
……..……………………….., dnia ……….………………… roku 
……………………………………………………... 
(imię i nazwisko oskarżyciela posiłkowego) 
 
……………………………………………………... 
            (miejscowość)                                            
 
 
……………………………………………………... 
(dokładny adres do korespondencji) 
 
 
Sygn. akt. .........................................................  

    Sąd Okr ęgowy 
    w Białymstoku 

Wydział VIII Karny 
      za pośrednictwem 

Sądu Rejonowego 
     w Białymstoku 

Wydział …… Karny      

APELACJA 
oskarżyciela posiłkowego od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 
....................................... roku w sprawie przeciwko oskarżonemu ................................................................  

 Na podstawie art. 444 kpk zaskarżam powyższy wyrok na niekorzyść oskarżonego 
w całości/w części* dotyczącej winy/kary* i domagam się jego zmiany/uchylenia i przekazania 
sprawy do ponownego rozpoznania*. 
 Zaskarżonemu wyrokowi zarzucam: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  

(Należy wskazać zarzuty np. błąd w ustaleniach faktycznych tj. niewłaściwe ustalenie przebiegu zdarzenia (na skutek np. pominięcia dowodu 
z przesłuchania świadka, czy odmowę dania mu wiary); rażącą niewspółmierność kary tj. sąd orzekł wg skarżącego bardzo niski wymiar 
kary w stosunku do popełnionego czynu. W apelacji można też podnieść zarzuty, które nie były podniesione lub których nie można było 
podnieść w zażaleniu, bo np. na dana decyzje zażalenie nie przysługiwało – np. zarzut na odmowę ustanowienia pełnomocnika z urzędu) 

Uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
(Należy uzasadnić zarzuty. W przypadku, gdy apelację wnosi oskarżyciel posiłkowy/pokrzywdzony osobiście przepisy prawa nie wymagają 
od niego profesjonalnego sformułowania zarzutów. Tym niemniej warto wskazać je jak najbardziej precyzyjnie, co umożliwi sądowi 
odwoławczemu ustosunkowanie się do nich. Jeśli Sąd pominął jakieś dowody należy to wskazać, jeśli zdaniem skarżącego niewłaściwie je 
ocenił – należy podać na czym ta niewłaściwa ocena miałaby polegać np. nie dał wiary zeznaniom świadka X, które są zgodne z zeznaniami 
Y, któremu dał wiarę albo pominął zeznania świadka Z, mimo, że zdaniem skarżącego pozwolą one ustalić właściwy przebieg zdarzenia – 
wskazać jakiego, w jakim dniu, pomiędzy kim, a kim, w czyjej obecności itd.) 



 Mając powyższe na uwadze, wnoszę o zmianę/uchylenie* zaskarżonego wyroku 
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania*. 
 
 
 
         ………………………. 
         (podpis oskarżyciela posiłkowego) 

 
 
Załączniki: 
- ……………………………………………………………. ; 
- ………………………………………………………….… ; 
(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu 
na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu) 

 


