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2. kilka uwag przed przyStąpieniem 
do piSania pracy

1. Przed przystąpieniem do pisania pracy należy w miarę możliwości spróbować od-
tworzyć warunki, w jakich będzie przebiegał egzamin. Tak więc zarezerwować czas 
– tyle, ile trwa egzamin, tj. obecnie 6 godzin – zgromadzić podstawowe materiały 
w postaci kodeksów, komentarzy czy też mieć dostęp do systemu informacji prawnej.

2. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo, że na egzaminie zabraknie nam czasu, 
należy kontrolować, a później przeanalizować, które etapy pracy zajmują nam naj-
więcej czasu. Musimy podzielić dostępny czas na zapoznanie się z aktami sprawy, 
opracowanie elementów formalnych apelacji, sformułowanie zarzutów, sporządzenie 
uzasadnienia zarzutów i oczywiście sprawdzenie pracy.

3. Przestrzegamy przed korzystaniem z gotowych wzorów. Ta publikacja i  różno-
rodny sposób sporządzenia przykładowych apelacji mają pomóc w wypracowaniu 
własnego wzorca apelacji czy opinii.

4. Przed przystąpieniem do konstruowania założeń czy pisania apelacji lub opinii 
należy zacząć przede wszystkim, po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym 
w aktach sprawy, od uważnego przeczytania założeń egzaminacyjnych. Drugi raz 
trzeba je przeczytać po zapoznaniu się z  treścią wyroku i  z uzasadnieniem sądu. 
W założeniach często znajdują się ważne informacje dopełniające stan faktyczny 
sprawy, których przeoczenie może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami.

5. Najlepiej jest czytać akta sprawy, zaczynając od wyroku i uzasadnienia sądu.

6. Po przeczytaniu uzasadnienia należy na jego podstawie ustalić:
 – jaki stan faktyczny przyjął sąd, na jakich dowodach oparł się w tej mierze i czy 

przeprowadził je we właściwy sposób;
 – czy na podstawie ustalonego zachowania oskarżonego dokonał prawidłowej kwa-

lifikacji prawnej czynu;
 – okoliczności związane z wymiarem kary i środków karnych.
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Dopiero pod tym kątem powinno się czytać pozostałe materiały zgromadzone 
w sprawie. Pozwoli to na skoncentrowanie się na elementach istotnych dla rozstrzyg-
nięcia sprawy.

Po dokonaniu takiej analizy należy podjąć decyzję, czy w sprawie będzie sporządzana 
apelacja, czy opinia prawna. Na podstawie doświadczenia zawodowego i dotychczaso-
wych kilkuletnich już egzaminów przeprowadzanych w takiej formie można zauwa-
żyć, że konieczność sporządzenia opinii prawnej występuje dość rzadko, ale jednak 
takie sprawy występują.

Trzeba także pamiętać, że rozwiązania naszej sprawy nie znajdziemy ani w komenta-
rzach, ani w systemach informacji prawnej. Tam możemy poszukiwać jedynie rozwią-
zania konkretnych problemów i sprawdzić, jaka jest linia orzecznicza w danej materii.

7. Przy sporządzaniu apelacji najistotniejsze i zarazem najtrudniejsze jest konstru-
owanie zakresu zaskarżania, formułowanie zarzutów, a często także wniosków. To na 
tych elementach sporządzający apelację powinien się skupić.

8. Ustalając zakres zaskarżenia, należy odpowiedzieć na pytanie, czy wyrok zaskar-
żamy w całości, czy w części. Jeżeli zaskarżamy go w całości, to musi to być wyraź-
nie wskazane. Jeżeli natomiast zaskarżamy wyrok w części, to należy jasno sformu-
łować, w jakiej.

9. Jeżeli chodzi o formułowanie zarzutów, to ani w procedurze karnej, ani w cywilnej 
nie obowiązuje zakaz łączenia zarzutów procesowych i materialnych. Często wielość 
i waga uchybień procesowych są jednak tak duże, że dochodzi do nieprawidłowych 
ustaleń faktycznych, które z kolei doprowadzają do nieprawidłowego procesu sub-
sumpcji zastosowanej normy prawnej. W takich sytuacjach nie jest zasadne konstru-
owanie zarzutu materialnego. Niemniej należy pamiętać, że nie ma przeszkód, aby 
zasygnalizować, że naruszenia prawa procesowego doprowadziły do nieprawidło-
wych ustaleń, co z kolei skutkowało niewłaściwym zastosowaniem normy prawnej. 
Ale wówczas zarzut materialny jest jedynie konsekwencją podstawowych, proceso-
wych zarzutów apelacji.

