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ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PRACY 

 

1. Po zapoznaniu się z aktami sprawy proszę o sporządzenie, jako obrońca oskarżonego, 

adw. Jan Obronny, apelacji na korzyść oskarżonego, albo w przypadku uznania, że brak 

jest podstaw do jej sporządzenia, opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia apelacji. 

 Należy przyjąć, że: 

  a/ we wszystkich protokołach znajdują się: 

− niezbędne dane /numery dowodów tożsamości, numery PESEL/ oraz właściwe 

podpisy osób uczestniczących w czynnościach procesowych i wymagane pieczęcie 

urzędowe; 

b/ podpisane przez podejrzanego pisemne pouczenie o jego uprawnieniach 

i obowiązkach w postępowaniu karnym a także stosowne pouczenia podpisane przez 

pokrzywdzonych, oraz potwierdzenia odbioru przez strony zawiadomienia 

o wniesieniu aktu oskarżenia; 

c/ w aktach sprawy znajdują się prawidłowo sporządzone protokoły czynności oraz 

inne dokumenty wskazane w wykazie dowodów do ujawnienia na rozprawie; 

d/ sąd w toku rozpoznania sprawy udzielił niezbędnych pouczeń stronom 

postępowania i innym osobom uczestniczącym w postępowaniu a także zawiadomił 

strony o terminie rozprawy głównej z zachowaniem niezbędnych wymogów. 

Należy przyjąć, iż wydane zostało postanowienie o wszczęciu śledztwa oraz, że 

podejrzany nie wnosił o zapoznanie z aktami śledztwa przed wniesieniem aktu 

oskarżenia. 

 

2. Sporządzając apelację lub opinię należy przyjąć, że sądem odwoławczym jest Sąd 

Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy, Warszawa, ul. Solidarności 

127. 
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Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 roku 

KRP Warszawa IV 

Notatka urzędowa 

 

W dniu dzisiejszym pełniłem służbę patrolową wraz z post. Dobromirem Ciekawskim. O 

godz. 10.00 podeszła do nas Anna Achtel- Kwarta, informując, że od kilku dni jest 

obserwowana przez swojego męża-Bartosza Kwartę, z którym się pokłóciła i on się 

wyprowadził. Mężczyzna ten, o różnych porach dnia, w szczególności wieczorem, obserwuje 

jej posesję, stojąc na chodniku tuż przed furtką tak by być zauważonym. Gdy jednak 

pokrzywdzona kilka razy wyszła z domu by zapytać Bartosza Kwartę o powód takich 

zachowań, ten oddalił się w kierunku lasu bemowskiego.  

Anna Achtel- Kwarta podała, że obawiała się Bartosza Kwarty wobec jego niecodziennego 

zachowania, Anna Achtel- Kwarta dodała, że Bartosz Kwarta wyprowadził się tuż po 

świętach. Powodem rozstania była niezgodność charakterów oraz liczne kłótnie, inspirowane 

przez obie strony w czasie których dochodziło do obustronnych wyzwisk i szarpaniny. 

Małżonkowie uzgodnili, że takie zachowania są na tyle niestosowne, że powinni się, 

przynajmniej na jakiś czas, rozstać.  

Bartosz Kwarta nie odbiera telefonów od Anny Achtel- Kwarta i nie wiadomo gdzie 

przebywa. Anna Achtel- Kwarta wielokrotnie w ciągu ostatnich dni dzwoniła do niego celem 

wyjaśnienia sytuacji. Takie zachowanie Bartosza Kwarty ewidentnie jest celowe i wzmaga jej 

poczucie zagrożenia.  

Notatkę sporządzono celem dołączenia do akt sprawy. 

 

 Asp. Radomir Dociekliwy 
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Sygn. akt PR.2 Ds. 50/22 

 PROTOKÓŁ  

PRZYJĘCIA USTNEGO ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE  

I PRZESŁUCHANIA W CHARAKTERZE ŚWIADKA  

OSOBY ZAWIADAMIAJĄCEJ 

 

Warszawa, dnia 10 stycznia 2022 r. godz. 15.00  

Na podstawie art. 304 a k.p.k. 

Iwo Fachowy – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie  

z udziałem protokolanta: osobiście 

na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. art. 307 § 3 k.p.k.i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. przesłuchał niżej 

wymienioną w charakterze świadka. 

Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego (seria i numer) 

Świadek uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 k.k.) i 

złożenie zawiadomienia o przestępstwie niepopełnionym (art. 234 k.k.), co świadek 

potwierdza własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.): 

(podpis świadka)  

Cecylia Achtel 

Świadek podała następujące dane osobowe: 

Imię i nazwisko – Cecylia Achtel 

Imiona rodziców - dane w załączniku do protokołu 

Data i miejsce urodzenia – jw 

Miejsce zamieszkania - jw 

Adres dla doręczeń w kraju – jw 

Zajęcie - stomatolog 

Wykształcenie -wyższe 

Karalność za fałszywe zeznania – nie karana 

Stosunek do stron – siostra Anny Achtel- Kwarta 

 

Zostałam uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zeznaję, 

co następuje: 

Moja siostra musiała pojechać do pracy natomiast poprosiła mnie o złożenie zawiadomienia o 

przestępstwie. Ta sprawa musi się wyjaśnić. 
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Moja siostra- Anna Achtel –Kwarta mieszkała wraz z mężem- Bartoszem Kwartą w domu 

jednorodzinnym po jej rodzicach, na Bemowie, przy samym lesie. Tam jest dość duże osiedle 

domów jednorodzinnych. Początkowo układało im się nieźle natomiast z czasem okazało się, 

że różnice światopoglądowe między nimi są zbyt duże, nadto Bartosz stracił pracę a nowej 

jakoś nie mógł znaleźć. Siedział w domu i był coraz bardziej sfrustrowany, co ja sama 

widziałam bywając u nich jeszcze w 2020 roku. To wszystko spowodowało, że małżonkowie 

zaczęli się kłócić. Prowodyrem tych sporów był Bartosz Kwarta, który obwiniał moją siostrę 

o swoje niepowodzenia. W czasie tych kłótni Bartosz obrażał i poniżał moją siostrę a często 

szarpał ją za ubranie i nadgarstki. Takie zachowanie miało miejsce co najmniej od połowy 

2021 roku ale z czasem było tylko gorzej i negatywne zachowania Bartosza, które 

początkowo były sporadyczne, nasiliły się z końcem jesieni tak co do ilości zdarzeń jak 

agresywności jego zachowań. W końcu Anna poprosiła męża by się wyprowadził co on 

uczynił. To co mówię, wywnioskowałam z rozmów z Anną. Ja sama nigdy nie byłam 

świadkiem agresywnych zachowań Bartosza wobec Anny choć kilka razy pokłócili się w 

mojej obecności. Nie widziałam żadnych śladów obrażeń na jej ciele a ona też żadnych 

śladów mi nie pokazywała. W ostatnim roku ja właściwie już u nich nie bywałam bo 

atmosfera była tam napięta. Wiem, że Anna jak jest zła to też potrafi powiedzieć coś 

niemiłego więc nie chciałam być świadkiem takich zachowań. O tym więc najlepiej powie 

ona sama. Wiem, że Bartosz wyprowadził się następnego dnia po świętach. 

Kilka dni trwał spokój. Tuż po Nowym Roku, chyba 2 stycznia, Anna zadzwoniła do mnie 

mówiąc, że chyba Bartosz ją obserwuje, stoi na chodniku i patrzy w okno. Dzwoniła do mnie 

jeszcze chyba trzy razy w ciągu następnych kilku dni i mówiła, że Bartosz przychodzi pod jej 

dom, kiedy ona wraca z pracy, stoi pod bramą i się patrzy. Ona mówiła też, że wielokrotnie 

dzwoniła od niego od 2 stycznia bo chciała wyjaśnić sytuację ale on nie odbierał. Anna pytała 

mnie dziś co ma robić w takiej sytuacji więc powiedziałam jej by poszła na Policję ale, 

ponieważ miała już na dziś umówionych pacjentów- siostra tak jak ja prowadzi gabinet 

stomatologiczny- zgodziłam się na złożenie zawiadomienia o przestępstwie. 

To wszystko co mam do powiedzenia w niniejszej sprawie. 

Protokół niniejszy odczytano. Świadek stwierdziła, że protokół jest zgodny z jej zeznaniami. 

 

Przesłuchanie zakończono dnia 10 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 

(podpis świadka) (podpis przesłuchującego) 

Cecylia Kwarta Iwo Fachowy 
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Sygn. akt PR. 2 Ds. 50/22 

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA ŚWIADKA 

 

Warszawa, dnia 12 stycznia 2022 r. godz. 10.00  

Iwo Fachowy – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie  

z udziałem protokolanta: osobiście 

na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. i art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. przesłuchał niżej wymienioną w 

charakterze świadka. 

