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4. WZÓR  przykładowych opisów zarzucanych 
czynów do aktów oskarżenia  
z wybranych artykułów KK1

1) Zabójstwo – art. 148 KK 
Oskarżam:
Łukasza X. syna Feliksa i Tekli z domu Nowak, ur. 26.1.1960 r. w Zapolu, zam.  
00-111, Mińsko, ul. Wodna 1, obywatela polskiego, o wykształceniu śred-
nim ogólnym, żonatego, ojca dwójki dorosłych dzieci Tomasza lat 24 i Adeli  
lat 26, rencistę, pobierającego rentę w wysokości 662 zł, posiadającego wraz 
z żoną mieszkanie własnościowe o powierzchni 48 m2 i działkę rekreacyjną 
w Tamce o powierzchni 1000 m2, niekaranego (przebywającego na wolności  
– zabezpieczenia majątkowego nie stosowano)

oraz 
Wojciecha Z. (wpisać	odpowiednio	dane	według	wzoru	jw.) 
o to, że:
w dniu (…) r. w X., działając wspólnie i w porozumieniu w bezpośrednim zamia-
rze dokonania kradzieży na szkodę Tomasza Y. oraz w bezpośrednim zamiarze 
pozbawienia go życia, używając przemocy polegającej na wielokrotnym uderza-
niu go niebezpiecznym narzędziem w postaci stalowych prętów, spowodowa-
li u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci rozległych urazów czaszki, ran 
kłutych twarzy oraz złamania kości czaszki, co spowodowało zgon pokrzyw-
dzonego, a następnie zabrali w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o war-
tości nie mniejszej niż 1000,00 [słownie: (…)] złotych oraz pieniądze w kwocie 
nie mniejszej niż 5421,00 [słownie: (…)] złotych, przy czym Wojciech Z. czynu 
tego dopuścił się, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w (…). 
z dnia (…) r., sygn. akt: (…) za czyn z art. 278 § 1 KK na karę 6 miesięcy pozba-
wienia wolności, którą odbył w dniu (…) r. i od (…) r. do (…) r. 
tj. o czyn z art. 148 § 2 pkt 2 i art. 280 § 2 w zw. z art. 11 § 2 KK – wobec Łukasza X.
i art. 148 § 2 i art. 280 § 2 pkt 2 KK w zw. z art. 11 § 2 KK i w zw. z art. 64 § 1 KK 
– wobec Wojciecha Z.
a ponadto oskarżam Łukasza X. 
o to, że:
w dniu (…) r. w (…) wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środków odu-
rzających i psychotropowych w postaci 90,07 grama marihuany o rynkowej wartości 
6400,00 [słownie: (…)] złotych i 300 sztuk tabletek zawierających amfetaminę o łącz-
nej wadze 80,32 grama i rynkowej wartości 5600,00 [słownie: (…)] złotych; 
tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Oskarżam Jana X.(…)
o to że: 
w dniu (…) r. w (…), działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Ro-
mana X. oraz w zamiarze zaboru w celu przywłaszczenia posiadanego przez niego 
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4. Wzór przykładowych opisów zarzucanych czynów do aktów oskarżenia...

mienia, używając przemocy w postaci bicia go pięściami po całym ciele i skaka-
nia po nim, co spowodowało doprowadzenie do stanu nieprzytomności, zażądał 
wydania portfela z pieniędzmi, a następnie zabrał w celu przywłaszczenia ze-
garek marki Tissot o wartości 900,00 [słownie: (…)] złotych, po czym rzucił roz-
paloną gazetę na odzież nieprzytomnego pokrzywdzonego, aby doprowadzić 
do jego zgonu przez spalenie, narażając go w ten sposób na bezpośrednie niebez-
pieczeństwo utraty życia, w następstwie czego spowodował u pokrzywdzonego 
obrażenia ciała w postaci rozległych oparzeń skóry na klatce piersiowej III stop-
nia i na plecach II stopnia oraz licznych sińców, które to obrażenia skutkowały 
naruszeniem czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia na czas powyżej 7 dni,  
lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec niezwłocznego udzielenia pomocy 
pokrzywdzonemu przez przypadkowych przechodniów, którzy zgasiwszy pa-
lącą się odzież na pokrzywdzonym, natychmiast przewieźli go do najbliższego 
pogotowia ratunkowego w (…), 
tj. o czyn z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 148 § 2 pkt 2 i art. 280 § 1 i art. 157 § 1 KK 
w zw. z art. 11 § 2 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w (…) w mieszkaniu przy ul. (…), działając w zamiarze bezpośred-
nim pozbawienia życia Anny Z., dusił ją rękoma oraz w bezpośrednim zamiarze 
pozbawienia życia przyciskał do jej twarzy worek foliowy, jednak zamierzonego 
celu nie osiągnął z powodu pomocy udzielonej pokrzywdzonej przez Pawła L.,
tj. o czyn z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 148 § 1 KK.

2) Aborcja – art. 152 KK
Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że:
w okresie od (…) r. do (…) r. w (...), nakłaniał ciężarną Annę X. do przerwania 
ciąży z naruszeniem przepisów ustawy,
tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 152 § 2 KK.

3) Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 KK2

Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że:
w dniu (…) r. w W., nieumyślnie spowodował śmierć Anny Z. w ten sposób, 
że doprowadził swoim zachowaniem do upadku Anny Z. poprzez popchnięcie 
jej z całej siły, wskutek czego upadła ona głową na ostry kamień, co wywołało 
u pokrzywdzonej (należy	opisać	dokładnie	obrażenia), co w konsekwencji w dniu 
(…) r. doprowadziło do zgonu Anny Z., przy czym Jan X. w chwili popełnienia 
tego czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania czynu 
i pokierowania swoim postępowaniem, 
tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 155 KK w zw. z art. 31 § 2 KK.
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4) Ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 KK
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w W., przy ul. Zielnej 57 poprzez uderzenie nogą w głowę Anny Z.,  
w wyniku czego upadła na twarz, uderzając o twarde podłoże, spowodował u niej 
obrażenie ciała w postaci złamania kości twarzoczaszki, stłuczenie mózgu i wyle-
wy krwawe w komorach mózgu, które stanowiły ciężkie obrażenia ciała w posta-
ci choroby realnie zagrażającej życiu, w następstwie której w dniu (…) Anna Z. 
zmarła w szpitalu, 
tj. o czyn z art. 156 § 3 KK w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 KK.

5) Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu – art. 157 KK
Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że: 
w nocy z 13 na 14 stycznia (…) r. w W., w mieszkaniu Tomasza Y., działając 
z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Tomasza Y., usiłował dokonać jego 
zabójstwa, w ten sposób, że ugodził go nożem o długości ostrza 16 cm w okoli-
ce podbrzusza, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rany kłutej podbrzusza 
(należy	opisać	dokładnie	obrażenia), co skutkowało naruszeniem czynności narządu 
ciała i rozstrój zdrowia pokrzywdzonego na czas dłuższy niż 7 dni i stwarzało 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co nie nastąpiło z uwagi na na-
tychmiastowe udzielenie Tomaszowi Y. pomocy przez sąsiada Tadeusza Z., bę-
dącego z zawodu lekarzem, polegającej na udzieleniu profesjonalnej pierwszej 
pomocy medycznej i niezwłocznym wezwaniu karetki pogotowia, 
tj. o czyn z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 148 § 1 i art. 157 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

6) Udział w bójce lub pobiciu – art. 158 KK3

Oskarżam Jana X. (…) 
o to że:
w dniu (…) r. w Y., działając wspólnie z innymi osobami, wziął udział w pobi-
ciu Zenona Z., polegającym na biciu go rękami, a następnie kopaniu leżącego, 
przez co Zenon Z. został narażony na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu, o którym mowa w art. 156 § 1 KK, bądź innego naruszenia czynności ciała 
lub rozstroju zdrowia określonego w art. 157 § 1 KK, 
tj. o czyn z art. 158 § 1 KK.

7) Wypadek komunikacyjny, następstwa wypadku – art. 177 KK
Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że:
w dniu (…) r. w W., umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w ten sposób, iż znajdując się w stanie nietrzeźwości, mając około 1,5‰ alkoholu 
we krwi, co zostało potwierdzone wynikiem badań retrospektywnych, kierował sa-
mochodem marki (…), jadąc ulicą (…) M. na wysokości Nr (…), stracił panowanie 
nad pojazdem i zjechał na lewe pobocze, a następnie potrącił osobę pieszą Annę Z., 
która na skutek odniesionych obrażeń zmarła po przywiezieniu do szpitala,
tj. o czyn z art. 177 § 2 KK w zw. z art. 178 § 1 KK.
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8) Przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego zachowa-
nia – art. 191 KK
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w S., działając w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, użył 
wobec Anny Z. przemocy w postaci bicia jej rękami i pięściami po twarzy, przy 
czym Anna Z. doznała obrażeń ciała powodujących rozstrój jej zdrowia na okres 
poniżej 7 dni, 
tj. o przestępstwo z art. 191 § 2 i art. 157 § 2 KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

9) Uchylanie się od alimentów – art. 209 KK
Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że:
w okresie od (…) do (…) r. w W., będąc zobowiązanym z mocy wyroku Sądu 
Rejonowego w W. z (…) sygn. akt (...) do obowiązku alimentacyjnego na utrzy-
manie małoletnich dzieci: syna Henryka X. i córki Aliny X. w kwotach po (…) 
na rzecz każdego z nich, uchylał się od ciążącego na nim obowiązku, przy czym 
łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość  
5 świadczeń okresowych, 
tj. o czyn z art. 209 § 1 KK.

10) Pomówienie, zniesławienie – art. 212 KK – przestępstwo ścigane z oskarże-
nia prywatnego 
Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że: 
w dniu (…) w czasopiśmie „Tygodnik”, w artykule pt. „Nielegalna masarnia” 
pomówił producenta wędlin „ZZZZ” Sp. z o.o., z siedzibą w W., sugerując, 
że działalność masarni jest nielegalna, zaś wszystkie wytworzone produkty po-
chodzą z nieprzebadanego weterynaryjnie żywca, a tym samym zagrażają zdro-
wiu i życiu klientów – konsumentów, co poniżyło pokrzywdzonego w opinii 
publicznej oraz wśród klientów a także naraziło go na utratę zaufania kontra-
hentów i klientów masarni, niezbędnego dla prowadzonej działalności gospo-
darczej,
tj. o przestępstwo z art. 212 § 2 KK.

