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Kazus 1.

Informacje ogólne

1. Po zapoznaniu się z aktami proszę sporządzić, jako obrońca oskarżonego 
adwokat Jerzy Rybak apelację na korzyść oskarżonego, albo w przypadku 
uznania, że brak jest podstaw do jej sporządzenia, opinię prawną o braku 
podstaw do wniesienia apelacji.

2. Należy przyjąć, że we wszystkich protokołach znajdują się:
− niezbędne dane (numery dowodów tożsamości, numery PESEL) oraz 

właściwe podpisy osób uczestniczących w czynnościach procesowych 
i wymagane pieczęcie urzędowe;

− podpisane przez pokrzywdzoną oraz podejrzanego pisemne poucze-
nia o ich uprawnieniach i obowiązkach w postępowaniu karnym, oraz 
potwierdzenia odbioru przez strony zawiadomienia o wniesieniu aktu 
oskarżenia.

3. Należy przyjąć, iż wydane zostało postanowienie o wszczęciu śledztwa 
oraz, że podejrzany zapoznany został z aktami śledztwa przed wniesie-
niem aktu oskarżenia.

4. Sporządzając apelację lub opinię należy przyjąć, że sądem odwoław-
czym jest Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy, 
00 -556 Warszawa, ul. Chopina 1.
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Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. 

st. post. Andrzej Oko 
Komisariat Kolejowy Policji Warszawa

Notatka Urzędowa

W nocy z 10 na 11 stycznia 2016 r. pełniłem służbę w biurze monitoringu w Komisariacie 
Kolejowym Policji w Warszawie. Około godziny 23:00 zauważyłem na kamerze o numerze 
8, jak na 2 peronie dochodzi do szarpaniny między pięcioma osobami. W pewnej chwili 
zaobserwowałem, jak jedna z osób, ubrana w czarne spodnie i szarą bluzę z kapturem wy-
kręca drugiej osobie rękę a następnie odciąga ją poza pole widoczności kamery, a reszta 
osób podąża za nimi. Zgłosiłem wtedy zdarzenie do asp. Pawła Ucho pełniącego służbę 
na patrolu pieszym wraz z asp. Zygmuntem Pielucha i zleciłem im interwencję. 
 Notatkę sporządzono, celem dalszego wykorzystania służbowego.

(podpis policjanta) 

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. 

asp. Paweł Ucho 
Komisariat Kolejowy Policji Warszawa

Notatka Urzędowa

W nocy z 10 na 11 stycznia 2016 r. pełniłem służbę w patrolu pieszym na Dworcu Central-
nym w Warszawie wraz z asp. Zygmuntem Pielucha. Po godzinie 23:00 otrzymałem od 
operatora monitoringu informację, że doszło do szarpaniny między pięcioma osobami na 
peronie 2 i że jedna z nich odciągnęła drugą siłą poza zasięg kamery, poprzez wykręcenie 
jej ręki. Zlecono nam interwencję. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zastaliśmy mężczyznę 
siedzącego na ławce. Poprosiłem go o okazanie dowodu osobistego, po czym spisałem 
jego dane:

Karol Piłka
Imiona rodziców – Marcin, Matylda
Data i miejsce urodzenia – 12 czerwca 1988 roku Kielce
Miejsce zamieszkania – Warszawa, ul. Wilanowska 43 m. 132

Poprosiłem go, aby opisał całą sytuację, na co on powiedział mi, że cztery nieznane mu 
osoby zaczepiły go, po czym jeden z mężczyzn wykręcił mu rękę, a następnie ukradł mu 
portfel z zawartością 400,00 zł. W pewnej odległości na tym samym peronie zobaczyłem 
stojącą kobietę, podszedłem do niej i poprosiłem ją o okazanie dowodu osobistego, po 
czym spisałem jej dane osobowe:

Maria Serce
Imiona rodziców – Piotr, Paulina
Data i miejsce urodzenia – 1 grudnia 1971 roku Radom
Miejsce zamieszkania –Radom, ul. Trzech Cytryn 21
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Zabraliśmy Karola Piłka w penetrację okolicy. Dostrzegł on przez okno dworca mężczy-
znę, który zabrał jego pieniądze, siedzącego na murku przy ulicy Al. Jerozolimskie. Po-
biegliśmy wraz z asp. Zygmuntem Pielucha do tego mężczyzny i zażądaliśmy okazania 
dowodu osobistego. Spisałem następujące dane:

Rafał Lipiec
Imiona rodziców – Bartłomiej, Elwira
Data i miejsce urodzenia – 30 października 1991 roku Bytom
Miejsce zamieszkania –Warszawa, ul. Barska 12 m. 6

Następnie zatrzymaliśmy Rafała Lipiec i zawieźliśmy go na Komendę Rejonową Policji 
Warszawa I. Reszty sprawców nie udało się zatrzymać.
Notatkę sporządzono, celem dalszego wykorzystania służbowego.