Tożsamość świadka stwierdził na podstawie dowodu osobistego (seria i numer) 

Świadek uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 k.k.) , co 

świadek potwierdza własnoręcznym podpisem (art. 190 k.p.k.): 

(podpis świadka)  

Anna Achtel- Kwarta 

 

Świadek podała następujące dane osobowe: 

Imię i nazwisko – Anna Achtel-Kwarta 

Imiona rodziców - dane w załączniku do protokołu 

Data i miejsce urodzenia – jw 

Miejsce zamieszkania - jw 

Adres dla doręczeń w kraju – jw 

Zajęcie – stomatolog 

Wykształcenie -wyższe 

Karalność za fałszywe zeznania – nie karana 

Stosunek do stron - pokrzywdzona 

 

Zostałam uprzedzona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 

otrzymałam pouczenie o swoich uprawnieniach i obowiązkach jako pokrzywdzona co kwituję 

własnoręcznym podpisem. Zeznaję, co następuje: 

 

Od 2015 roku pozostaję w związku małżeńskim z Bartoszem Kwartą. Mieszkaliśmy w domu 

jednorodzinnym po moich rodzicach, na Bemowie, tuż przy dużym lesie. Bartosz miał 

świetną pracę ale nagle były redukcje i ją z dnia na dzień stracił. Od tej pory nie mógł znaleźć 

pracy o właściwym profilu, zgodnym z jego umiejętnościami. Nie chciał podejmować innej, 



Ogólnopolskie Repetytoria Przedegzaminacyjne 2022 

Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej 

Symulacja egzaminu adwokackiego – KARNE - kazus 

 

Strona 6 z 23 

gorszej pracy ale skutek był taki, że siedział w domu. Powodowało to oczywiste frustracje i 

antagonizmy między nami tym bardziej, że ja prowadzę gabinet stomatologiczny, ciągle 

jestem w pracy. Muszę utrzymać dwie osoby. Począwszy od 2020 roku właściwie codziennie 

się kłóciliśmy o pracę i pieniądze bo Bartek wymyślił sobie, że będzie grał na giełdzie i chciał 

ode mnie pieniędzy. Ja mu nie dałam pieniędzy bo on się na tym nie zna i bałam się, że 

wpędzi nas w długi. Doszły to tego spory światopoglądowe bo pochodzimy z różnych 

środowisk. Początkowo wydawało się, że nie ma to znaczenia. Słowem, nieustannie 

dochodziło do sporów. Bywało, że Bartek obrzucał mnie wyzwiskami ale nie byłam mu 

dłużna. Kilka razy nawet doszło między nami do rękoczynów. Tak dalej nie mogło być bo 

jesteśmy ludźmi na poziomie i takie zachowania nie przystoją, tym bardziej, że znajomi 

przestali u nas bywać. Bartek upijał się na spotkaniach i nawet poszarpał kiedyś męża mojej 

koleżanki. Właściwie rozmawiałam już tylko z moją siostrą ale też telefonicznie bo kilka 

miesięcy temu Bartek wyzywał ją kiedy pokłóciliśmy się przy niej i ona próbowała 

interweniować.  

Po ostatniej wielkiej awanturze, która miała miejsce w czasie Świąt Bożego Narodzenia, 

poprosiłam Bartka o opuszczenie domu. On zgodził się, zabrał trochę swoich rzeczy ale nie 

wiem dokąd się udał. Od tego czasu tj od 27 grudnia nie mogę się do niego dodzwonić. 

Próbowałam to zrobić kilka razy w związku z tym, że od 2 stycznia br. mój dom jest 

obserwowany przez Bartka. Poinformowałam o zdarzeniu patrol Policji a ponieważ 

powiedzieli mi, że trzeba złożyć zawiadomienie a ja miałam już umówionych pacjentów, 

poprosiłam siostrę o złożenie zawiadomienia.  

 

 

To wszystko co mam do powiedzenia w niniejszej sprawie. 

 

Protokół niniejszy odczytano. Świadek stwierdziła, że protokół jest zgodny z jej zeznaniami. 

 

Przesłuchanie zakończono dnia 12 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 

 

(podpis świadka)       (podpis przesłuchującego) 

Anna Achtel - Kwarta Iwo Fachowy 
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  Sygn. akt PR. 2 Ds. 50/22 

 

POSTANOWIENIE O PRZEDSTAWIENIU ZARZUTÓW 

Warszawa, dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

Iwo Fachowy - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie, 

uwzględniając dane zebrane w sprawie, na podstawie art. 313 § 1 k.p.k. 

 

p o s t a n o w i ł  

 

przedstawić Bartoszowi Kwarcie zarzuty, że: 

I.W nieustalonym okresie, jednak nie wcześniej niż w dniu 01 lipca 2021 roku i nie później 

niż w dniu 26 grudnia 2021 r. w Warszawie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad Anną 

Achtel- Kwarta w ten sposób, że będąc dla Anny Achtel- Kwarta osobą najbliższą, 

wielokrotnie szarpał ją za ręce i za ubranie a także używał wobec pokrzywdzonej słów 

obraźliwych i poniżał ją czym działał na szkodę Anny Achtel- Kwarta tj. o czyn z art. 207 § 1 

k.k. 