Oskarżam Jana X. (…) 
o to, że:
w okresie od (…) r. do (…) r., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w pis-
mach kierowanych do Sądów, Prokuratury i Kolegium ds. Wykroczeń pomawiał 
pokrzywdzonego Tomasza X. o takie postępowanie i właściwości, które mogą 
poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla 
prokuratora w stanie spoczynku oraz znieważał pokrzywdzonego pod jego nie-
obecność, lecz w zamiarze, aby zniewaga do niego dotarła, 
tj. o czyn z art. 212 § 1 KK w zw. z art. 216 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK w zw. 
z art. 12 KK.
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11) Zniewaga – art. 216 KK – przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
dnia (…) r. na terenie Ośrodka (…) w (…) znieważył oskarżyciela prywatnego 
Tomasza Z. w obecności dziennikarzy, mówiąc o nim „krętacz”, „kłamca”, „kom-
binator”, 
tj. o czyn określony w art. 216 § 1 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w okresie od dnia (…) r. do dnia (…) r. w miejscu swego stałego zamieszkania 
wielokrotnie znieważał swoją żonę Justynę X. i córkę Marię X. słowami obraźli-
wymi i wulgarnymi, powszechnie uznawanymi za obelżywe,
tj. o czyn z art. 216 § 1 KK.

12) Zniewaga funkcjonariusza publicznego – art. 226 KK
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w okresie od dnia (…) r. do (…) r. w (…), w wykonaniu z góry powziętego za-
miaru, znieważył funkcjonariusza publicznego sędziego Sądu Okręgowego 
w (…) Jana Z. w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, 
w ten sposób, że w kierowanej do Sądu Rejonowego w (…) korespondencji 
z dnia (…) r. użył określeń sugerujących pozostawanie przez sędziego w lokal-
nym układzie przestępczym oraz czerpanie przez niego korzyści majątkowych 
od znanych lokalnie środowisk przestępczych, jak również pozostawanie przez 
tego sędziego w bliskich relacjach z tym środowiskiem, a także niechlubnej prze-
szłości  zawodowej,
tj. o czyn z art. 226 § 1 KK w zw. z art. 12 KK.

13) Przemoc lub groźba bezprawna wobec świadka, biegłego – art. 245 KK 
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w (…), użył groźby bezprawnej wobec Krzysztofa L. w celu wy-
warcia wpływu na wymienionego jako świadka zdarzenia, w ten sposób, że gro-
ził pozbawieniem życia przez osoby trzecie jego chorej matki Stefanii L., w razie 
gdyby w jakikolwiek sposób pomógł Policji w jego zatrzymaniu lub w ziden-
tyfikowaniu go w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem niniejszego 
postępowania, a groźba ta wzbudziła w Krzysztofie L. uzasadnioną obawę, 
że zostanie spełniona,
tj. o czyn z art. 245 KK.

14) Podrobienie, przerobienie dokumentu – art. 270 KK
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r., w (...), w celu użycia za autentyczny, podrobił podpis Romana Z.,  
w ten sposób, że własnoręcznie napisał jego imię i nazwisko na zleceniu na za-
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opatrzenie w wyroby medyczne będące refundowanymi przez NFZ antybiotyka-
mi oraz sterydami wziewnymi i dokument ten wysłał do Narodowego Funduszu 
Zdrowia jako autentyczny, 
tj. o czyn z art. 270 § 1 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w P. woj. (…), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził 
w błąd pracownika Banku (…) w P., co do faktu dokonania wpłaty pieniędzy 
za pośrednictwem Poczty Polskiej na rzecz Banku (…) z tytułu miesięcznej raty 
spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego, przedkładając jako autentyczny 
podrobiony przez siebie dowód wpłaty, usiłując w ten sposób wyłudzić pienią-
dze w kwocie 2200,00 [słownie: (…)] złotych na szkodę Banku (…), lecz zamierzo-
nego celu nie osiągnął z uwagi na zakwestionowanie sfałszowanego dokumentu 
przez Bank (…),
tj. o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 286 § 1 KK w zw. 
z art. 270 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK.

15) Poświadczenie nieprawdy – art. 271 KK
Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w W., pracując jako lekarz internista w (…), i będąc uprawnionym 
do prowadzenia historii chorób pacjentów, po uzyskaniu informacji, że ujawnio-
no i zoperowano nowotwór trzustki u jego pacjentki Anny Z., którą leczył, po-
świadczył nieprawdę w jej historii choroby poprzez opisanie w niej wizyt, które 
w rzeczywistości nie miały miejsca,
tj. o przestępstwo z art. 271 § 1 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. nakłaniał Romana Y do poświadczenia nieprawdy w notatce służbo-
wej i notatniku służbowym Nr 35/10 poprzez stwierdzenie, iż w dniu (…) r. prze-
prowadzono kontrolę samochodu marki OPEL ASTRA 3 i o godz. 16.00 zbadano 
na alkoteście stan trzeźwości kierującego pojazdem Adama Z., który wykazał ze-
rowy wynik zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mimo iż Roman Y.  
takiej kontroli w dniu (…) r. o godz. 16.00 nie przeprowadził, 
tj. o czyn z art. 18 § 2 KK w zw. z art. 271 § 1 KK.