(podpis policjanta) 
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PROTOKÓŁ 
PRZYJĘCIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE  

I PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE ŚWIADKA  
OSOBY ZAWIADAMIAJĄCEJ

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

Karol Piłka
(imię i nazwisko świadka)

Krystian Żółty – aspirant Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Z udziałem protokolanta: osobiście.
Na podstawie art. 177 § 1 KPK i art. 143 § 1 pkt 2 KPK przesłuchał niżej wymienionego 
w charakterze świadka.
Tożsamość świadka stwierdzono na podstawie dowodu osobistego: numer i seria AKB 
657112.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 KK), 
co świadek potwierdza własnoręcznym podpisem. 

(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182, art. 183 i art. 185 
KPK.

Świadek podał następujące dane:
Imię i nazwisko – Karol Piłka
Imiona rodziców – Marcin, Matylda
Data i miejsce urodzenia – 12 czerwca 1988 roku Kielce
Miejsce zamieszkania – Warszawa, ul. Wilanowska 43 m. 132
Adres dla doręczeń – j.w.
Zajęcie – student 
Wykształcenie – średnie
Karalność za fałszywe zeznania – niekarany
Stosunek do stron – obcy

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaję:
10 stycznia o godzinie 22:45 wysiadałem z pociągu z Kielc na Dworcu Centralnym w War-
szawie na peronie 2. W pewnym momencie podeszła do mnie grupa 4 nieznanych mi męż-
czyzn i zapytali mnie, czy „mam ognia”. Odpowiedziałem im na to, że nie, po czym zaczęli 
mnie oni szturchać i mówić, że „pierdolę, na pewno mam”. W pewnym momencie jeden 
z mężczyzn wykręcił mi rękę i zaciągnął mnie w kąt. Mężczyźni okrążyli mnie, a ten czło-
wiek, który wykręcił mi rękę, sięgnął do mojej kieszeni i zabrał mi portfel. Było w nim do-
kładnie 400,00 zł. Potem inny z tych facetów popchnął mnie w ścianę i oni wszyscy uciekli. 
Po chwili podeszli do mnie policjanci i wylegitymowali mnie. Opowiedziałem im, co się 
stało, a oni zabrali mnie ze sobą, żeby przeszukać dworzec. W pewnym momencie zoba-
czyłem, że ten facet, który zabrał mi portfel siedzi na murku pod dworcem i wskazałem go 
policjantom, a oni pobiegli do niego i go zatrzymali. Potem wrócili do mnie i zabrali mnie 
na komisariat, żeby złożyć zeznania. To wszystko, co mam do powiedzenia.

(podpis policjanta)       (podpis świadka)
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PROTOKÓŁ ZEZNAŃ ŚWIADKA

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r.

Maria Serce
(imię i nazwisko świadka)

Krystian Żółty – aspirant Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Z udziałem protokolanta: osobiście.
Na podstawie art. 177 § 1 KPK i art. 143 § 1 pkt 2 KPK przesłuchał niżej wymienioną 
w charakterze świadka.
Tożsamość świadka stwierdzono na podstawie dowodu osobistego: seria i numer ADC 
223356.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 KK), 
co świadek potwierdza własnoręcznym podpisem. 

(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182 KPK, art. 183 KPK 
i art. 185 KPK.

