
Wrocław, dnia 24 listopada 2021 r. 

Adwokat Jan Witold Kocot
Kancelaria Adwokacka
ul. Jedności Narodowej 69/1
50-262 Wrocław

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Opolu

ul. Malczewskiego 1
45-030 Opole 

SPRAWOZDANIE

z prowadzonych spraw karnych i wykroczeniowych
od 30 września 2020 do 1 listopada 2021 r. Wybrane aspekty.

I. Wstęp.

W okresie od 30 września 2020 r. do listopada 2021 r.  zlecono prowadzenie ośmiu spraw karnych
na etapie sądowym oraz dwie sprawy karne w zakresie kontroli sądowej umorzenia postępowania
przygotowawczego. 
1. Zakończone prawomocnie są 3 sprawy sądowe (SR w Nysie: II K 810/20 – skazanie + koszty

(bezszkodowa), II K 676/20-warunkowe umorzenie + koszty, o naprawienie szkody toczy się
sprawa II 2 W 693/21) i SR w Opolu II K 77/21 – warunkowe umorzenie + koszty +obowiązek
naprawienia szkody). Co do egzekucji tych należności patrz pkt III sprawozdania . 

2. W toku jest 6 spraw sądowych (stan na 1 listopada 2021), przy czym: w sprawie przed SR w
Opolu II K 805/21 zapadł nieprawomocny wyrok skazujący (koszty  + orzeczony obowiązek
naprawienia  szkody,  w  sprawie  II  2  W  963/21  i  II  K  857/21  również  zapadły  wyroki
skazujące,  które  wymagały  korekty  w  zakresie  kosztów  i  obowiązków  naprawienia
szkody/nawiązki, w pozostałych sprawach postępowanie jest w toku. 

3. Na ogłoszenie wyroku czekamy w sprawie II K 145/21 (ogłoszenie 8.12.2021 r.). 
4. Zakończone są również dwa postępowania kontrolne przed Sądem Okręgowym w Opolu VII

Wydział Karny Odwoławczy w przedmiocie kontroli postanowień Sądu Rejonowego Nysie w
sprawach II K 810 i II 2 W 693/21. Oba postanowienia kontrolne (VII Kz 6/21 i VII Kz 248/21)
w całości uwzględniają zażalenia pełnomocnika i wyznaczają kierunek orzecznictwa Sądu
Rejonowego w Nysie. Patrz pkt II.1 i II.2

II. Najważniejsze orzeczenia.
Dobór  orzeczeń  nastąpił  ze  względu  na  strategiczne  problemy  prawne  oraz  ich  korzystne
rozwiązanie zgodnie z wnioskami pełnomocnika. 

1. postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu VII Wydział Karny Odwoławczy z dnia 2 lutego 2021 r.
sygn.  VII Kz 6/21 z dnia 2 lutego 2021 r. Postanowienie jest prawomocne. 



1. W tej  sprawie  pełnomocnik  sporządził  zażalenie  na  postanowienie  Sądu Rejonowego  o
umorzeniu  postępowania  ze  względu  na  znikomą  szkodliwość  społeczną  czynu.  Sąd
Okręgowy uwzględnił w całości zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego i podzielił pogląd,
że  oskarżony  nie  odstąpił  dobrowolnie  od  zarzucanego  czynu,  a  dopiero  na  skutek
interwencji  funkcjonariuszy  PSR  zakończył  połów.  Sąd  Okręgowy  wskazał  w  ślad  za
zażaleniem, że przestępstwo z art. 27 c ust. 1 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym jest
przestępstwem formalnym i do jego dokonania nie jest wymagane „skuteczne dokonanie
połowu ryb”, a więc że karalna jest sama czynność „połowu ryb” bez względu na to czy
sprawa złowi rybę czy nie, a co pozostawało poza uwagą Sądu Rejonowego w Nysie. 

2. Wskazane orzeczenie ma charakter strategiczny, bowiem Sąd Okręgowy sprawuje nadzór
nad orzecznictwem nie tylko SR w Nysie, ale także SR w Opolu, Kluczborku, Kędzierzynie –
Koźlu, zatem orzeczenie VII Kz 6/21 ma i może mieć zastosowanie do szeregu innych spraw,
których przedmiotem jest połów w obrębie ochronnym. Co istotne, zapadło ono na gruncie
stanu faktycznego, w którym sprawca wędkował zaledwie 5 minut jedną wędką (zatem co
do zasady społeczna szkodliwość nie była znaczna). 

3. Po  uchyleniu  zaskarżonego  postanowienia  Sądu  Rejonowego  w  Nysie  i  przekazaniu  mu
sprawy  do  ponownego  rozpoznania  Sąd  Rejonowy  w  Nysie  w  innym  składzie  skazał
oskarżonego w sprawie II K 810/20. 