16) Kradzież – art. 278 KK4 
Oskarżana Jana X. (…)
o to że:
w okresie od (…) do (…) r. w W., działając w celu przywłaszczenia, dokonał 
kradzieży sześciu czeków Banku (…) wydanych na nazwisko Anny L. w ten spo-
sób, że przez niezamknięte przez właścicielkę okno dostał się do wnętrza budyn-
ku, skąd dokonał zaboru wymienionych wyżej dokumentów uprawniających 
do wypłaty sumy pieniędzy w kwocie (…) zł,
tj. o czyn z art. 278 § 1 KK.
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17) Kradzież z włamaniem – art. 279 KK
Oskarżam Jana X. (…) i Tomasza Z. (...)
o to, że:
w dniu (…) r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu, usiłowali dokonać 
włamania do samochodu marki Chrysler Voyager o Nr rej. WY 1111 poprzez wy-
łamanie zamka i klamki w prawych przednich drzwiach, skąd następnie usiło-
wali zabrać w celu przywłaszczenia radio samochodowe marki Sony o wartości  
800,00 zł należące do właściciela pojazdu Adama Z., lecz zamierzonego celu nie 
osiągnęli, gdyż zostali zatrzymani przez przechodzących obok funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej, 
tj. czyn z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 279 § 1 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w (…) gm. (…) woj. (…), dokonał kradzieży z włamaniem do budyn-
ku mieszkalnego, będącego własnością Adama N., w ten sposób, że po uprzed-
nim wyważeniu drzwi wejściowych stalowym łomem, wszedł do środka skąd 
zabrał w celu przywłaszczenia biżuterię złotą (obrączkę i sygnet) o wartości 
2100,00 [słownie: (…)] złotych na szkodę Adama N., przy czym czynu tego do-
puścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej jednego roku pozbawienia 
wolności za umyślne przestępstwo podobne, za które był już skazany, 
tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 279 § 1 KK w zw. z art. 64 
§ 2 KK.

18) Rozbój – art. 280 KK5

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w W., przy ul. Różanej, używając przemocy w postaci szarpania za 
ubranie, odpychanie oraz grożenie pozbawieniem życia Anny Z., doprowadził 
pokrzywdzoną do stanu bezbronności, dokonując na jej szkodę kradzieży pie-
niędzy w kwocie 500,00 [słownie: (…)] złotych, 
tj. o czyn z art. 280 § 1 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w nocy z dnia 3 na 4 maja 2017 r., działając wspólnie i w porozumieniu z trze-
ma nieustalonymi osobami, używając wobec Kazimierza Y. noży typu scyzoryk, 
jak również stosując wobec niego przemoc, polegającą na biciu i kopaniu go 
po całym ciele, wielokrotnym uderzaniu go kijem w klatkę piersiową i w twarz, 
w wyniku czego Kazimierz Y. doznał obrażeń ciała w postaci rany kłutej na przed-
niej powierzchni prawego uda oraz rozległych krwawych ran i sińców twarzy, 
kończyn górnych oraz klatki piersiowej, naruszających czynności narządów jego 
ciała na okres powyżej 7 dni – żądali od niego wydania im pieniędzy i zabrali mu 
w celu przywłaszczenia zegarek na rękę marki CASIO oraz telefon komórkowy 
o łącznej wartości nie mniejszej niż 550,00 [słownie: (…)] złotych,
tj. o czyn z art. 280 § 2 i art. 157 § 1 KK w zw. z art. 11 § 2 KK.
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Oskarżam Jana X. (…) oraz Tomasza Z. (…)
o to, że: 
w dniu (…) r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu, użyli przemocy wobec 
Anny Y. polegającej na uderzeniu jej stalowym prętem w głowę, co skutkowało, 
stłuczeniem głowy i wstrząśnieniem mózgu wraz z utratą przytomności, a w kon-
sekwencji ciężką chorobą długotrwałą, zazwyczaj zagrażającą życiu, w sposób 
bezpośrednio zagrażający życiu, a następnie zabrali jej w celu przywłaszczenia 
torebkę damską z zawartością kluczy do mieszkania, notesu elektronicznego oraz 
portfela z dowodem osobistym wystawionym na nazwisko pokrzywdzonej serii 
(…) i bilonem w kwocie (…) złotych, a także złoty pierścionek i zegarek marki 
OMEGA o łącznej wartości 11 300,00 [słownie: (…)] złotych, przy czym Tomasz Z. 
czyn ten popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu kary co najmniej 6 miesięcy pozbawie-
nia wolności, będąc skazanym za umyślne przestępstwo podobne,
tj. o czyn z art. 280 § 2 KK w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 KK w zw. z art. 11 § 2 KK 
w zw. z art. 64 § 1 KK.

19) Kradzież rozbójnicza – art. 281 KK
Oskarżam Izabelę M. (…) oraz Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w W., przy ul. Zielonej, działając wspólnie i w porozumieniu, doko-
nali kradzieży mienia o łącznej wartości 9000,00 [słownie: (…)] złotych na szkodę 
Magdaleny Z., a następnie w celu utrzymania się w posiadaniu zabranego mie-
nia doprowadzili ją do stanu bezbronności, poprzez zamknięcie jej w piwnicy, 
tj. o czyn z art. 281 KK,
przy czym Jana X., że zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po od-
byciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne 
przestępstwo podobne,
tj. o czyn z art. 281 KK w zw. z art. 64 § 1 KK.