Świadek podał następujące dane:
Imię i nazwisko – Maria Serce
Imiona rodziców – Piotr, Paulina
Data i miejsce urodzenia – 1 grudnia 1971 r. w Radomiu
Miejsce zamieszkania – Radom, ul. Trzech Cytryn 21 
Adres dla doręczeń – j.w.
Zajęcie – księgowa 
Wykształcenie – wyższe
Karalność za fałszywe zeznania – niekarana
Stosunek do stron – obca 

Uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaję:
Wieczorem 10 stycznia czekałam na pociąg do Radomia o godzinie 23:45 na 2 peronie Dworca 
Centralnego w Warszawie. W pewnym momencie dostrzegłam w odległym końcu peronu jakieś 
zamieszanie. Widziałam tylko, że grupa osób okrążyła jakiegoś mężczyznę, a potem wszyscy się 
rozbiegli i został tylko jeden mężczyzna. Nie zastanawiałam się nad tym zbytnio, dopiero po chwili 
zobaczyłam, że na miejsce przyszła Policja i oni podeszli też do mnie. Spytali mnie, co widziałam, 
a ja powiedziałam, że niewiele no i opisałam to. Oni wylegitymowali mnie wtedy i powiedzieli, 
żebym następnego dnia złożyła zeznania na komendzie. Ja nie jestem w stanie rozpoznać żadnego 
z uczestników tego zajścia, gdyż nie przyglądałam się im, a wszystko działo się bardzo szybko. To 
wszystko, co mam do powiedzenia.

(podpis policjanta) (podpis świadka)
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PROTOKÓŁ ZEZNAŃ ŚWIADKA

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Paweł Ucho
(imię i nazwisko świadka)

Krystian Żółty – aspirant Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Z udziałem protokolanta: osobiście.
Na podstawie art. 177 § 1 KPK i art. 143 § 1 pkt 2 KPK przesłuchał niżej wymienioną 
w charakterze świadka.
Tożsamość świadka stwierdzono na podstawie dowodu osobistego: seria i numer ADC 
654111.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 KK), 
co świadek potwierdza własnoręcznym podpisem. 

(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182 KPK, art. 183 KPK 
i art. 185 KPK.

Świadek podał następujące dane:
Imię i nazwisko – Paweł Ucho
Imiona rodziców – Lesław, Judyta
Data i miejsce urodzenia – 12 marca 1980 r. w Warszawie
Miejsce zamieszkania – KKP Warszawa
Adres dla doręczeń – j.w.
Zajęcie – policjant
Wykształcenie – wyższe
Karalność za fałszywe zeznania – niekarany
Stosunek do stron – obca 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaję:
W nocy z 10 na 11 stycznia 2016 r. pełniłem służbę w patrolu pieszym z Zygmuntem Pielucha na 
Dworcu Centralnym w Warszawie. Po godzinie 23:00 dostaliśmy informację z centrali, że na pero-
nie 2 doszło do szarpaniny z udziałem 5-ciu osób i zlecono nam interwencję. Dotarliśmy na miejsce 
i zastaliśmy tam mężczyznę siedzącego na ławce. Wylegitymowałem go, a następnie zapytałem go, 
co się stało, a ten powiedział nam, że zaczepiło go 4 nieznanych mu mężczyzn, a potem jeden z nich 
wykręcił mu rękę i zabrał z kieszeni portfel z zawartością 400,00 zł. W międzyczasie dostrzegłem 
kobietę stojącą w odległym końcu peronu, więc podszedłem do niej, aby ją wylegitymować i spytać 
o całą sytuację, a asp. Pielucha został z tamtym mężczyzną. Ta kobieta powiedziała mi, że widziała 
tylko jakieś zamieszanie, ale niewiele więcej. Poprosiłem ją o stawienie się na komendę następnego 
dnia w celu złożenia zeznań, a potem zabraliśmy razem z asp. Pielucha tamtego mężczyznę na 
penetrację terenu. Kiedy przechodziliśmy przez halę główną dworca, on dostrzegł przez okno męż-
czyznę, który zabrał mu portfel siedzącego na murku pod dworcem i wskazał go nam. Podbiegliśmy 
do niego z asp. Pielucha, a następnie wylegitymowaliśmy i zatrzymaliśmy. Poprosiłem poszkodo-
wanego, żeby zgłosił się na komisariat, żeby złożyć zeznania. To wszystko, co mam do zeznania 
w tej sprawie.

(podpis policjanta) (podpis świadka)
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PROTOKÓŁ 
PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Rafał Lipiec
(imię i nazwisko podejrzanego)

Krystian Żółty – asp. Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Działając na podstawie art. 175 § 1 KPK, art. 311 § 2 i 3 KPK, zgodnie z art. 143 § 1 pkt 2 
KPK. 
Przy udziale protokolanta: osobiście.
Przesłuchał niżej wymienionego, jako podejrzanego o czyn z art. 280 § 1 KK.
Tożsamość podejrzanego stwierdzono na podstawie dowodu osobistego: seria i numer 
AMM 667981.