   

podpis –Iwo Fachowy 

 

 

 

Treść postanowienia ogłoszono mi w dniu 12 stycznia 2022 r. oraz pouczono o prawie 

żądania, do czasu otrzymania zawiadomienia o terminie zaznajomienia z materiałami 

postępowania przygotowawczego, podania ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia 

uzasadnienia postanowienia na piśmie (art. 313 § 3 k.p.k.), w związku z tym oświadczam, iż 

nie żądam sporządzenia uzasadnienia postanowienia na piśmie ani też nie żądam podania 

ustnie podstaw zarzutów 

 

 

(podpis podejrzanego) (podpis przesłuchującego) 

 

 Bartosz Kwarta Iwo Fachowy 
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Sygn. akt: PR. 2 Ds. 50/22 

 

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO 

 

Warszawa, dnia 12 stycznia 2022 r., godz. 19.00 

 

Iwo Fachowy - prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie 

działając na podstawie art. 175 § 1; 311 § 3 i 5 k.p.k., zgodnie z art. 143 § 1 pkt 2 k.p.k. 

przy udziale protokolanta: osobiście 

przesłuchał niżej wymienionego jako podejrzanego o czyn z art. 207 § 1 k.k. 

Tożsamość podejrzanego stwierdzono na podstawie dowodu osobistego (seria i numer) 

 

Podejrzany podał następujące dane osobowe: imię i nazwisko: Bartosz Kwarta 

Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Jan, Barbara z d. Lis 

Data i miejsce urodzenia: 12 lipca 1984 r. w Warszawie 

Miejsce zamieszkania: Warszawa,  

Obywatelstwo: polskie 

Wykształcenie: wyższe 

Stan cywilny: żonaty 

Liczba dzieci i ich wiek: nie ma dzieci 

Liczba osób pozostających na utrzymaniu podejrzanego: żona 

Zawód wyuczony: astronauta 

Zatrudniony: bezrobotny 

Uposażenie: brak 

Zajęcie i dochód miesięczny małżonki: ok. 20 000 zł. 

Stan majątkowy: bez majątku  

Karalność: niekarany  

Stan zdrowia: zdrowy, nie leczył się w PZP, PPA, neurologiczne, narkotyków nie zażywa, 

alkoholu nie nadużywa  

Podejrzanego pouczono o uprawnieniach określonych w art. 300 i 301 k.p.k. oraz o 

obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 133 §2, 138 i 139 k.p.k. Pouczenia 

te otrzymałem na piśmie. 
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Podejrzany nie żąda umożliwienia mu złożenia wyjaśnień na piśmie oraz nie żąda podania mu 

ustnie podstaw zarzutów. Nie żąda zaznajomienia go z materiałami śledztwa. 

 

(podpis podejrzanego) (podpis przesłuchu jącego)   

 Bartosz Kwarta Iwo Fachowy  

 

Podejrzany wyjaśnił: Pouczony o treści praw i obowiązków podejrzanego, które otrzymałem 

też na piśmie, oświadczam, że przedstawiony mi w dniu dzisiejszym zarzut zrozumiałem. Nie 

przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi przestępstwa. Nie chcę złożyć wyjaśnień. 

Odmawiam udzielenia odpowiedzi na pytania.  

 

Przesłuchanie zakończono w dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 19.30  

 

Protokół po osobistym odczytaniu podpisuję 

 

(podpis przesłuchującego) (podpis podejrzanego) 

Iwo Fachowy Bartosz Kwarta 
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Sygn. akt PR. 2 Ds. 50/22 

      

 Warszawa, dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

AKT OSKARŻENIA 

przeciwko 

Bartoszowi Kwarcie osk. o 

przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. 

 

O s k a r ż a m :  

Bartosza Kwartę (dane osobowe) wobec którego środków zapobiegawczych nie stosowano 

o to, że:  

I. W nieustalonym okresie, jednak nie wcześniej niż w dniu 01 lipca 2021 roku i nie 

później niż w dniu 26 grudnia 2021 r. w Warszawie, znęcał się fizycznie i psychicznie 

nad Anną Achtel- Kwarta w ten sposób, że będąc dla Anny Achtel- Kwarta osobą 

najbliższą, wielokrotnie szarpał ją za ręce i za ubranie a także używał wobec 

pokrzywdzonej słów obraźliwych i poniżał ją czym działał na szkodę Anny Achtel- 

Kwarta tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. 

 

Na podstawie art. 24 § 1 k.p.k. i art. 31 § 1 k.p.k. sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie w postępowaniu zwyczajnym. 

 

UZASADNIENIE 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie za sygn. PR. 2 Ds. 50/22 prowadziła 

śledztwo w sprawie czynu zabronionego na szkodę osoby najbliższej - Anny Achtel-Kwarta. 