20) Przywłaszczenie rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego – art. 284 KK6

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
okresie od (…) do (…) r. w Warszawie i Lublinie, działając czynem ciągłym, jako 
Syndyk Masy Upadłości Spółki „ZZ” z siedzibą w B., udzielił korzyści mająt-
kowej funkcjonariuszowi publicznemu Januszowi C., w związku z pełnieniem 
przez niego obowiązków sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym 
Spółki „ZZ” o łącznej wartości 3900,50 [słownie: (…)] złotych, w ten sposób, 
iż przekazał Januszowi C. do użytkowania telefon komórkowy o Nr (…), mar-
ki SONY  ERICSSON oraz komputer przenośny typu laptop marki ASUS 1400 
wraz z przenośnym Internetem typu blueconnect, które to rzeczy zostały zaku-
pione ze środków Spółki oraz zarejestrowane na masę upadłości Spółki „ZZ”, 
zaś rachunki z tytułu korzystania z tego telefonu i przenośnego Internetu typu 
 blueconnect przez Janusza C. we wskazanym okresie pokrywane były ze środ-
ków Spółki z o.o. „ZZ”, w stanie upadłości, czym dokonał przywłaszczenia po-
wierzonego mu mienia Spółki na jej szkodę,
tj. o przestępstwo z art. 229 § 1 i art. 284 § 2 KK w zw. z art. 11 § 2 KK w zw. 
z art. 12 KK.
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21) Oszustwo – art. 286 KK7

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że: 
w dniu (…) r., w (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzed-
nim wprowadzeniu w błąd prezesa zarządu X S.A. w C. co do możliwości za-
miaru terminowego wywiązania się z zawartej tego dnia umowy, doprowadził 
wyżej wymienioną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem 
znacznej wartości w kwocie 250 000,00 [słownie: (…)] złotych,
tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że: 
w dniu (…) r., działając wspólnie i w porozumieniu z Janem Z., w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej, z powziętym z góry zamiarem, posługując się podro-
bionym dokumentem w postaci pisma Banku (…) informującym o odstąpieniu 
od cesji z polisy na rzecz Jana Z., wprowadzając w błąd przedstawicieli Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego W. S.A. co do podmiotu uprawnionego do otrzymania 
kwoty należnej z tytułu odszkodowania za zniszczoną w wyniku zalania nie-
ruchomość, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wiel-
kich rozmiarach w kwocie 1 146 000,00 [słownie: (…)] złotych na szkodę Banku 
(…), 
tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK w zb. z art. 270 § 1 KK 
w zw. z art. 11 § 2 KK.

22) Oszustwo kredytowe – art. 297 KK8

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w dniu (…) r. w W., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do wprowadzenia w błąd 
Bank (…) w W., w zakresie rzeczywistego przeznaczenia zaciągniętego przez Ja-
ninę S. kredytu na zakup towarów w systemie sprzedaży ratalnej, w ten sposób, 
że jako właściciel firmy Handlowo-Usługowej „XYZ” poświadczył swoim włas-
noręcznym podpisem wraz z pieczątką firmową na umowie kredytowej, iż kre-
dyt w kwocie 45 000,00 [słownie: (…)] złotych zostanie przeznaczony na zakup 
następujących towarów (…) w jego firmie, a także potwierdził w ww. sposób, 
w załączonej do umowy specyfikacji, fakt odbioru towarów przez Janinę S., 
co faktycznie nie miało miejsca, a przelana na konto „XYZ” kwota kredytu zosta-
ła przez kredytobiorcę wykorzystana w gotówce, czym doprowadził Bank (…) 
w W. do niekorzystnego rozporządzenia ww. kwotą kredytu, 
tj. o przestępstwo określone w art. 286 § 1 KK w zb. z art. 297 § 1 KK w zw. 
z art. 11 § 2 KK.
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23) Fałszowanie i puszczanie w obieg pieniędzy, papierów wartościowych  
– art. 310 KK9

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w okresie od (…) do (…) r. w Warszawie i w Lublinie, działając w krótkich odstę-
pach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie z Sebastianem Z.  
i Radosławem Y., usiłował podrabiać oraz podrabiał polskie pieniądze o nomi-
nale 50,00 [słownie: (…)] złotych w ilości 5000 sztuk i nominale 20 [słownie: (…)]
złotych w ilości 10 000 sztuk, a następnie podrobione pieniądze poprzez inne 
osoby puszczał w obieg, 
tj. o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 KK w zw. z art. 310 § 1 KK oraz 
art. 310 § 1 i 2 KK w zw. z art. 11 § 2 i art. 12 KK.

Oskarżam Jana X. (…)
o to, że:
w okresie od dnia (…) r. do dnia (…) r. w W., działając w krótkich odstępach cza-
su, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobił cztery czeki Banku (…) 
w (…) na nazwisko Jana Kowalskiego w ten sposób, że własnoręcznie je wypełnił, 
podpisując się nazwiskiem Jana Kowalskiego, po czym zrealizował je na łączną 
kwotę 7000,00 [słownie: (…)] złotych na szkodę Jana Kowalskiego a mianowicie:
– w dniu (…) r. opatrzony datą – (…) r. o Nr (…) na kwotę 2000 zł;
– w dniu (…) r. opatrzony datą – (…) r. o Nr (…) na kwotę 2000 zł;
– w dniu (…) r. opatrzony datą – (…) r. o Nr (…) na kwotę 1500 zł;
– w dniu (…) r. opatrzony datą – (…) r. o Nr (…) na kwotę 1500 zł;
tj. o czyn z art. 310 § 1 KK w zb. z art. 278 § 1 KK w zw. z art. 12 KK.

