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WOKANDA 
 

spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym 

Izba Karna Wydział I 

na dzień 28 kwietnia 2016 r. 
 

Przewodniczący – SSN Henryk Gradzik 

Sędziowie: SSN Michał Laskowski, SSN Roman Sądej 
 

(I KZP)  sala D 
 

Lp Sygnatura akt Imiona i nazwiska 

przedmiot sprawy 

Sędzia 

sprawozdawca 

Godz. Uwagi 

1. I KZP 24/15 

Sąd Rejonowy 

J. L. 

K. C. 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 

1) Czy lekarz, który pełni dyżur w 

szpitalnym oddziale ratunkowym jako 

członek załogi karetki pogotowia 

ratunkowego, oczekując na wezwanie 

do wyjazdu, jest lekarzem 

wykonującym czynności w ramach 

świadczeń pomocy doraźnej lub w 

sytuacji, gdy zwłoka w udzieleniu 

pomocy lekarskiej mogłaby 

spowodować niebezpieczeństwo utraty 

życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia lub w 

innym przypadku nie cierpiącym 

zwłoki - w rozumieniu art. 44 w 

związku z art. 30 ustawy z 5 grudnia 

1996 roku o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 poz. 

464), 

2) jeżeli tak, to czy sprawca 

znieważający lekarza znajdującego się 

w takiej sytuacji dopuszcza się czynu 

zabronionego z art. 226 § 1 Kodeksu 

karnego. 

SSN Michał 

Laskowski 

09:00 posiedzenie 

2. I KZP 1/16 

Sąd Rejonowy 

P. 

[…] Sp. z o.o. w K. 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 

- czy treść przepisu art. 4 ustawy z 

dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie 

ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 

2015 r. poz. 1201): "podmioty 

prowadzące działalność w zakresie, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w 

art. 7 ust. 2, w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy mają obowiązek 

dostosowania się do wymogów 

SSN Roman 

Sądej 

10:00 posiedzenie 



 

(J.S.), 2016-03-17 13:12 

określonych w ustawie zmienionej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, do dnia 1 lipca 2016 r." 

oznacza, że: 

1. podmioty prowadzące działalność w 

zakresie gry na automatach mają czas 

do dnia 1 lipca 2016r., bez względu na 

to, czy dotychczasową działalność 

prowadziły zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 

r. poz. 612) w brzmieniu sprzed dnia 3 

września 2015 r., na uzyskanie 

koncesji, zezwolenia i umieszczenie 

automatów w kasynach gry, co należy 

też odnieść do rejestracji automatu 

przez naczelnika właściwego urzędu 

celnego, zgodnie z brzmieniem tej 

ustawy od dnia 3 września 2015 r. czy 

też, że: 

2. okres dostosowawczy wskazany 

wyżej należy stosować jedynie do 

podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie gry na automatach zgodnie 

z brzmieniem ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych 

sprzed dnia 3 września 2015 r. 

3. I KZP 3/16 

Sąd Apelacyjny 

K. 

M. J. 

rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: 

“Czy w kontekście szeroko ujętego 

dobra prawnego podlegającego 

ochronie na mocy art. 286 § 1 k.k. 

jakim jest mienie, a nie tylko 

własność, pokrzywdzonym w 

rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. w sytuacji 

wypłaty środków z rachunku 

bankowego przez osobę 

nieuprawnioną jest tylko bank czy też 

jest nim także posiadacz tego 

rachunku, który na skutek zachowania 

wypłacającego nie może swobodnie 

korzystać ze środków zgromadzonych 

na tym rachunku?" 

 

 

 

 

 

SSN Henryk 

Gradzik 

11:00 posiedzenie 

 