10. Pamiętać należy, że zarówno zarzuty naruszenia przepisów postępowania, jak 
i błędu w ustaleniach faktycznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy skarżący wy-
każe, że miały one wpływ na treść wyroku. Ta okoliczność musi być wskazana, zaś 
jej szerszy opis powinien zostać zamieszczony w uzasadnieniu apelacji.

11. Jeżeli w apelacji konstruujemy zarzut błędu w ustaleniach faktycznych, to należy 
wskazać, na czym ten błąd polegał. Natomiast szczegółowe rozważania dotyczące 
tego konkretnego, zarzuconego błędu w ustaleniach faktycznych powinny znaleźć 
się w uzasadnieniu apelacji. Dopuszcza się wprawdzie konstruowanie zarzutów także 
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w treści uzasadnienia apelacji, niemniej jednak trzeba pamiętać, że będzie to świad-
czyło o brakach warsztatowych skarżącego, co w konsekwencji poskutkuje obniże-
niem oceny.

12. Podczas formułowania wniosków należy pamiętać, że można się domagać zmiany 
wyroku bądź jego uchylenia. W razie wielości zarzutów można też w zakresie niektó-
rych wnioskować o zmianę, a w zakresie pozostałych – o uchylenie wyroku i przeka-
zanie sprawy do ponownego rozpoznania bądź umorzenia lub warunkowego umorze-
nia postępowania. Jeśli formułujemy wniosek o zmianę wyroku, to zmiana ta musi 
być jasno określona, a następnie w uzasadnieniu musi zostać wskazana argumentacja 
przemawiająca za takim rozstrzygnięciem.

13. Uzasadnienie apelacji musi się ograniczać do precyzyjnego uzasadnienia pod-
niesionych zarzutów. Nie może to być referat czy streszczenie sprawy lub toku po-
stępowania.

14. Ważne jest, aby podpisać pracę imieniem i nazwiskiem pełnomocnika, za którego 
przygotowuje się apelację lub opinię. Podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem 
może zdyskwalifikować pracę.

15. Należy pamiętać także o załącznikach, które muszą być wskazane w końcowej 
części apelacji. Ich wymienienie jest elementem formalnym pisma procesowego i rów-
nież podlega ocenie.

16. W pracy nie można zamieszczać uwag, zastrzeżeń czy komentarzy. Jeżeli zdający 
chce zamieścić uwagę czy zasygnalizować pewną kwestię, która z jakichś powodów 
nie stanowi zarzutu, to należy to zamieścić w treści uzasadnienia apelacji czy opinii.
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3. konStrukcJa apelacJi

(Miejscowość), dn. (dzień, miesiąc, rok) [1]

Nazwa i adres sądu II instancji [2]

za pośrednictwem

Nazwa i adres sądu I instancji [3]

Oznaczenie wnoszącego pismo, (imię, na-
zwisko i adres) oraz oznaczenie strony (imię 
i  nazwisko), której jest obrońcą lub pełno-
mocnikiem, wraz z określeniem, czy jest to 
przedstawicielstwo z wyboru, czy z urzędu [4]

Sygnatura akt sądu I instancji

Sprawa przeciwko: imię i nazwisko

Oskarżonemu o czyn (czyny) z podaniem kwalifikacji prawnej [5]

APELACJA

Działając jako obrońca (pełnomocnik) z  urzędu (z  wyboru – w  takim wypadku 
winno się wskazać, czy pełnomocnictwo znajduje się w aktach, czy zostało załączone 
do składanego środka odwoławczego) oskarżonego (oskarżyciela posiłkowego, oskar-
życiela prywatnego, pokrzywdzonego), składam apelację od wyroku Sądu (nazwa 
sądu), (oznaczenie) Wydziału, z dnia (data wydania wyroku), sygnatura akt (numer), 
którego odpis wraz z uzasadnieniem został mi doręczony w dniu (data) [6].

Na podstawie art. 444 § 1 lub 2, art. 425 § 1, 2, 3 lub 4 (wskazać właściwy paragraf) 
i art. 427 § 1 k.p.k. zaskarżam przedmiotowy wyrok w całości (części, zakres pod‑
miotowy – wielość oskarżonych, zakres przedmiotowy – wielość zarzutów, wska‑
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