1 Z uwagi na fakt, że w sporządzaniu aktu oskarżenia osobom niemającym do-
świadczenia w przygotowaniu tego typu pism procesowych największą trudność 
sprawia prawidłowe określenie zarzucanego oskarżonemu czynu oraz jego kwali-
fikacja prawna, w niniejszej części zostaną przedstawione przykładowe opisy wy-
branych czynów popełnionych pojedynczo lub w formie zbiorowej z kwalifikacją 
prawną tych zachowań. Przykłady zostały zainspirowane zarzutami opisanymi 
w orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych. Lektura tej części 
opracowania pozwoli oswoić się z dość specyficzną formą opisywania zachowań 
oskarżonych w aktach oskarżenia.
2 Nieumyślne  spowodowanie śmierci: 
1.	Skoro	ochrona	życia	dziecka	nienarodzonego,	zdolnego	do	życia	poza	organizmem	
matki,	aktualizuje	się	także	z chwilą	zaistnienia	medycznych	wskazań	do	niezwłocznego	
zakończenia	ciąży	cesarskim	cięciem,	to	obowiązek	sprawowania	tej	ochrony	przez	leka-
rza	rozpoczyna	się	w chwili	wystąpienia	zagrożenia	płodu	w stopniu	uzasadniającym	
prawdopodobieństwo	zaistnienia	konieczności	dokonania	zabiegu,	a więc	w procesie	
diagnostycznym,	i trwa	do	czasu	ustania	zagrożenia.	2.	Nałożonym	na	lekarza	przepi-
sem	art. 30	ustawy	z 5.12.1996 r.	o zawodach	lekarza	i lekarza	dentysty	(Dz.U.	z 2008 r.	 
Nr	136,	poz. 857	ze	zm.)	obowiązek	niesienia	pomocy	występuje	we	wszystkich	wypad-
kach,	w których	zwłoka	w udzieleniu	pomocy	lekarskiej	mogłaby	spowodować	określone	
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w tym	przepisie	skutki,	a więc	i wtedy,	gdy	ich	zaistnienie	mogło	i powinno	być	przez	
lekarza	przewidziane.	Oznacza	to,	że	w kontakcie	z pacjentem	lekarz	zobowiązany	jest	
ocenić	nie	tylko	stan	jego	zdrowia	na	podstawie	aktualnej	diagnozy,	ale	także	w wy-
padku	stwierdzenia	zagrożenia	rozważyć	prawdopodobieństwo	jego	zwiększenia.	Jeśli	
przewidywany	wzrost	zagrożenia	wskazuje	na	możliwość	zaistnienia	skutków	wymie-
nionych	w art. 30,	to,	pełniąc	funkcję	gwaranta,	lekarz	jest	zobowiązany	do	niezwłocz-
nego	udzielenia	właściwej	pomocy	medycznej,	chyba	że	zwłoka	w jej	udzieleniu	nie	
zmieniłaby	stopnia	zagrożenia.	Niespełnienie	tych	obowiązków	przez	lekarza	narusza	
art. 30	tej	ustawy.	W wypadku	zaistnienia	skutków	określonych	w tym	przepisie	w na-
stępstwie	nieudzielenia	pomocy	medycznej,	lekarz	może	ponosić	odpowiedzialność	karną	
za	przestępstwo	popełnione	nieumyślnie,	jeśli	zachodzą	przesłanki	strony	podmiotowej	 
określone	w art. 9	§	2	KK	(wyr. SN z 27.9.2010 r., V KK 34/10, Legalis Nr 271796).
3 Udział w bójce lub pobiciu: 
Stypizowany	w art. 158	§	1	KK	występek	ma	charakter	materialny	w tym	znaczeniu,	że	
jako	skutek	dla	tego	typu	przestępstwa	należy	traktować	już	samo	narażenie	pokrzywdzo-
nego	na	uszczerbek	na	zdrowiu	w rozumieniu	art. 157	§	1	KK	lub	narażenie	go	na	dalej	
idące	niebezpieczeństwo,	tj.	uszczerbek	wskazany	w art. 156	§	1	KK	lub	nawet	utratę	
życia.	Dla	przypisania	sprawcy	popełnienia	przez	niego	przestępstwa	z art. 158	§	1	KK	
wymagane	jest	ustalenie	jego	udziału	w pobiciu	o niebezpiecznym	charakterze	powodują-
cym	stan	realnego,	bezpośredniego	zagrożenia	wystąpienia	skutków	wymienionych	w tym	
przepisie	(wyr. SN z 7.1.2008 r., IV KK 342/07, Legalis Nr 114249).

Do	przyjęcia	odpowiedzialności	za	udział	w	pobiciu	nie	jest	konieczne,	by	sprawca	uderzył	
czy	kopnął	pokrzywdzonego	lub	w	jakikolwiek	inny	sposób	naruszył	jego	nietykalność	
cielesną.	Wystarczy,	by	sprawca	swoim	zachowaniem,	np.	stworzeniem	warunków	uła-
twiających	działania	bezpośrednich	sprawców,	postawą,	a	nawet	samą	obecnością	wśród	
osób	czynnie	występujących	przeciwko	pokrzywdzonemu	–	przy	braku	jednoznacznie	wy-
rażonego	nieakceptowania	takiego	zachowania	–	zwiększał	zagrożenie	u	pokrzywdzonego	
i	przyczyniał	się	do	wzrostu	dysproporcji	siły	pomiędzy	sprawcami	pobicia	i	pokrzywdzo-
nym (post. SN z 7.9.2004 r., II KK 377/03, Legalis Nr 128047). 

