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WYROK  

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 11 września 2019 r. 

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w III Wydziale Karnym w składzie: 

Przewodniczący: Sędzia  Marcin Niedźwiecki 

Protokolant: Adrianna Gruda 

Przy udziale oskarżyciela prywatnego Leszka Bubla 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2019 roku sprawy 

Elżbiety Anny Jaworowicz zd. Latawiec, córki Bronisława i Władysławy, ur. 31 marca            

1946 roku w Nisku oskarżonej o to, że: 

I. w dniu 26 lipca 2017 roku, około godziny 8:45 w gmachu Sądu Rejonowego dla               
Warszawy- Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51 A kopnęła Leszka Bubla.            
Naruszając jego nietykalność cielesną 
tj. o czyn zakwalifikowany przez oskarżyciela z art. 217 § 1 k.k. 
II. w dniu 26 lipca 2017 roku, około godziny 8:50 w gmachu Sądu Rejonowego dla               
Warszawy- Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51 A przed salą numer 4 w              
obecności licznej grupy osób przebywających na korytarzu sądowym, użyła wobec Leszka           
Bubla następujących znieważających określeń: 
- to jest zero!, 
- proszę żeby Policja wyprowadziła to zero!, 
- wyjdź stąd ty to zero!, 
- pan jest zerem, nie dziennikarzem!, 
- proszę wyjść stąd, pan jest po prostu zerem! 
które to pomówienia mogły narazić go na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania            
zawodu dziennikarza, polityka oraz sprawowania funkcji prezesa Stronnictwa Narodowego,         
prezesa Fundacji Paragraf oraz były wyjątkowo znieważające 
tj. o czyn zakwalifikowany przez oskarżyciela z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 212 § 1 kk  

orzeka: 

1) oskarżoną Elżbietę Annę Jaworowicz, uznaje za winną popełnienia czynu         

zarzucanego jej w pkt 1 aktu oskarżenia i za to, na podstawie art. 217 § 1 k.k. skazuje                  



ją na karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na             

kwotę 100 zł (sto złotych) każda; 

2) oskarżoną Elżbietę Annę Jaworowicz, uznaje za winną popełnienia czynu         

zarzucanego jej w pkt 2 aktu oskarżenia, który kwalifikuje z art. 216 § 1 k.k. i za to, na                   

tej podstawie skazuje ją na karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, określając            

wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (sto złotych) każda; 

3) na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i 2 k.k. wymierzone oskarżonej w pkt 1 i 2                     

sentencji kary jednostkowe grzywny łączy i wymierza jej łączną karę 150 (stu            

pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki na         

kwotę 100 zł (sto złotych) każda; 

4) na podstawie art. 46 § 2 k.k. orzeka od oskarżonej Elżbiety Anny Jaworowicz na rzecz               

oskarżyciela prywatnego Leszka Bubla nawiązkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące           

złotych); 

5) na podstawie art. 628 pkt 1 k.p.k. zasądza od oskarżonej Elżbiety Anny Jaworowicz na              

rzecz oskarżyciela prywatnego Leszka Bubla kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem           

zwrotu kosztów procesu; 

6) zasądza od oskarżonej Elżbiety Anny Jaworowicz na rzecz Skarbu Państwa kwotę           

1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) tytułem opłaty. 

. 