W toku postępowania ustalono co następuje:  

Bartosz Kwarta od drugiej połowy 2021 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją 

żoną: Anną Achtel-Kwarta u której mieszkał. Znęcanie się polegało na wielokrotnym 

szarpaniu pokrzywdzonej za ręce i za ubranie podczas awantur, które oskarżony wywoływał. 

W tym czasie oskarżony wielokrotnie znieważał pokrzywdzoną i poniżał ją. Zachowania takie 

trwały do 27 grudnia 2021 roku, kiedy to oskarżony, na żądanie żony opuścił jej lokal. 
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 Analiza prawna czynów pozwala na przyjęcie, iż wyczerpano znamiona przestępstwa 

przeciwko rodzinie i opiece. 

Mało skomplikowany stan faktyczny pozwala przyjąć, że są to czyny typowe, niejako 

podręcznikowe co pozwala na pominięcie analizy prawnej.  

Bartosz Kwarta jest niekarany. 

(podpis prokuratora)  

Iwo Fachowy 

I  Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę.  

Oskarżony: Bartosz Kwarta- karta akt… 

Świadkowie:  

1. - Anna Achtel –Kwarta - karta akt… 

2. – Cecylia Achtel karta akt.. 

II Wykaz innych dowodów podlegających ujawnieniu na rozprawie. 

- wyciąg z KRK karta akt.. 

 

(podpis prokuratora ) 

Iwo Fachowy 

 

III Na podstawie art.333 § 3 k.p.k. załączam wykaz ujawnionych osób 

pokrzywdzonych oraz wykaz osób podlegających wezwaniu na rozprawę: 

Pokrzywdzony: 

Anna Achtel - Kwarta adres….. 

Oskarżony: 

Bartosz Kwarta adres… 

Świadkowie: 

Cecylia Achtel- adres… 

 

(podpis prokuratora ) 

Iwo Fachowy 
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Sygn. akt I I I  K 200/22 

PROTOKÓŁ ROZPRAWY GŁÓWNEJ 

 

Dnia 20 marca 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny 

Sprawa z art. 207 § 1 k.k. 

OSKARŻONY: Bartosz Kwarta 

OBECNI:  

Przewodniczący   SSR Anzelm Analityczny 

Protokolant:   sekr. sąd. Leokadia Dokładna 

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie Iwo 

Fachowego 

 

Wywołano sprawę o godz. 9.00. Rozprawa odbyła się jawnie. 

Na rozprawę stawili się: oskarżony Bartosz Kwarta oraz świadkowie jak w akcie oskarżenia 

Świadkowie zostali usunięci z sali rozpraw. 

 

Oskarżony podał dane co do swojej osoby (art. 213 k.p.k.): 

Podane przez oskarżonego dane osobowe są zgodne z tymi, które zostały ujęte w akcie 

oskarżenia. 

Strony wniosków formalnych nie składają. 

Prokurator zwięźle przedstawił zarzut aktu oskarżenia. 

Oskarżony, uprzedzony o treści art. 175 k.p.k. oraz treści art. 386 § 1 k.p.k. na zapytanie 

Przewodniczącego, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć 

wyjaśnienia i jakie, podał: 

Odpis aktu oskarżenia otrzymałem. Stawiany mi zarzut zrozumiałem. Nie przyznaję się do 

zarzucanego mi przestępstwa. Odmawiam składania wyjaśnień. Chcę jedynie powiedzieć, że 

liczę na powrót do domu i na pewno nie robiłbym niczego co mogłoby taką możliwość 

popsuć. Nie będę odpowiadał na pytania. 

Sąd postanowił: 

na podstawie art. 389 § 1 k.p.k. ujawnić, a Przewodniczący odczytać wyjaśnienia 

oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym. 

Po odczytaniu: 
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Podtrzymuję odczytane wyjaśnienia.  

Przewodniczący zarządził postępowanie dowodowe oraz pouczył oskarżonego o 

przysługującym mu prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwanym oraz składania 

wyjaśnień co do każdego dowodu (art. 386 § 2 k.p.k.). Świadków wezwano na salę rozpraw. 

Zapytani o imiona, nazwiska, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe 

zeznania oraz stosunek do stron podali: 

Anna Achtel - Kwarta lat 30, stomatolog, Warszawa, niekarana, żona oskarżonego; 

 Cecylia Achtel- lat 32, stomatolog, Warszawa, niekarana, siostra żony oskarżonego; 

Annę Achtel- Kwarta pouczono o treści art.191 § 2 k.p.k. a Cecylię Achtel pouczono o treści 

art. 190 § 1 i  art. 191 § 2 k.p.k. 