Przepis	art. 158	§	1	KK	nie	określa	sposobu	udziału	w pobiciu	(a	także	w bójce),	co	ozna-
cza,	że	może	to	być	każda	forma	świadomego	współdziałania	uczestników	pobicia,	a w jej 
ramach	również	każdy	środek	użyty	do	ataku	na	inną	osobę	(inne	osoby),	jeżeli	wspólne	
działanie	powoduje	narażenie	człowieka	na	bezpośrednie	niebezpieczeństwo	utraty	życia	
albo	nastąpienia	skutku	określonego	w art. 156	§	1	 lub	w art. 157	§	1	KK	(post. SN  
z 22.4.2009 r., IV KK 14/09, Legalis Nr 158188).
4 Różnica między kradzieżą z art. 278 KK a przywłaszczeniem z art. 284 KK przy 
kwalifikacji prawnej danego czynu polega m.in. na tym, że w przypadku kradzie-
ży sprawca wchodzi nielegalnie w posiadanie cudzej rzeczy, zaś w przypadku 
przywłaszczenia sprawca „wszedł” legalnie w posiadanie rzeczy. 

Przedmiotem kradzieży może być tylko cudze mienie ruchome. Przedmio-
tem kradzieży może być też czek jako rzecz ruchoma (wyr. SA w Białymstoku 
z 23.10.2001 r., II AKa 213/01, niepubl.), ale już nie bon towarowy, który nie 
jest rzeczą ruchomą, nie jest środkiem płatniczym, a dokumentem stwierdzają-
cym prawa majątkowe w rozumieniu art. 275 § 1 KK (uchw. SN z 13.12.2000 r., 



41

Pr
aw

o 
 

ka
rn

e

4. Wzór przykładowych opisów zarzucanych czynów do aktów oskarżenia...

I KZP 43/00, OSNKW 2001, Nr 1–2, poz. 4). Blankiety	czeków	nie	stwierdzają	ni-
czyich	praw	majątkowych,	a	jedynie	stanowią	dowód	zawarcia	między	wystawcą	a	tra-
satem	umowy	rachunku	bankowego	i	uprawniają	do	korzystania	ze	zgromadzonego	na	 
nim	kapitału.	Ich	kradzież,	obojętnie	w	jakiej	formie,	nie	stanowi	przestępstwa	z	art.	275	
§	1	KK (wyr. SA w Warszawie z 9.3.2006 r., II AKa 56/06, Legalis Nr 74007).

Jeśli	wynikiem	działania	sprawców	rozboju	kwalifikowanego	w	sposób	bezpośrednio	
zagrażający	życiu	pokrzywdzonej	były	rozległe	uszkodzenia	ciała	opisane	w	art.	156	
§	1	pkt	 2	KK	 jako	 choroba	 realnie	 zagrażająca	 życiu,	 to	w	 takiej	 sytuacji	 zachodzi	
kumulatywny	 zbieg	 przepisów	 ustawy	 karnej	 wymagający	 uwidocznienia	 w	 pod-
stawie	 skazania	 wszystkich	 zbiegających	 się	 przepisów (post. SN z 14.2.2007 r.,  
II KK 136/06, Legalis Nr 179727).
5	Znamię	czasownikowe	„kradnie”	z art. 280	§	1	KK	zawiera	w sobie	wszystkie	typy	
kradzieży	określone	w art. 278	KK	i fakt,	że	przedmiotem	rozboju	była	karta	płatnicza	nie	
wymaga	dodatkowego	wyodrębnienia	w kwalifikacji	poprzez	powołanie	art. 278	§	5	KK.	
(wyr. SA w Katowicach z 27.5.2010, II AKa 151/10, Legalis Nr 267903).
6 Istota przywłaszczenia: 
Przywłaszczeniem,	w	rozumieniu	art.	284	KK,	 jest	bezprawne,	z	wyłączeniem	osoby	
uprawnionej,	rozporządzenie	znajdującym	się	w	posiadaniu	sprawcy	cudzym	mieniem	ru-
chomym	przez	włączenie	go	do	majątku	swego	lub	innej	osoby	(…).	Zamiar	przywłasz-
czenia	należy	oceniać	nie	na	podstawie	okoliczności	 istniejących	w	chwili	zawierania	
transakcji,	w	wyniku	której	sprawca	znalazł	się	w	legalnym	posiadaniu	cudzego	mienia,	ale	
na	podstawie	okoliczności	istniejących	w	chwili	powierzenia	mu	mienia	(wyr. SA w Lub-
linie z 3.12.1998 r., II AKa 176/98, Legalis Nr 44113).

Popełnienie	przestępstwa	przywłaszczenia	prawa	majątkowego	(art.	284	§	1	KK)	nie	jest	
uzależnione	od	uprzedniego	jego	posiadania.	Posiadanie,	jako	instytucja	prawa	cywilnego,	
oznaczająca	stan	faktyczny	polegający	na	władaniu	określoną	rzeczą	przez	posiadacza	
(art.	336	KC),	nie	obejmuje	swoim	zakresem	praw	majątkowych.	Wymóg	posiadania	do-
tyczy	jedynie	cudzej	rzeczy	ruchomej	(post. SN  z 12.2.2009 r., IV KK 3/09, Legalis 
Nr 141192).

