale szybko 
było widać, że jest dość pijany. Ja i siostra też piłyśmy alkohol, ale tylko po kilka kielisz-
ków wódki. Kiedy skończyliśmy jeść, siostra zwróciła uwagę Adamowi Leśniakowi, że 
powinien przestać dalej pić. Od tego zaczęła się kłótnia. Początkowo tylko wyzywali się 
i obrażali. Adam Leśniak twierdził, że moja siostra jest „zrzędą”, „żmiją” i „że pije bo ma 
jej dość i chciałby żeby umarła”.
Moja siostra nie pozostawała mu dłużna i wyzywała szwagra od „starych alkoholików”, 
„impotentów” i „dupków”. W pewnym momencie siostra chyba nie wytrzymała ze zde-
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nerwowania, bo Adam Leśniak powiedział, że jest „szmatą” i zaczęła szarpać szwagra za 
ubranie oraz uderzać go otwartą ręką po twarzy. Od tego zaczęła się szarpanina. Razem 
z Michałem i Agnieszką Leśniak krzyczeliśmy, żeby się uspokoili, a kiedy to nie pomogło 
i zobaczyłam, że Adam Leśniak wykręca siostrze ręce, próbowałam ich rozdzielić. Wów-
czas szwagier odepchnął mnie tak silnie, że prawie się przewróciłam. Zaczął też na mnie 
krzyczeć, żebym nie wtrącała się w jego życie, bo mnie „zabije jak psa”. Następnie Adam 
Leśniak zaczął powtarzać, żebym wynosiła się z jego domu, bo nie ręczy za siebie i za-
raz zrobi mi krzywdę. Był strasznie agresywny, wymachiwał nade mną rękoma i używał 
niecenzuralnych słów. Kiedy próbowałam go uspokoić, bo naprawdę się bałam, że może 
mnie uderzyć, to wziął ze stołu nóż do krojenia mięsa o długości ok. 15 cm i zaczął nim 
wymachiwać w moim kierunku, krzycząc, że mnie zabije. Według niego, to na pewno ja 
namówiłam siostrę do rozwodu i powiedział, że teraz za to odpowiem. Bardzo się prze-
straszyłam, nigdy wcześniej nikt nie był wobec mnie tak agresywny. Nie widziałam też 
wcześniej, żeby Adam Leśniak tak się zachowywał. Obawiałam się, że szwagier może 
mnie dźgnąć tym nożem, tak nim wymachiwał. Byłam w takim szoku, że nie pamiętam, 
kto uspokoił Adama Leśniaka, ale wydaje mi się, że Michał Leśniak. Zawsze lubiłam 
szwagra, ale od tej sytuacji bałam się przychodzić do siostry, kiedy wiedziałam, że Adam 
Leśniak jest w domu. Obecnie nie mam z nim kontaktu. Nie mam do niego pretensji, choć 
wolę nie nawiązywać z nim kontaktu. Rozumiem, że agresja szwagra wynikła z naduży-
wania alkoholu, mam nadzieję, że szwagier nie będzie przez to miał kłopotów. Przez lata 
Natalia i Adam Leśniak byli raczej zgodnym małżeństwem, choć od lat powtarzałam sio-
strze, że szwagier zbyt dużo pije. W końcu Natalii też zaczęło to przeszkadzać. Słyszałam 
od siostry, że na kilka miesięcy przed złożeniem pozwu rozwodowego mąż znęcał się 
nad nią. Mówiła mi, że często wybuchały między nimi awantury, podczas których wy-
zywali się, a nawet dochodziło do szamotaniny. Ja byłam świadkiem tylko tej awantury .
15 sierpnia 2014 r. Szwagier był wobec Natalii złośliwy, wyłączał ogrzewanie, elektrycz-
ność, niszczył sprzęty domowe. W końcu siostra miała dość zachowania Adama Leśniaka 
i mówiła mi, chyba na jesień 2014 r., że wygoniła go do sutereny, gdyż już nie wytrzymy-
wała nerwowo. To nie pomogło i słyszałam od Agnieszki Leśniak, że musiała ona wzywać 
Policję do domu, bo rodzice tak się kłócili i szarpali, że obawiała się o ich bezpieczeństwo. 
Chyba ta interwencja miała miejsce w połowie listopada 2014 r., ale nie jestem pewna. 
Nie wiem dlaczego siostra nie zgłaszała wcześniej na Policję, że mąż się nad nią znęca, 
podejrzewam, że się wstydziła. U nas w rodzinie ani wśród znajomych nigdy nikt nie był 
ofiarą przemocy domowej. O ile sama nie mam żalu do Adama Leśniaka, to uważam, że 
powinien odpowiedzieć za to, co robił mojej siostrze. To wszystko, co mam obecnie do 
zeznania.
Protokół niniejszy odczytano. Świadek stwierdził, że protokół jest zgodny z jego zezna-
niami..
Czynność zakończono w dniu 5 maja 2016 r. o godz. 10.10.

