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Gdynia, dnia 01 lipca 2015 roku 
 
 

Sąd Rejonowy w Gdyni 
II Wydział Karny 
Pl. Konstytucji 5 
81-354 Gdynia 

 
Oskarżyciel prywatny:  Jan Kowalski 

  ul. Jasna 1, 81-300 Gdynia 
  (PESEL) 

 
 

PRYWATNY AKT OSKARŻENIA 
przeciwko  

Pawłowi Nowakowi, oskarżonemu o czyn z art. 217 § 1 k.k. 
 

Oskarżam Pawła Nowaka, zam. w Gdyni (81-300) przy ulicy Ciemnej 1 o to, że w dniu 01 czerwca 

2015 roku w Gdyni przy ulicy Abrahama koło godziny 13.00 uderzył mnie otwartą dłonią w twarz, 

czym wypełnił znamiona przestępstwa określone w art. 217 § 1 kodeksu karnego. 

 

Na podstawie art. 24 § 1 i 31 § 1 kodeksu postępowania karnego oraz art. 217 § 3 kodeksu karnego 

sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy w Gdyni w trybie z oskarżenia prywatnego. 

 

Uzasadnienie 
 

W dniu 01.06.2015 r. koło godziny 12.00 udałem się wraz ze swoją dziewczyną Anną Grzelak na 
obiad. Posiłek spożywaliśmy w restauracji "Rybka" znajdującej sie w Gdyni przy ulicy Abrahama przy 
stolikach znajdujących się na zewnątrz.  
 
Podczas spożywania deseru podszedł do nas oskarżony Paweł Nowak, były chłopak mojej 
dziewczyny. Oskarżony zaczął natarczywie zadawać pytania Annie Grzelak, usiłując dowiedzieć się, 
dlaczego jest ze mną i kiedy zmądrzeje i do niego wróci. Próbowałem przerwać monolog 
oskarżonego, ale oskarżony nie reagował na moje liczne prośby pozostawienia nas w spokoju. 
Wówczas powiedziałem Ani, że pójdę uregulować rachunek. Po tym jak wstałem, oskarżony uderzył 
mnie otwartą dłonią w twarz, w lewy policzek pozostawiając na policzku zaczerwienienie i krzycząc, 
że mam się nie wtrącać. Po tym zdarzeniu oskarżony odszedł. Incydent miał miejsce w obecności 
kilku osób i dwóch kelnerów, którzy zgodzili się zeznawać w sprawie. 
 
Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę: 

1) oskarżyciel prywatny Jan Kowalski - zam. w Gdyni (81-300) przy ulicy Jasnej 1, 
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2) oskarżony Paweł Nowak - zam. w Gdyni (81-300) przy ulicy Ciemnej 1, 
3) świadek Anna Grzelak - zam. w Gdyni (81-300) przy ulicy Fioletowej 3, 
4) świadek Radosław Iksiński - zam. w Gdyni (81-400) przy ulicy Jeziornej 13/3, 
5) świadek Paweł Wiśniewski - zam. w Gdyni (81-200) przy ulicy Kaszubskiej 14. 

 
 
 
 
    .............................................................................  
                 (podpis) 
 
 
 
Załączniki: 

1. odpis aktu oskarżenia 
2. potwierdzenie uiszczenia opłaty w kwocie 300 zł  

 