Podejrzany podał następujące dane:
Imię i nazwisko – Rafał Lipiec 
Imiona rodziców – Bartłomiej, Elwira
Data i miejsce urodzenia – 30 października 1991 roku Bytom
Miejsce zamieszkania –Warszawa, ul. Barska 12 m. 6
Adres dla doręczeń – j.w.
Obywatelstwo – polskie
Wykształcenie – średnie 
Stan cywilny – kawaler 
Liczba dzieci i ich wiek –
Liczba osób na utrzymaniu podejrzanego – 
Zawód wyuczony – bez zawodu
Zatrudnienie – bezrobotny 
Uposażenie – na utrzymaniu rodziców 
Stan majątkowy – bez majątku
Karalność – niekarany
Stan zdrowia – zdrowy, leczony psychiatrycznie, odwykowo nieleczony, bez uzależnień.

Podejrzanego pouczono o uprawnieniach określonych w art. 300 KPK i art. 301 KPK oraz 
o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74 KPK, art. 75 KPK, art. 138 KPK 
i art. 139 KPK.

Pouczenia te otrzymałem na piśmie. 
(podpis podejrzanego)

Podejrzanego pouczono o treści art. 175 KPK. Podejrzany wyjaśnił:
Przedstawiony mi w dniu dzisiejszym zarzut przeczytałem i zrozumiałem. Do popełnienia zarzuca-
nego mi czynu nie przyznaję się, ja byłem tam na dworcu i widziałem, że jest jakaś szarpanina, ale 
ja tylko stałem obok i jak wszyscy zaczęli uciekać, to ja też, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Potem 
siedziałem na ławce i zatrzymali mnie policjanci, a ja nic nie zrobiłem. Tam czekałem na peronie na 
mojego kolegę, który miał przyjechać i ja na niego czekałem. Ja nie znam tych innych mężczyzn, co 



98

Część II. Kazusy z omówieniami i apelacjami

się szarpali. Na pewno ktoś mnie pomylił, bo ja nikomu ręki nie wykręcałem. Przechodziłem bardzo 
blisko tej całej zadymy i pewnie dlatego uznali, że też brałem w tym udział.
Protokół po osobistym odczytaniu podpisuję.

(podpis przesłuchującego)  (podpis podejrzanego)
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PROTOKÓŁ ZEZNAŃ ŚWIADKA

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Zygmunt Pielucha
(imię i nazwisko świadka)

Krystian Żółty – aspirant Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Z udziałem protokolanta: osobiście.
Na podstawie art. 177 § 1 KPK i art. 143 § 1 pkt 2 KPK przesłuchał niżej wymienioną 
w charakterze świadka.
Tożsamość świadka stwierdzono na podstawie dowodu osobistego: seria i numer ADC 
433407.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 KK), 
co świadek potwierdza własnoręcznym podpisem. 

(podpis świadka)

Świadka pouczono również o uprawnieniach wynikających z art. 182 KPK, art. 183 KPK 
i art. 185 KPK.

Świadek podał następujące dane:
Imię i nazwisko – Zygmunt Pielucha
Imiona rodziców – Cezary, Krystyna
Data i miejsce urodzenia – 7 maja 1973 r. w Warszawie
Miejsce zamieszkania – KKP Warszawa
Adres dla doręczeń – j.w.
Zajęcie – policjant
Wykształcenie – średnie 
Karalność za fałszywe zeznania – niekarany
Stosunek do stron – obca 

Uprzedzona o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zeznaję:
W nocy z 10 na 11 stycznia 2016 r. pełniłem służbę w patrolu pieszym wraz z Pawłem Ucho 
na Dworcu Centralnym w Warszawie. Po godzinie 23:00 zlecono nam z centrali interwencję na 
peronie 2, gdzie doszło do jakiegoś zamieszania. Na miejscu zobaczyliśmy mężczyznę siedzącego 
na ławce. Paweł Ucho podszedł do niego w celu wylegitymowania i przeprowadzenia rozeznania, 
a ja w tym czasie rozglądałem się i zabezpieczałem teren. Dostrzegłem w odległej części peronu 
jakąś kobietę i zwróciłem na to uwagę Pawła Ucho. On poszedł do niej, żeby z nią porozmawiać 
a ja zostałem z tym mężczyzną. On mówił mi, że został napadnięty i że ma nadzieję, że złapiemy 
sprawców. Po chwili wrócił do nas Paweł Ucho i zabraliśmy poszkodowanego na penetrację terenu. 
On dostrzegł jednego ze sprawców na murku pod Dworcem Centralnym i wskazał nam go. Kiedy 
dobiegliśmy do niego, ten nie stawiał oporu, stanowczo utrzymywał jednak, że jest niewinny. Wy-
legitymowaliśmy go, po czym Paweł Ucho zlecił poszkodowanemu stawić się na komendę następ-
nego dnia w celu złożenia wyjaśnień i zatrzymaliśmy tego mężczyznę na murku. To wszystko, co 
mam do zeznania w tej sprawie.