Anna Achtel – Kwarta oświadcza, że na podstawie art.182 § 1 k.p.k. korzysta z 

przysługującego jej prawa do odmowy złożenia zeznań albowiem nie zamierza występować 

przeciwko swojemu mężowi. Sąd zwolnił świadka.  

 

Staje świadek Cecylia Achtel i zeznaje: Pamiętam zdarzenie i chcę zeznawać jakkolwiek 

moja wiedza pochodzi od siostry. Siostra relacjonowała mi pogarszającą się sytuację między 

nią a jej mężem. Nie były to relacje na bieżąco tylko co jakiś czas. Generalnie ja to widziałam 

tak, że kłótnie wszczynał Bartek choć Anna też jest prędka w słowach i czasami mogłaby się 

temperować. Ze względu na jej sposób bycia między nami również dochodziło do scysji. 

Generalnie rzecz biorąc miałam dość ich obojga co nie znaczy, że pozwolę komukolwiek 

znęcać się nad moją siostrą. Mój odbiór tych relacji był taki, że Bartek wszczynał kłótnie, 

wyzywał Annę i obrażał ją a nawet szarpał za ręce i ubranie. Nie podam oczywiście 

konkretnych dat tych wydarzeń bo nigdy ich nie znałam ale nie miałam powodu by jej nie 

wierzyć. Nie chciałam jednak być jej spowiednikiem więc nie dopytywałam o szczegóły i nie 

weryfikowałam ich. Nie widziałam nigdy żadnych obrażeń na ciele siostry i ona nigdy mi 

żadnych obrażeń nie pokazywała. Po wyprowadzeniu się Bartka myślałam, że będzie spokój 

ale po kilku dniach siostra zaczęła do mnie dzwonić, że Bartek ją nachodzi w domu, stoi 

przed domem nie wiadomo po co a raz nawet wszedł na posesję i zaglądał przez okna. 

Ponieważ te jego zachowania były bardzo natarczywe a jednocześnie nie można się było do 

niego dodzwonić to siostra zaczęła się czuć osaczona i zaniepokojona tym zachowaniem. Ja 

nie widziałam tych sytuacji, znam je z relacji siostry.  
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Sąd postanowił: 

na podstawie art. 391 § 1 k.p.k. ujawnić, a Przewodniczący odczytać zeznania świadka 

złożone w postępowaniu przygotowawczym. 

Świadek po odczytaniu: 

Te zeznania odpowiadają mojej najlepszej wiedzy o zdarzeniu. O szczegóły proszę pytać 

siostrę. 

  

Na pytanie Przewodniczącego - strony oświadczyły, że nie żądają uzupełnienia przewodu 

sądowego. Przewodniczący poucza strony o treści art. 405 § 2 k.p.k. 

Przewodniczący ogłosił, że przewód sądowy jest zamknięty, po czym udzielił głosu stronom: 

 

Oskarżyciel wnosi o uznanie oskarżonego za winnego zarzucanego mu przestępstwa. Za 

przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. wnosi o wymierzenie kary po 8 miesięcy pozbawienia 

wolności.  

 

Oskarżony w ostatnim słowie wnosi o uniewinnienie ew. (jeśli sąd uzna jego winę) o 

łagodny wyrok.  

Po sporządzeniu wyroku Przewodniczący ogłosił go publicznie, podał najważniejsze powody 

wyroku oraz wskazał stronom sposób i termin odwołania. 

Rozprawę zamknięto o godz. 14.00 

 

(podpis Przewodniczącego) (podpis protokolanta)    

SSR Anzelm Analityczny  Leokadia Dokładna 
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Sygn. akt III K 200/22 

 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 20 marca 2022 r. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydziale Karnym w składzie: 

 

Przewodniczący:  SSR Anzelm Analityczny  

Protokolant:  sekr. sąd. Leokadia Dokładna 

 

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Iwo Fachowego 

 

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2022 r. sprawy karnej Bartosza Kwarty syna Jana i Barbary 

z d. Lis, urodzonego 12 lipca 1984 r. w Warszawie, 

oskarżonego o to, że:  

I. W nieustalonym okresie, jednak nie wcześniej niż w dniu 01 lipca 2021 roku i nie 

później niż w dniu 26 grudnia 2021 r. w Warszawie, znęcał się fizycznie i psychicznie 

nad Anną Achtel- Kwarta w ten sposób, że będąc dla Anny Achtel- Kwarta osobą 

najbliższą, wielokrotnie szarpał ją za ręce i za ubranie a także używał wobec 

pokrzywdzonej słów obraźliwych i poniżał ją czym działał na szkodę Anny Achtel- 

Kwarta tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. 

