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WOKANDA 
 

spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym 

Izba Karna Wydział I 

na dzień 13 października 2021 r. 
 

Przewodniczący – SSN Małgorzata Gierszon 

Sędziowie: SSN Jerzy Grubba, SSN Dariusz Kala 
 

sala C i D 
 

Lp Sygnatura akt Imiona i nazwiska 

przedmiot sprawy 

Sędzia 

sprawozdawca 

Godz. Uwagi 

1. I KZP 17/20 

Sąd Okręgowy 

O. 

M. B. 

 

rozstrzygnięcie zagadnienia 

prawnego: 

"Czy zarządzenie w trybie 

określonym w art. 65 k.k.w. 

wykonania zastępczej kary 

pozbawienia wolności za karę 

ograniczenia wolności powoduje, że 

zachodzi potrzeba wydania nowego 

wyroku łącznego w myśl art. 575 § 1 

k.k.?" 

 

SSN 

Małgorzata 

Gierszon 

09:00 posiedzenie 

2. I KZP 1/21 

Sąd Rejonowy 

dla W.- Ś. we 

W.  

1/ Li Yi 

2/ Chinport. Sp. z o.o. 

 

rozstrzygnięcie zagadnienia 

prawnego: 

" Czy przepis art. 86 ust. 13 ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmowi 

(Dz. U. 2020.971): 

- musi być interpretowany w sposób 

ścisły, przy uwzględnieniu 

przedstawionych właściwości 

dododów rzeczowych oraz przy 

założeniu gwarancyjnej funkcji tego 

przepisu? 

- a co za tym idzie, czy 

sześciomiesięczny okres blokady 

rachunku, o jakim mowa w ww. 

przepisie służy temu, aby 

prokurator ustalił czy doszło do 

popełnienia przestępstwa i 

przedstawił zarzuty jego 

popełnienia, oraz aby, w 

konsekwencji powyższego, środki 

pieniężne na rachunku objętym 

SSN Jerzy 

Grubba 

10:00 posiedzenie 
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postanowieniem prokuratora o jego 

blokadzie mogły się stać 

przedmiotem zabezpieczenia 

majątkowego w trybie art. 291 kpk? 

 czy też alternatywnie: 

- przepis art. 86 ust. 13 cytowanej 

wyżej ustawy pozewala na przyjęcie, 

że ustawodawca w żadnym razie nie 

sformułował wymogu przejścia 

postepowania w fazę in personam 

jako jedynej możliwości dalszego 

wykorzystania pieniędzy 

pochodzących z blokady rachunku 

bankowego? 

- jeżeli przyjąć, że ustawodawca 

wyraził zgodę na uznanie tych 

środków pieniężnych za dowody 

rzeczowe to czy należy 

konsekwentnie uznać, iż wydanie 

postanowienia takiego jak 

zaskarżone, jest możliwe również w 

sytuacji, gdy sprawa znajduje się w 

fazie in rem, zaś prokurator zyskuje 

uprawnienie do prowadzenia 

śledztwa przez okres przekraczający 

sześcimiesięczny termin, o jakim 

mowa w art. 86 ust. 13 oraz 

odpowiednio art. 89 ust. 7 cytowanej 

wyżej ustawy bez konieczności 

postawienia komukolwiek zarzutów 

i przejścia do fazy in personam, a 

wskazane przepisy nie mają 

charakteru gwarancyjnego wobec 

osób, których środki zostały 

zablokowane zaskarżonym 

postanowieniem o dowodach 

rzeczowych?" 

 

3. I KZP 2/21 

Sąd Apelacyjny 

S. 

T. A. L. 

 

rozstrzygnięcie zagadnienia 

prawnego: 

"Czy przepis art. 81 ustawy z dnia 

19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych 

przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 oraz o 

uproszczonym postępowaniu o 

zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1086) wyłącza 

stosowanie art. 4 § 1 Kodeksu 

karnego w sytuacji, gdy tylko jedno 

ze skazań stało się prawomocne do 

SSN Dariusz 

Kala 

11:00 posiedzenie 
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dnia 23 czerwca 2020 r. włącznie lub 

po tej dacie?" 

 
 


