
 
 

 
 

WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Dnia 12 kwietnia 2022r. 

Sąd Rejonowy w Słubicach II Wydział Kamy w składzie:  

przy udziale prokuratora: --- 

po rozpoznaniu w dniu: 07.04.2022r. sprawy: 
1. J.B 

2. K.B 

 oskarżonych o to, ze: 
 

w bliżej nieustalonych okresie do dnia 26 listopada 2019 roku w S., działając wspólnie i w 
porozumieniu, wbrew przepisom ustawy posiadali znaczną Ilość środka odurzającego w 
postaci kokainy w ilości 77,01 gramów netto, kt6ra to została ujawniona przez policji podczas 
dokonanego w dniu 26 listopada 2019 roku przeszukania mieszkania  

tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
 
 

orzeka 
 
 

I. Oskarżonych uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu opisanego w części 
wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
wymierza im kary po 1 (jednym) roku pozbawienia wolności. 

II. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie kar pozbawienia wolności 
warunkowo zawiesza na okres pr6by w rozmiarze 2 (dwóch) lat. 

 

 

 



. 

III. Na podstawie art. 70 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka od 
oskarżonych nawiązki w kwotach po 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych na rzecz 
Stowarzyszenia 
,,MONAR" w Szczecinie. 

IV. Na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonym kary grzywny w wysokości po 100 
(sto) stawek dziennych po 80 (osiemdziesiąt) złotych każda. 

V. Na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 44 § 2 kk orzeka 
przepadek dowod6w rzeczowych w postaci: worka foliowego z zapięciem strunowym (), 
wagi w obudowie koloru srebrnego), pudełka plastikowego czarnego oraz kokainy o wadze 
77,001 grama netto zarządzając ich zniszczenie. 

VI. Na podstawie art. 41 § l kk orzeka wobec J.B zakaz wykonywania zawodu 
nauczyciela i pracy z młodzieżą na okres I (jednego) roku. 

VII. Na podstawie art. 63 § I  kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza J.B 
okres tymczasowego aresztowania od 26.11.20 l9r. do 23.12.2019r., przyjmując, iż jeden dzień 
aresztu jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny. 

VIII. obciąża oskarżonych kosztami procesu po ½ tj. po 947,06 zł i wymierza im opłaty 
sądowe w wysokości po 980 zł. 
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