  Marta Kowalska            Joanna Szymańska
(podpis świadka)                   (podpis przesłuchującego)
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Sygn. akt Ds. 345/16
RSD 350/16

PROTOKÓŁ
PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE ŚWIADKA

Łowicz, dnia 25 maja 2016 r., godz. 9.00

               Agnieszka Leśniak
(imię i nazwisko osoby przesłuchiwanej)

Prowadzący czynność� Joanna Szymańska – sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Łowiczu 
Protokolant� protokołowano osobiście 
na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. przesłuchał niżej wymienionego 
w charakterze świadka. Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego 
(seria i numer oraz organ, który go wydał). Świadka uprzedzono o odpowiedzialności 
karnej za �ałszywe zeznania (art. 233 § 1 k.k.), o odpowiedzialności za zawiadomienie 
o niepopełnionym przestępstwie lub za �ałszywe oskarżenie (art. 238 k.k., art. 234 k.k.), co 
świadek potwierdza własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.)�

Agnieszka Leśniak
(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182, 183 i 185 k.p.k.
Świadek podał następujące dane osobowe�
Imię i nazwisko – Agnieszk�� Leśni��k;
Imiona rodziców – Adam, Natalia;
Data i miejsce urodzenia – 1 czerwca 1990 r., Łowicz;
Dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy osoby przesłuchiwanej zamiesz-
czono w załączniku do protokołu (art. 148a § 1 k.p.k.);
Zajęcie – kosmetyczka;
Wykształcenie – średnie;
Karalność za �ałszywe zeznania – nie karana;
Stosunek do stron – córka Adama Leśniaka.

Uprze�zon�� o treści ��rt. 182 i 183 k.p.k. i pouczon�� o treści ��rt. 185 k.p.k. oś�i���cz��:
Zostałam uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie �ałszywych zeznań i ze-
znaję, co następuje� Wiem w jakiej sprawie zostałam wezwana. Chodzi o sprawę mojego 
ojca o niealimentację, znęcanie się nad mamą i groźby wobec cioci Marty Kowalskiej. Nie 
podejrzewałam, że tak się ta sprawa rozwinie, ja już się zresztą z ojcem pogodziłam nie-
dawno. Skoro teraz się dowiaduję, że nie muszę zeznawać przeciwko ojcu, to chciałabym 
skorzystać z przysługującego mi prawa do odmowy zeznań w stosunku do wszystkich 
trzech opisanych czynów.
Czynność zakończono w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 9.15.

Agnieszka Leśniak              Joanna Szymańska
(podpis świadka)                    (podpis przesłuchującego)
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młodszy aspirant                                                                       Łowicz, dnia 8 listopada 2014 r..
Mariola Mazur .
KPP w Łowiczu

NOTATKA URZĘDOWA

W dniu 8 listopada 2014 r. podczas pełnienia służby patrolowej wraz ze st. sierż. Krzysz-
to�em Wojciechowskim o godz. 21.45 z polecenia dyżurnego KPP w Łowiczu udaliśmy się 
pod adres Łowicz, ul. Malownicza 15, gdzie Agnieszka Leśniak zgłosiła awanturę do-
mową wszczętą przez nietrzeźwego ojca. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy zgłaszającą 
interwencję Agnieszkę Leśniak zam. Łowicz, ul. Malownicza 15, która oświadczyła, że 
w dniu dzisiejszym w mieszkaniu wybuchła awantura domowa pomiędzy jej rodzica-
mi, podczas której wyzywali się oni słowami wulgarnymi, szarpali się, uderzali w twarz 
otwartą dłonią, popychali się, rzucali naczyniami oraz grozili sobie wzajemnie pozba-
wieniem życia. Stwierdziła, że rodzice zaczęli się kłócić, gdy ojciec przyszedł pijany do 
domu, a matka zaczęła robić mu wyrzuty. Zgłaszająca dodała, że wezwała Policję, gdyż 
obawiała się o zdrowie obojga rodziców. Na miejscu zastano także rodziców zgłaszającej 
Adama Leśniaka i Natalię Leśniak, oboje zam. Łowicz, ul. Malownicza 15, którzy zacho-
wywali się agresywnie, wyganiali nas z posesji i nie chcieli reagować na nasze polecenia, 
aby zachowywali się zgodnie z prawem. Po kilku minutach wyżej wymienieni uspokoili 
się, w związku z czym nie zaszła potrzeba użycia wobec nich środków przymusu bezpo-
średniego. Adam Leśniak oświadczył wówczas, że gdy wrócił do domu, żona zaczęła go 
wyzywać od „drani” i „dupków”, a następnie zaczęła w niego rzucać talerzami. Rozpyty-
wany okazał również koszulę, którą żona rozdarła mu podczas szarpaniny. Adam Leśniak 
twierdził, że żona wygoniła go do sutereny i nie może już spać we własnym łóżku. Adam 
Leśniak był pod widocznym wpływem alkoholu, kontakt logiczny zachowany. Natalia 
Leśniak oświadczyła, że mąż jest alkoholikiem, po alkoholu zachowuje się agresywnie 
i przez swój nałóg zniszczył ich małżeństwo.

Zgłaszającą oraz jej rodziców pouczono o procedurze Niebieskiej Karty.
Na tym zakończono interwencję.

Mariola Mazur
(podpis policjanta)


