
  

Sygn. akt: VIII K 961/21  

 

 
 
 

WYROK NAKAZOWY 
 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 
 
 

Dnia 15 września 2022 roku 
 

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, VIII Wydział Karny, 
w składzie: 
   przewodniczący:  sędzia Szymon Piętek, 
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w postępowaniu 
nakazowym 15 września 2022 roku, 
sprawy przeciwko: Karolowi Jaszczołtowi, synowi Stanisława i Anny z domu 
Wąsowskiej, urodzonemu w dniu 13.08.1986 roku w Warszawie; 

oskarżonemu o to, że: 
w dniu 1 czerwca 2020 roku w Warszawie przy ul. Wysockiego 18 dokonał zaboru 
w celu przywłaszczenia mienia w postaci złotego łańcuszka wraz ze złotą 
przywieszką z wizerunkiem Matki Boskiej, powodując straty w kwocie 1000 zł 
na szkodę Krystyny Krysiak, przy czym czynu tego dokonał w ciągu 5 lat po 
odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne 
przestępstwo podobne; 

tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.; 
 
przyjmując, że na podstawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina 
powyższego oskarżonego nie budzą wątpliwości, na podstawie art. 500 § 1 i § 3 
k.p.k. orzeka w ten sposób, że: 
 

I. oskarżonego, Karola Jaszczołta, uznaje za winnego popełnienia 
zarzucanego mu w treści aktu oskarżenia czynu, wyczerpującego 
dyspozycję występku z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., i za to na 
podstawie art. 278 § 1 k.k. skazuje go, zaś na zasadzie art. 278 § 1 k.k. 
w zw. z art. 37a k.k. (w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 czerwca 
2020 r.) i w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 2 (dwóch) lat 



ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej, 
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 (czterdziestu) 
godzin w stosunku miesięcznym;; 

II. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu, Karolowi 
Jaszczołtowi, na poczet orzeczonej mu w punkcie I (pierwszym) treści 
sentencji niniejszego wyroku kary ograniczenia wolności okres 
rzeczywistego pozbawienia wolności jego osoby w tej sprawie w postaci 
zatrzymania od godz. 11:50 w dniu 27 października 2021 roku do godz. 
15:35 w dniu 27 października 2021 roku; 

III. na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie treści niniejszego wyroku do 
publicznej wiadomości poprzez: elektroniczne wywieszenie jego 
odpisu na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi 
- Północ w Warszawie na okres 1 (jednego) roku oraz fizyczne 
wywieszenie jego odpisu na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu przed 
Biurem Obsługi Interesanta na okres 6 (sześciu) miesięcy; 

IV. na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego, Karola 
Jaszczołta, obowiązek naprawienia szkody w całości, która to szkoda 
została wyrządzona przypisanym mu w punkcie I (pierwszym) treści 
sentencji tego wyroku przestępstwem, poprzez zapłatę na rzecz 
pokrzywdzonej, Krystyny Krysiak, kwoty 1000 (jeden tysiąc) złotych;  

V. na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego, Karola 
Jaszczołta, na rzecz Skarbu Państwa w całości koszty sądowe za tę 
sprawę w wysokości 400 (czterysta) złotych, a w tym – 300 (trzysta) 
złotych tytułem opłaty. 
 

 
 


