
II K  653/14 

 

 

WYROK 

W IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

  

 

       Dnia 25 października 2016r. 

 

Sąd Rejonowy w  R a c i b o r z u  Wydział II Karny w składzie: 

 Przewodniczący: SSR  Jacek Lewicki 

 Protokolant: st. sekr. sądowy  Grażyna Jendrecka 

w obecności Prokuratora:  --- 

po rozpoznaniu w dniach: 11/05/2016r., 6/07/2016r., 14/09/2016r. i  25/10/2016r. 

sprawy: 

 

Lidii Wirskiej  

c. Stanisława i Salomei 

ur. 17.02.1949 r. we Wrocławiu  

 

oskarżonej o to, że: 

I. w dniu 10.09.2014r. w Raciborzu znieważyła Rafała Niewiarowskiego słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe 

tj. o czyn z art.216§1 kk 

 

II. w dniu 20.09.2014r. w Raciborzu znieważyła Rafała Niewiarowskiego słowami powszechnie uznawanymi za obraźliwe  

tj. o czyn z art.216§1 kk 

 

III. w okresie od 11.09.2014r. do 13.10.2014r. w Raciborzu poprzez umieszczenie na portalu raciborz.com.pl ogłoszenia w którym ostrzegała przed oszustem 

komputerowym wskazując na nazwę firmy i telefon Rafała Niewiarowskiego przez co pomówiła go o takie właściwości, które mogły narazić go na utratę 

zaufania potrzebnego dla prowadzonej działalności gospodarczej  

tj. o czyn z art. 212 §1 i 2 kk 

 

1. uznaje oskarżoną Lidię Wirską za winną popełnienia zarzucanych jej przestępstw z art. 216 § 1 kk opisanych w punkcie I i II części wstępnej 
wyroku, przyjmując, że popełniła je w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności i za to na podstawie art. 216 §1 kk w 

zw. z art. 91 § 1 kk przy zast. art. 33 § 1 i 3 kk skazuje ją na karę grzywny w wysokości  50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość 

jednej stawki na kwotę 10,- (dziesięć) złotych; 



2. uznaje oskarżoną Lidię Wirską za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku i za to na 

podstawie art. 212 § 2 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk skazuje ją na karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej 

stawki na kwotę 10,- (dziesięć) złotych; 

3. na podstawie art. 91§ 2 kk i art. 86 § 2 kk łączy wymierzone oskarżonej kary grzywny i orzeka karę łączną grzywny w wysokości 100 (sto) stawek 

dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10,- (dziesięć) złotych; 

4. na podstawie art. 43 b kk orzeka podanie treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez jej publikację w gazetowym wydaniu tygodnika „Nowiny 

Raciborskie”  oraz na stronie internetowej raciborz.com.pl;  

5. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Prywatnej Kancelarii Adwokackiej adw. Marty Bortel – Borowskiej kwotę 708,48,- (siedemset osiem złotych 

48/100), w tym vat tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z  urzędu;  

6. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów sądowych i od opłaty w sprawie. 

 

Sędzia: 

 

 