(podpis policjanta) (podpis świadka)
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Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
ul. Wilcza 21
00-540 Warszawa

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

Numer PESEL: 91103043122
Nazwisko rodowe: Lipiec
Nazwisko /w tym przybrane/: --------------
Imiona: Rafał
Imię ojca: Bartłomiej 
Imię matki: Elwira
Nazwisko panieńskie matki: Barczentewicz
Data urodzenia: 30 października 1991 r.
Miejsce urodzenia: Bytom
Obywatelstwo: polskie
Miejsce zamieszkania: Warszawa, ul. Barska 12 m. 6

Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie:
− Kartoteka Karna;
− Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym.

Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie: pełne.

NIE FIGURUJE W KARTOTECE KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
NIE FIGURUJE W KARTOTECE OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŒCI
ORAZ POSZUKIWANYCH LISTEM GOÑCZYM KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

Warszawa, 30.4.2016 r.
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Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście 
ul. Wilcza 23 
00-675 Warszawa 
Sygn. akt KRP-I-248/16
1 Ds. 180/16

Warszawa, dnia 2 marca 2016 r.

AKT OSKARŻENIA
przeciwko Rafałowi Lipiec

o przestępstwo z art. 280 § 1 KK

Na podstawie wyników prowadzonego dochodzenia, zgodnie z art. 331 § 1 KPK, art. 332 
§ 1 i 3 KPK,

oskarżam:
Rafała Lipca, s. Bartłomieja, Elwiry z domu Barczentewicz, ur. 30 października 1991 roku 
Bytom, obywatelstwa polskiego, kawalera, o wykształceniu średnim, bezrobotnego, bez 
zawodu, na utrzymaniu rodziców, bez majątku, niekaranego, leczony psychiatrycznie, 
odwykowo nieleczony, bez uzależnień, 

o to, że:
w dniu 10 stycznia 2016 roku w Warszawie na 2 peronie Dworca Centralnego w War-
szawie wspólnie i w porozumieniu z trzema nieustalonymi osobami używając przemocy 
tj. wykręcając rękę Karolowi Piłka zabrał mu w celu przywłaszczenia portfel z zawarto-
ścią 400,00 zł, 
tj. o czyn określony w art. 280 § 1 KK.

Na zasadzie art. 24 § 1 KPK, art. 31 KPK, sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w II Wydziale Karnym w postępowa-
niu zwyczajnym.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2016 r. Karol Piłka oczekiwał na przyjazd pociągu na peronie dru-
gim Dworca Centralnego w Warszawie. Około godziny 23:00 do pokrzywdzonego pod-
szedł Rafał Lipiec wraz z trzema innymi nieustalonymi mężczyznami. Następnie jeden 
z tej grupy mężczyzn zapytał Karola Piłkę czy „ma ognia”, na co pokrzywdzony odpo-
wiedział, że nie ma. Cała czwórka mężczyzn zachowywała się agresywnie w stosunku do 
Karola Piłki. 

W pewnym momencie Rafał Lipiec podszedł bliżej Karola Piłki i wykręcił rękę po-
krzywdzonego, odciągnął go do kąta w końcu peronu. Pozostali mężczyźni otoczyli ich. 
W tym momencie Rafał Lipiec sięgnął ręką do kieszeni pokrzywdzonego i zabrał z niej 
w celu przywłaszczenia portfel z zawartością 400,00 zł. Po tym sprawcy rozbiegli się, po-
zostawiając pokrzywdzonego na miejscu. 

Powyższy stan faktyczny ustalony został głównie w oparciu o zeznania pokrzywdzone-
go, które uznać należało za wiarygodne. Karol Piłka w sposób dokładny opisał zachowanie 
Rafał Lipiec i nie miał żadnych wątpliwości, że był on sprawca rozboju na jego osobie. 
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Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i wyjaśnił, że był 
przypadkowo na peronie, na którym doszło do popełnienia przestępstwa. 

