
WNIOSEK DOWODOWY - KAZUS 

W dniu 17 listopada 2019 r., o godz. 3:40 Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy została 

powiadomiona o rozboju, który miał zostać dokonany na osobie Natalii Kozłowskiej 

w salonie gier przy ul. Modrzewiowej 23 w Oleśnicy, należącym do Kwadrat Sp. z o.o. 

Na miejsce został także wezwany patrol ochrony, który zastał Natalię Kozłowską leżącą 

na podłodze w salonie gier, którego jest pracownikiem; miała siniaka pod okiem 

i zniszczone okulary. Zgodnie z jej zeznaniami sprawcy rozboju mieli ją uderzyć, 

a następnie zabrać pieniądze w kwocie 29.200,00 zł i rejestrator video należące do 

Kwadrat Sp z o.o. oraz pieniądze w kwocie 500 zł należące do Natalii Kozłowskiej. 

Prokurator Rejonowy w Oleśnicy wszczął w ww. sprawie śledztwo z art. 280 § 1 k.k. 

Jednakże przeprowadzone czynności wykazały, że opisanego wyżej przestępstwa nie 

popełniono, a Natalia Kozłowska złożyła fałszywe zeznania. Wobec stwierdzenia, że 

czynu nie popełniono, śledztwo w ww. sprawie zostało umorzone na podstawie art. 17 § 

1 k.p.k. postanowieniem z dnia 16 grudnia 2019 r., zatwierdzonym w dniu 17 grudnia 

2019 r. przez Alinę Marczewską – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy. 

Jednakże dnia 18 listopada 2019 r. w kasie lokalu stwierdzono rzeczywisty brak gotówki 

w wysokości 29.200,00 zł. W trakcie przeszukania mieszkania Natalii Kozłowskiej 

odnaleziono kwotę 20.000,00 zł w gotówce, schowaną na dnie szuflady kuchennej. 

Natalii Kozłowskiej przedstawiono zarzut zaboru w dniu 17 listopada 2019 r. kwoty 

29.200,00 zł należącej do Kwadrat Sp. z o.o. w celu przywłaszczenia (art. 278  § 1 k.k.) 

oraz zarzut składania fałszywych zeznań (art. 233 § 1 k.k.). Natalia Kozłowska 

utrzymuje, że znalezione pieniądze pożyczyła od znajomej – Agnieszki Kowalewskiej na 

leczenie swojej matki – Magdaleny Kozłowskiej. Ponadto wieczór i noc z 16 na 17 

listopada 2019 r. spędziła w salonie gier w towarzystwie znajomej – Ireny Ząbczyńskiej, 

która wyszła z salonu gier około 2:15 (godzinę przed rozbojem) i nie miałaby czasu na 

przygotowanie kradzieży. 

 

Jako adwokat – obrońca Natalii Kozłowskiej przygotuj wniosek dowodowy (oczywiście 

odciążający Twoją Klientkę) na etapie postępowania przygotowawczego. Do 

wykorzystania każdy środek dowodowy. Możesz rozbudować stan faktyczny 

o potrzebne informacje, które uzyskałeś od Klientki. 

Ocenie podlegają: elementy formalne pisma procesowego, elementy formalne wniosku 

dowodowego, jego kierunek, układ graficzny, czytelność przekazu i poprawność 

językowa oraz krótkie uzasadnienie (łącznie max. strony A4). 

Termin: 31.05.2020 r., godz. 23.59. 

Prace proszę przesłać na moją wydziałową skrzynkę mailową. 

 