4. Od daty wydania postanowienie VII Kz 6/21 przez Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Rejonowy w
Nysie wydaje we wszystkich znanych pełnomocnikowi pokrzywdzonego sprawach wyroki
skazujące:  wyrok z 11 sierpnia 2021 r. sygn. II K 810/20, wyrok z 22 października 2021 r.
sygn. II K 857/21, wyrok z 21.10.2021 r. II K 881/21, wyrok z dnia 19 października 2021 r.
sygn. II K 850/21. Z powołaniem na w/w orzeczenie Sądu Okręgowego czekamy również na
wyrok Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie II K 145/21; 

2. postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu VII  Wydział  Karny Odwoławczy z dnia 12 sierpnia
2021 r. sygn. VII Kz 248/21 .Postanowienie jest prawomocne;

1. W tej  sprawie  pełnomocnik  sporządził  zażalenie  na postanowienie  Sądu Rejonowego w
Nysie  o  o  odmowie  wszczęcia  postępowania  z  subsydiarnego  wniosku  o  ukaranie
obwinionego  ze  względu  na  przyjecie  przez  Sąd  Rejonowy  w  Nysie,  że  nastąpiło
przedawnienie  karalności  wykroczenia,  które  poprzedzone  było  odmową  wszczęcia
postępowania z wniosku Komisariatu Policji w Nysie. 

2. Sąd Okręgowy w całości uwzględnił zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego na odmowę
ścigania wykroczenia z art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie śródlądowym (połów w
okresie ochronnym), zgadzając się z argumentacją, że niezależnie od przestępstwa z art. 27
c ust. 1 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym (połów w obrębie ochronnym) sprawca
może w tym samym czasie popełnić wykroczenie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o rybactwie
śródlądowym;

3. Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Nysie zapadł
wyrok  skazujący  (wyrok z  dnia  1  października  2021  r.  sygn.  II  2  W 693/21),  przy  czym
wymagał  on  korekty  poprzez  zasądzenie  nawiązki  i  zwrotu  części  kosztów  zastępstwa
adwokackiego, dlatego w tym zakresie wniesiono sprzeciw; 

4. Opisane  postanowienie  ma wymiar  strategiczny,  gdyż  na  jego podstawie  pokrzywdzony
może  w  podobnych  sprawach  żądać  orzeczenia  nawiązki  albo  obowiązku  naprawienia
szkody w postępowaniu wykroczeniowym, zwłaszcza wtedy, gdy orzeczenie nawiązki albo
obowiązku naprawienia szkody jest niemożliwe w sprawie karnej albo wadliwie nie zostało
orzeczone w sprawie karnej.



5. Powyższe orzeczenie Sądu Okręgowego stanowi przykład trudnego w praktyce zagadnienia
tzw. zbiegu idealnego przestępstwa z wykroczeniem (art. 10 k.w.), które upraszczając polega
na tym, że jeden czyn w sensie naturalnym (wędkowanie w okresie ochronnym w obrębie
ochronnym) może w zależności od odpowiedniej argumentacji zostać uznane przez Sąd za
więcej niż jeden czyn karalny i w takiej sytuacji stosuje się wszystkie przepisy tj. sankcje i
obowiązki  wobec  oskarżonego/obwinionego.  Powyższe  otwiera  praktyczne  możliwości
ochrony interesów pokrzywdzonego nie w jednym, a w kilku postępowaniach (zwłaszcza,
gdy w jednej ze spraw trafi się na gorszy skład orzekający). 

6. Powyższe orzeczenia Sądu Okręgowego ma również wymiar strategiczny, gdyż rozstrzyga
skomplikowaną kwestię stosowania przepisów o przedawnieniu karalności wykroczenia w
przypadku, gdy Policja lub prokurator w początkowej fazie postępowania błędnie oceni czy
ma do czynienia z dwoma przestępstwami czy z przestępstwem i wykroczeniem. W takiej
sytuacji,  mimo  wyraźnego  przepisu  art.  57  k.p.s.o.w  w  zw.  z  art.  45  § 1  k.w.,  że
przedawniona jest  karalność wykroczenia po upływie  roku od jego popełnienia jeśli  nie
wszczęto postępowania o to wykroczenie (a wszczęcie następuje dopiero z chwilą wydania
zarządzenia  przez  sędziego referenta),  to  w pewnych  sytuacjach,  mimo  braku  wyraźnej
podstawy  prawnej  można  uznać,  że  pomimo  braku  zarządzenia  sędziego,  doszło  do
faktycznego  wszczęcia  postępowania,  w  szczególności  gdy  prokurator  wyłączy  czyn
uprzednio  zakwalifikowany  jako  przestępstwo  do  rozpoznania  pod  inną  sygnaturą.  Taki
pogląd  zaakceptował  Sąd  Okręgowy  w  sprawie  VII  Kz  248/21.  Orzeczenie  ma  wymiar
strategiczny,  gdyż  ma  zastosowanie  do  wszelkich  sytuacji  zbiegu  przestępstwa  z
wykroczeniem (art. 10 k.w.) i stanowi podstawę do obrony przed odmową wszczęcia albo
przedwczesnym  umorzeniem  postępowania  w  sprawie  o  wykroczenie  zakwalifikowane
uprzednio jako przestępstwo. 