  

Orzeka: 

I. oskarżonego Bartosza Kwartę uznaje za winnego czynu zarzucanego mu w punkcie I 

aktu oskarżenia, popełnionego w sposób wyżej opisany, tj. przestępstwa z art. 207 § 1 

k.k. i za to, na podstawie art. 207 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy 

pozbawienia wolności. 
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II. Na podstawie art. 47 § 1 k.k. orzeka wobec Bartosza Kwarty nawiązkę w kwocie 

10 000 zł. (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

III. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o 

opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, 

w tym od uiszczenia opłaty. 

(podpis przewodniczącego ) 

SSR Anzelm Analityczny 

  

UPOWAŻNIENIE DO OBRONY 

 

Niniejszym ustanawiam adwokata Jana Obronnego moim obrońcą w sprawie III K 200/22 

Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie, w której jestem oskarżony o 

przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. – upoważnienie do obrony obejmuje również obronę przed 

Sądem Okręgowym w Warszawie, jako sądem odwoławczym. 

 

Warszawa, dnia 21 marca 2022 r. 

 

(Podpis oskarżonego)  

Bartosz Kwarta 
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A d w o k a t  J a n  O b r o n n y  

Warszawa, 22 marca 2022 r.  

Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli 

    w Warszawie 

 Wydział III Karny 

IIIK 200/22 

 Wniosek o uzasadnienia wyroku  

Przedkładając w załączeniu upoważnienie do obrony udzielone mi przez Bartosza Kwartę, 

oskarżonego w sprawie III K 200/22, na podstawie art. 422 § 1 k.p.k. wnoszę, jako obrońca 

oskarżonego, o sporządzenie na piśmie i doręczenie mi – na adres kancelarii – odpisu wyroku 

wraz z uzasadnieniem w sprawie o sygn jw. Wniosek o uzasadnienie dotyczy całości wyroku. 

           (podpis obrońcy) 

Adwokat Jan Obronny 

 

Załącznik: 

- pełnomocnictwo 

 

 

 

. 
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UZASADNIENIE 

Formularz UK 1 Sygnatura akt III K 200 /22 

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, 

sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został 

wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku 

obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może 

ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza. 

1. USTALENIE FAKTÓW  

1.1.  Fakty uznane za udowodnione 

Lp. Oskarżony 
Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie 

przypisano) 

 Bartosz Kwarta 

W nieustalonym okresie, jednak nie wcześniej niż w dniu 01 lipca 

2021 roku i nie później niż w dniu 26 grudnia 2021 r. w Warszawie, 

znęcał się fizycznie i psychicznie nad Anną Achtel- Kwarta w ten 

sposób, że będąc dla Anny Achtel- Kwarta osobą najbliższą, 

wielokrotnie szarpał ją za ręce i za ubranie a także używał wobec 

pokrzywdzonej słów obraźliwych i poniżał ją czym działał na szkodę 

Anny Achtel- Kwarta tj. o czyn z art. 207 § 1 k.k. 

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione Dowód  
Numer 

karty  

W nieustalonym okresie, jednak nie wcześniej niż w dniu 01 

lipca 2021 roku i nie później niż w dniu 26 grudnia 2021 r. w 

Warszawie, znęcał się fizycznie i psychicznie nad Anną 

Achtel- Kwarta w ten sposób, że będąc dla Anny Achtel- 

Kwarta osobą najbliższą, wielokrotnie szarpał ją za ręce i za 

ubranie a także używał wobec pokrzywdzonej słów 

obraźliwych i poniżał ją  

 

Zeznania 

Cecylii Achtel  

 

  

  

k. /…/ 

  

  

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione 

Lp. Oskarżony 
Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie 

przypisano) 

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione  Dowód  Numer 
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karty 

Intencjonalne zaniechanie odbierania telefonów od Anny 

Achtel –Kwarta przez oskarżonego 

 

Zeznania Cecylii 

Kwarta 
k./…/ 

2. OCENA DOWODÓW  

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów  

Lp. faktu z pkt 

1.1 
Dowód Zwięźle o powodach uznania dowodu 

k. /…/ 

 

 

Zeznania 

Cecylii 

Achtel 

Sąd uznał te zeznania za wiarygodne, były one bowiem logiczne i 

spójne. Świadek wprawdzie nie widziała opisywanych przez siebie 

zdarzeń ale wiedzę swoją czerpie z relacji pokrzywdzonej. Brak jest 

podstaw by twierdzić, że przekazana świadek wiedza jest 

nieprawdziwa jak też by kwestionować zdolności poznawcze świadka 

czy też zdolność odtwarzania przezeń danych zwł. że świadek 

zeznawała stosunkowo niedługo po uzyskaniu tej wiedzy. Kwestia 

zaniechania odbierania telefonu od pokrzywdzonej przez 

oskarżonego (zweryfikowana negatywnie) była tylko domysłem 

świadka i na jej wiarygodność nie ma wpływu. 