Wyjaśnienia podejrzanego były przyjętą przez niego linią obrony i nie zasługiwały na 
obdarzenie ich walorem wiarygodności. 

(podpis prokuratora)

WYKAZ DOWODÓW

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:

Oskarżony: 
− Rafał Lipiec – k. (...).

Pokrzywdzony:
− Karol Piłka – k. (...).

Świadkowie:
− Paweł Ucho – k. (...),
− Zygmunt Pielucha– k. (...),
− Maria Serce – k. (...).

Wykaz innych dowodów podlegających ujawnieniu na rozprawie:
1. Karta karna – k. (...).
2. Notatka urzędowa – k. (...).
3. Notatka urzędowa – k. (...).
 
Dowody rzeczowe i miejsce ich przechowywania:
brak. 

(pieczęć i podpis prokuratora)
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Sygn. akt II K 984/16

PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ

Dnia 13 grudnia 2016 roku 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w II Wydziale Karnym
Sprawa: Rafał Lipiec
oskarżonego z art. 280 § 1 KK 

OBECNI
Przewodnicząca: SSR Matylda Rower
Protokolant:  Bernadeta Pąk 
Prokurator:  Edyta Rug

Wywołano sprawę o godz. 09:00. Rozprawa odbyła się jawnie

Na rozprawę stawili się:
− oskarżony Rafał Lipiec.

Nie stawili się:
− pokrzywdzony Karol Piłka – usprawiedliwił niestawiennictwo – dostarczył zwolnie-

nie lekarskie. Nie wnosi o odroczenie rozprawy.
− świadek Paweł Ucho – usprawiedliwił niestawiennictwo – w ramach obowiązków 

służbowych zabezpiecza imprezę masową,
− świadek Zygmunt Pielucha – usprawiedliwił niestawiennictwo – w ramach obowiąz-

ków służbowych zabezpiecza imprezę masową,
− świadek Maria Serce – brak informacji o doręczeniu wezwania. 

Oskarżony podał, co do swojej osoby:
Rafał Lipiec s. Bartłomieja, Elwiry, ur. 30 października 1991 roku w Bytomiu, obywatel-
stwa polskiego, zam. Warszawa, ul. Barska 12 m. 6, kawaler, nieposiadający osób na utrzy-
maniu, o wykształceniu średnim, bezrobotny, bez majątku, pozostający na utrzymaniu ro-
dziców, niekarany, leczony psychiatrycznie, tożsamość ustalono na podstawie okazanego 
dowodu osobistego. 

Na pytania Przewodniczącej oskarżony odpowiada: 
Kilka lat temu miałem problemy z głową, chorowałem byłem w szpitalu. Od tego czasu 
leczą mnie psychiatrzy, rodzice mówią, że mam coś z głową. Ja nie uważam, że jestem 
chory. 

Prokurator wnosi o odroczenie rozprawy, wyznaczenie oskarżonemu obrońcy z urzędu 
i powołanie dowodu z opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów na okoliczność czy 
oskarżony był osobą poczytalną w chwili zarzucanego mu czynu i czy jego stan psychicz-
ny pozwala na udział w postępowaniu. 

Sąd postanowił: 
1. Na podst. art. 193 § 1 KPK w zw. z art. 202 § 1 KPK dopuścić dowód z opinii dwóch 

biegłych lekarzy psychiatrów w celu wypowiedzenia się: czy oskarżony Rafał Lipiec 
w chwili popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czyn był w stanie pokiero-
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wać swoim postępowaniem oraz rozpoznać jego znaczenie oraz czy obecny, psychicz-
ny stan zdrowia pozwala na uczestniczenie oskarżonego w postępowaniu. 

2. W razie stwierdzenia u oskarżonego istnienia przesłanek z art. 31 KK biegli powin-
ni wypowiedzieć się także, co do celowości zastosowania wobec oskarżonego środka 
przewidzianego w art. 93a KK.

3. Zakreślić termin do sporządzenia opinii 14 dni.
4. Na podst. art. 79 § 1 pkt 3 KPK i art. 81 § 1 KPK wyznaczyć oskarżonemu obrońcę 

z urzędu w osobie adw. Adama Powolnego, któremu przesłać odpis aktu oskarżenia. 