3. wyrok Sądu Rejonowego w Nysie II Wydział Karny z dnia 11 sierpnia 2021 r. II K 810/20. Wyrok
jest prawomocny.

1. Wyrokiem tym skazano oskarżonego, który wg ustaleń Sądu dokonał połowu ryb w obrębie
ochronnym zaledwie przez 5 minut jedną wędką metodą spinningową. 

2. Sąd Rejonowy zgodził się z pełnomocnikiem, że przestępstwo z art. 27 c ust. 1 pkt 4 (połów
w obrębie ochronnym) ma charakter formalny (bezskutkowy) i jest zachowaniem społecznie
szkodliwym niezależnie od tego czy sprawca złowi czy też nie złowi ryby. 

3. Sąd  Rejonowy  mimo  tylko  5  minut  połowu  wydał  wyrok  skazujący  a  nie  warunkowo
umarzający, powołując się stanowisko oskarżyciela, że wymagają tego względy prewencji
ogólnej tj. szerzenia w społeczeństwie postaw zgodnych z potrzebą ochrony środowiska i
wartości  dóbr  prawnych mniej  powszechnych  niż  życie,  zdrowie  ludzkie,  czy  mienie,  w
szczególności rozpowszechnienie informacji, że takie zachowania spotykają się z karą. 

4. Na treść wyroku miało wpływ orzeczenie SO w Opolu opisane w pkt I i dokonana w nim
ocena prawna. 

4. wyrok Sądu Rejonowego w Opolu II  Wydział  Karny z dnia 27 października 2021 r.  sygn.  II  K
805/21. Wyrok jest nieprawomocny.
1. Wyrokiem  tym  Sąd  Rejonowy  w  Opolu  uznał  winnym  oskarżonego  tego,  że  dokonując

połowu ryb podbierakiem JAXON dopuścił się przestępstwa z art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o
rybactwie  śródlądowym  tj.  dokonał  połowu   narzędziem  rybackim  tzw.  cedzakiem  bez
zezwolenia.  



2. Wyrok  dotyczy  zupełnie  nowego  zagadnienia.  W  orzecznictwie  sądów  powszechnych
praktycznie  brak  opublikowanych  orzeczeń  w  podobnych  sprawach.  Ma  ono  charakter
przełomowy. 

3. W tej sprawie pełnomocnik przekonał również Sąd Rejonowy do orzeczenia nawiązki na
zasadach ogólnych tj. art. 46 § 2 k.k. mimo faktu, że przestępstwo ma charakter formalny
(bezszkodowy).  Tu  również  w  razie  uprawomocnienia  się  wyroku  w  takim  kształcie
będziemy mieli  do czynienia z przełomową formułą, tj. orzekanie nawiązki na podstawie
przepisów  Kodeksu  karnego,  a  nie  art.  27  c  ust.  3  ustawy  o  rybactwie  śródlądowym  i
jednocześnie potwierdzenie, że można orzekać obowiązek naprawienia szkody/nawiązkę w
postępowaniu o czyn, którego znamienia nie odwołują się do szkody i jej naprawienia. 

III. Egzekucja.
Zakończone są trzy sprawy sądowe (sygn. II K 810/20, II K 676/20, II K  77/21). Orzeczone
tytułem obowiązku naprawienia szkody i kosztów zastępstwa adwokackiego kwoty zostały
w całości  ściągnięte w sprawach:  II  K  676/20 –  840,00zł,  (druga sprawa w toku II  2  W
693/21), II K 77/21 - kwota 1.717,94 zł zakończone postępowanie egzekucyjne Km  504/21
W  trzeciej  sprawie:  II  K  810/20  nastąpiło  komornicze  zajęcie  wynagrodzenia  za  pracę
skazanego Km 2189/21 - kwota 1.392,00 zł.

IV. Wnioski.
Udział pełnomocnika zmienił w szczególności standard orzecznictwa Sądu Rejonowego w
Nysie, na co miało wpływ postępowanie kontrolne VII Kz 6/21, w którym Sąd Okręgowy w
Opolu uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania II K 810/20. Analogicznie stało się
w  postępowaniu  kontrolnym  VII  Kz  248/21,  w  którym  Sąd  Okręgowy  w  Opolu  uchylił
postanowienie wydane w sprawie II 2 W 693/21. Od lutego 2021 r. (wtedy zapadło pierwsze
postanowienie kontrolne Sądu Okręgowego w Opolu) nastąpiła znaczna poprawa praktyki
orzeczniczej  SR  w Nysie,  zaś  od  sierpnia  2021  r.  (wtedy  zapadło  drugie  postanowienie
kontrolne  Sądu  Okręgowego  w  Opolu)  pełnomocnik  nie  zna  orzeczenia  innego  niż
skazujące, odsyłając do pkt II.1. w tym zakresie. 

Adw. Jan Witold Kocot