k./…/  
Dane z 

karty karnej 

Dane z karty karnej odnośnie wcześniejszej karalności oskarżonego 

nie budziły żadnych zastrzeżeń a nadto nie były kwestionowane przez 

żadną ze stron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów  

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla 

ustalenia faktów) 
k. /…/  
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Wyjaśnienia 

oskarżonego 

 

l 

Dowód 

De facto oskarżony nie podał żadnych informacji mających 

znaczenie dla wyroku 

 

 

 

  

Sąd nie mógł zweryfikować zeznań Anny Achtel – Kwarta 

zeznaniami policjantów albowiem świadek odmówiła zeznań a 

niemożliwa jest weryfikacja jej oświadczenia poprzez przesłuchanie 

osób, które wykonywały z jej udziałem czynności prawne. 
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3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU  

 

Punkt 

rozstrzygnięcia 

z wyroku 

Oskarżony 

☒ 

3.1. Podstawa prawna skazania 

albo warunkowego umorzenia 

postępowania zgodna z 

zarzutem 

I Bartosz Kwarta  

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej 

Oskarżony dopuścił się zarzuconego mu czynu, które wskazane zostały w puncie I aktu oskarżenia. 

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy i przeprowadzone przed Sądem postępowanie 

dowodowe potwierdziło zasadność postawionych oskarżonemu zarzutów.  

W zakresie czynu potwierdzono, że oskarżony w czasie ujętym w zarzucie znęcał się fizycznie i 

psychicznie nad swoją żoną - Anną Achtel-Kwarta w ten sposób, że wielokrotnie szarpał ją za ręce 

i ubranie a także wyzywał i poniżał. Precyzyjne ustalenie czasu poszczególnych zdarzeń nie jest 

możliwe ale też nie jest niezbędne dla realizacji znamion przestępstwa znęcania się. Nie ma przy 

tym znaczenia czy zachowania te były skutkiem kłótni małżeńskich i przez kogo inspirowanych 

gdyż naturalny spór nie może być uzasadnieniem czy usprawiedliwieniem realizacji znamion czynu 

zabronionego. Zatem w zakresie tego czynu oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona 

występku z art. 207 §.1 k.k. Jednocześnie brak jest podstaw by uznać istnienie jakiegokolwiek 

znamienia kwalifikującego (z § 1, 2 ew.3 k.k.).  

 

☐ 
3.2. Warunkowe umorzenie 

postępowania 

  

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia 

postępowania 

 

☐ 3.3. Umorzenie postępowania 

  

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania 
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☐ 3.4. Uniewinnienie 

  

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia 

 

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I 

ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE  

Oskarżony 

Punkt 

rozstrzygnięcia  

z wyroku 

Punkt z wyroku 

odnoszący się  

do przypisanego 

czynu 

Przytoczyć okoliczności 

Bartosz Kwarta  I, II I 

Mając na uwadze okoliczności obciążające, do 

których należała intensywność działań 

oskarżonego i duża społeczna szkodliwość 

przypisanego mu czyn z punktu I wymierzono 

kary pozbawienia wolności przekraczające 

każdorazowo dolny próg ustawowego 

zagrożenia (8 miesięcy). 

Niemniej na wysokość kary ma również wpływ 

dotychczasowa niekaralność oskarżonego. 

Na podstawie art. 47§1 k.k. orzeczono nawiązkę 

na cel wskazany w ustawie albowiem każde 

przestępstwo z użyciem przemocy powoduje 

naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia. 

  

 

5. 1INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU  

Oskarżony 

Punkt 

rozstrzygnięcia  

z wyroku 

Punkt z wyroku 

odnoszący się 

do przypisanego 

czynu 

Przytoczyć okoliczności 



Ogólnopolskie Repetytoria Przedegzaminacyjne 2022 

Komisja Aplikacji Adwokackiej Naczelnej Rady Adwokackiej 

Symulacja egzaminu adwokackiego – KARNE - kazus 

 

Strona 23 z 23 

    

6. INNE ZAGADNIENIA 

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,  

a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie 

zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia 

takiej instytucji przez stronę 

 

7. KOSZTY PROCESU 

Punkt 

rozstrzygnięci

a z wyroku 

Przytoczyć okoliczności 

VIII   

na podstawie art. 624 k.p.k. sąd zwolnił oskarżonego od kosztów procesu, mając na 

względzie to, że ich uiszczenie byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe skoro jest 

osobą bezrobotną. zwłaszcza wobec faktu zasądzenia od oskarżonego środków o 

charakterze majątkowym. 

8. 1PODPIS 

Anzelm Analityczny  

Podpis sędziego  

   

 

 

 

[Wyrok wraz z uzasadnieniem doręczono obrońcy w dniu 11 kwietnia 2022 r.] 