Do	znamion	przywłaszczenia	określonego	w art. 284	KK	nie	należy	zabór	rzeczy	rucho-
mej,	lecz	włączenie	do	majątku	sprawcy	legalnie	posiadanej	cudzej	rzeczy	(lub	prawa	ma-
jątkowego).	Przywłaszczeniem,	w rozumieniu	przywołanego	przepisu	art. 284	§	1	KK,	
jest	tylko	bezprawne,	z wyłączeniem	osoby	uprawnionej,	rozporządzenie	rzeczą	ruchomą	
albo	prawem	majątkowym	znajdującymi	się	w posiadaniu	sprawcy,	przez	włączenie	ich	do	
swojego	majątku	i powiększenie	w ten	sposób	swego	stanu	posiadania	lub	stanu	posiada-
nia	innej	osoby	albo	wykonywanie	w inny	sposób	w stosunku	do	nich	uprawnień	właści-
cielskich,	bądź	też	ich	przeznaczenie	na	cel	inny	niż	przekazanie	właścicielowi	(wyr. SN  
z 2.12.2008 r., II KK 221/08, Legalis Nr 212081).

Ze	względu	na	fakt	władania	(posiadania)	rzeczą	lub	prawem	majątkowym	przez	przy-
właszczającego	przed	dokonaniem	przywłaszczenia,	samo	przywłaszczenie	musi	zostać	
przez	niego	w	odpowiedni	sposób	zamanifestowane	na	zewnątrz.	Owo	uzewnętrznienie	
przywłaszczenia	przyjmować	musi	postać	zachowania	uniemożliwiającego	osobie,	któ-
rej	przysługuje	odpowiednie	prawo	do	rzeczy,	swobodne	nią	rozporządzanie.	Sprawca	
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dla	dokonania	tego	przestępstwa	musi	podjąć	jedną	chociażby	czynność	w	stosunku	do	
rzeczy	ruchomej	lub	prawa	majątkowego,	która	wskazuje,	iż	traktuje	on	rzecz	lub	prawo	
majątkowe	tak,	jakby	był	właścicielem.	Przywłaszczenie	wyrażać	się	może	w	rozmaitych	
formach,	które	dostatecznie	wyraźnie	symbolizują	zerwanie	przez	sprawcę	więzi	łączącej	
cudzą	rzecz	z	jej	właścicielem	i	włączenie	tej	rzeczy	do	majątku	sprawcy	lub	traktowanie	
tej	rzeczy	w	inny	sposób,	jako	swojej	własności	(wyr. SA w Warszawie z 9.4.2014 r.,  
II Aka 81/14, Legalis Nr 924411).

Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z bankomatu	nie	jest	„rzeczą	ruchomą”,	
w	rozumieniu	art.	284	§	1	KK (uchw. SN z 21.10.2003 r., I KZP 33/03, Legalis Nr 59214).
7 Oszustwo a przywłaszczenie: 
Między oszustwem (art. 286 § 1 KK) a przywłaszczeniem (art. 284 KK) nie	ma	
różnicy	co	do	przywłaszczenia	rzeczy,	a jest	ta	różnica,	że	oszust	zyskuje	rzecz	(mie-
nie,	prawo	majątkowe)	za	pomocą	oszukańczych	zabiegów,	zaś	sprawca	przywłaszczenia	
wchodzi	w posiadanie	rzeczy	(mienia,	prawa	majątkowego)	na	podstawie	tytułu	prawnego	
(wyr. SA w Krakowie z 26.4.1999 r., II AKa 131/99, Legalis Nr 288921). 

Normatywny	kształt	znamion	przestępstwa	z	art.	286	§	1	KK	nie	wymaga,	aby	rozpo-
rządzenie	mieniem	nastąpiło	przez	pokrzywdzonego,	a	konieczne	jest	tylko,	by	istniała	
tożsamość	pomiędzy	osobą	wprowadzoną	w	błąd	(lub	której	błąd	wyzyskano	albo	też	wy-
zyskano	jej	niezdolność	do	należytego	pojmowania	przedsiębranego	działania)	a	osobą	
rozporządzającą	mieniem	własnym	lub	cudzym	(post. SN z 10.1.2014 r., II KK 10/13, 
Legalis Nr 750048).
8 Oszustwo kredytowe: 
Na	zaistnienie	przestępstwa	oszustwa	kredytowego	wystarczy,	że	starający	się	o	kredyt	
przedstawi	choć	jeden	fałszywy	lub	stwierdzający	nieprawdę	dokument,	choć	jedno	nie-
rzetelne	oświadczenie (zob. szerzej: wyr. SA w Łodzi z 26.7.2000 r., II AKa 93/00, 
Legalis Nr 52800). 
9 Fałszowanie karty płatniczej: 
Karta	płatnicza	jest	przedmiotem,	z	którym	związane	jest	określone	prawo,	a	także	który	
stanowi	dowód	stosunku	prawnego	lub	okoliczności	mającej	znaczenie	prawne,	a	więc	
jest	dokumentem	w	rozumieniu	art.	115	§	14	KK.	Dokument	ten	uprawnia	do	otrzyma-
nia	sumy	pieniężnej,	co	następuje	przez	włożenie	jej	do	bankomatu	i	podanie	numeru	
PIN,	a	zatem	podlega	ochronie	prawnokarnej	z	art.	310	§	1	KK	(wyr. SA w Warszawie  
z 7.4.2014 r., II AKa 15/14, Legalis Nr 924402).