Zarządzenie:
1. Ustalić biegłych z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, którym przesłać akta sprawy. 
2. Ustalić pilnie termin badania, na który wezwać oskarżonego.
3. O terminie badania zawiadomić obrońcę, prokuratora. 
4. Po nadejściu opinii jej odpisy przesłać stronom, akta pilnie przedstawić s. referentowi. 

Sąd postanowił:
1. Na podstawie art. 404 § 1 KPK, z uwagi na konieczność przeprowadzenia badań sądo-

wo-psychiatrycznych u oskarżonego odroczyć rozprawę w dniu dzisiejszym do dnia 
10 lutego 2017 roku, godz. 09:00, sala 345. 

2. Oskarżony na termin wezwany.
3. O terminie zawiadomić obrońcę, któremu przesłać odpis aktu oskarżenia;
4. Na termin wezwać świadków: Karola Piłka, Pawła Ucho, Zygmunta Pieluchę, Marię 

Serce.
5. Prokuratora zawiadomić wokandą.

Rozprawę zamknięto o godz. 10:20.

(podpis Przewodniczącej) (podpis protokolanta)
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Warszawa 15.1.2017 r.

Sygnatura akt: II K 984/16 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Opinia sądowo-psychiatryczna

Na zlecenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
biegli psychiatrzy Jan Strzecha i Karol Bit zbadali Rafała Lipiec. 

Dane z akt sprawy: Rafał Lipiec jest oskarżony o to, że:
w dniu 10 stycznia 2009 roku w Warszawie na 2 peronie Dworca Centralnego w War-
szawie wspólnie i w porozumieniu z trzema nieustalonymi osobami używając przemocy 
tj. wykręcając rękę Karolowi Piłka zabrał mu w celu przywłaszczenia portfel z zawarto-
ścią 400,00 zł, 
tj. o czyn określony w art. 280 § 1 KK.
Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego nie przyznał się popełnienia zarzucanego 
mu czynu, składał wyjaśnienia.

Dane z wywiadu: Rafał Lipiec urodził się 30 października 1991 roku w Bytomiu. Wycho-
wywany w pełnej rodzinie, jedynak.
W rodzinie chorób psychiatrycznych, alkoholizmu nie ma.
W wieku 12 lat przebył zapalenie opon mózgowych. Długotrwały pobyt w szpitalu. 
Ukończył szkołę podstawową. Powtarzał klasy i miał problemy z nauką. Skończył gim-
nazjum w systemie szkoły specjalnej. Od tamtego czasu jest na utrzymaniu rodziców. Ima 
się prac dorywczych.
Obecnie nie ma pracy, zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy. 
Stan zdrowia fizyczny: dobry. Z powodu psychicznego stanu zdrowia stwierdzono nie-
pełnosprawność w stopniu umiarkowanym. 
Był badany przez biegłych psychiatrów i pozostaje pod ich kontrolą. Wielokrotnie prze-
bywał na oddziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego.
Niekarany.

Stan psychiczny: Kontakt zachowany, wypowiada się skąpo, tylko na pytania, sponta-
nicznie nie wypowiada się. Ma problemy z formułowaniem wypowiedzi. Pamięć w nor-
mie. Sprawność umysłowa poniżej normy. Nastrój wyrównany, bez omamów i urojeń. 
Osobowość zaburzona (zaburzone funkcjonowanie społeczne, upośledzone korzystanie 
z dotychczasowych doświadczeń, słabość uczuć wyższych). Biegli zapoznali się z bogatą 
dokumentacją medyczną z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. So-
bieskiego, dotyczącą Rafała Lipiec. Z dokumentacji tej wynika, że u badanego na skutek 
przebytego ciężkiego zapalenia opon mózgowych pojawiają się zakłócenia czynności psy-
chicznych. 

Opinia

1. Rozpoznajemy u Rafała Lipca osobowość nieprawidłową i zakłócenia czynności 
psychicznych, które spowodowały, że w czasie dokonywania zarzucanego mu czynu 
Rafał Lipiec miał znacznie ograniczoną zdolność rozpoznania czynu, jak też w tym sa-
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mym stopniu ograniczoną zdolność pokierowania swoim zachowaniem. W stosunku 
do Rafała Lipca zachodzą przesłanki z art. 31 § 2 KK.

2. W obecnie stwierdzanym stanie psychicznym można z udziałem oskarżonego wyko-
nywać czynności procesowe.

(podpisy lekarzy psychiatrów)


