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7006 
 

WOKANDA 
 

spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym 

Izba Karna Wydział I 

na dzień 26 maja 2021 r. 
 

Przewodniczący – SSN Tomasz Artymiuk 

Sędziowie: SSN Jacek Błaszczyk, SSN Paweł Wiliński 
 

sala C i D 
 

Lp Sygnatura akt Imiona i nazwiska 

przedmiot sprawy 

Sędzia 

sprawozdawca 

Godz. Uwagi 

1. I KZP 11/20 

Sąd Okręgowy 

S. 

W. F. N. 

 

rozstrzygnięcie zagdanienia 

prawnego: 

"Czy przestępstwo opisane w art. 

144 § 1 k.k. jest występkiem, który 

można popelnić jedynie przez 

zaniechanie, rozumiane jako 

fizyczne niestawiennictwo do 

pełnienia czynnej służby wojskowej 

w określonym terminie i miejscu, 

czy też możliwe jest popełnienie tego 

przestępstwa w formie zachowania 

polegającego na stawieniu się w 

miejscu i czasie wskazanym w karcie 

powołania w stanie 

psychofizycznym, który 

uniemożliwia pełnienie służby 

wojskowej?" 

 

SSN Paweł 

Wiliński 

11:00 posiedzenie 

2. I KZP 14/20 

Sąd Okręgowy 

W. - P. w W. 

J. J. K. 

 

rozstrzygnięcie zagadnienia 

prawnego: 

"Czy stosowanie, po dniu 15 

listopada 2018 r., przepisu art. 2a § 

1 Kodeksu wykroczeń uprawnia do 

wykładni art. 119 § 1 k.w. w zw. z 

art. 47 § 9 k.w. - w brzmieniu 

obowiązującym do dnia 15 listopada 

2018 r., przy zastosowaniu kwot 

minimalnego miesięcznego 

wymagrodzeniu za pracę 

wynikających z kolejnych 

obwieszczeń Prezesa Rady 

Ministrów, ogłaszanych corocznie - 

po tej dacie - na podstawie art. 2 ust. 

4 Ustawy z dnia 10 października 

2020 r. o minimalnym 

SSN Tomasz 

Artymiuk 

12:00 posiedzenie 



 

(J.S.), 2021-03-05 16:40 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

2018, poz. 2177), obowiązujących w 

dacie orzekania?". 

 

3. I KZP 15/20 

Sąd Okręgowy 

S. 

M. B. 

 

rozstrzygnięcia zagadnienia 

prawnego: 

"1. Czy rozstrzygające jest dla 

uznania wyłączenia spod działania 

ograniczeń opisanych w art. 5 ust. 2 

ustawy o ograniczeniu handlu w 

niedziele i święta oraz w niektóre 

inne dni z dnia 10 stycznia 2018 

roku - Dz. U. z 2018 r. poz. 305 ze 

zmianami /zwanej dalej: ustawą o 

ograniczeniu handlu/ wpisanie 

przedmiotów działalności 

godpodarczej, jako działalności 

przeważającej, opisanych w art. 6 

ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30 usatawy 

o ograniczeniu handlu w Krajowym 

Rejestrze Urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 

1995 roku o statystyce publicznej 

/Dz. U. z 2106 r. poz. 1068 oraz z 

2017 r. poz. 60/? 

2. Czy dla określenia przeważającej 

działalności w rozumieniu przepisów 

powołanych w wpisie do Krajowego 

Rejestru Urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 

1995 roku o statystyce publicznej 

/Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 

2017 r. poz. 60/, rozstrzygające jest 

samo wskazanie rodzaju działalności 

gospodarczej jako przeważającej 

czy też rozstrzygające będzie 

prowadzenie danej działalności 

godpodarczej jako rzeczywiście 

przeważającej w stosunku do innej 

dzałalności gospodarczej 

prowadzonej przez dany podmiot? 

3. Czy jest dopuszczalne sumowanie 

przeważającej działalności 

gospodarczej opisanych w art. 6 ust. 

1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30 ustawy o 

ograniczeniu handlu w niedziele i 

święta oraz w niektóre inne dni z 

dnia 10 stycznia 2018 roku /Dz. U. z 

r. poz. 305 ze zmianami/, tak aby 

łączna suma prowadzonej w ten 

sposób dzałalności gospodarczej w 

SSN Jacek 

Błaszczyk 

13:00 posiedzenie 
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stosunku do innych rodzajów 

dzałalności gospodarczej 

prowadzonych przez dany 

podmiot?" 

 
 


