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I. Glosy
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r., II OSK 758/09
Krzysztof Gruszecki, radca prawny, Inowrocław
„Brak wymaganego pozwolenia” za korzystanie ze środowiska
Streszcznie
W glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny skupił się na pojęciu „braku wymaganego pozwolenia”,
w rozumieniu art. 292 Prawa ochrony środowiska. W ocenie autora wyrok ten nie rozwiewa w sposób
definitywny wątpliwości, co do tego, czy podwyższenie opłat za korzystanie za środowiska jest konieczne w
przypadku braku takiego pozwolenia, czy też uwzględnić należy też przyczynę braku posiadania takiego
pozwolenia. Autor, odmiennie niż NSA, generalnie opowiada się za tym pierwszym stanowiskiem wykazując, że
organy administracji nie są uprawnione do badania przyczyn braku pozwolenia na korzystanie ze środowiska.
2 Wyroku WSA z dnia 24 marca 2009 r., VII SA/Wa 2012/08
Tamara Zimna, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kancelaria Prawa Medycznego
Udostępnienie dokumentacji medycznej małżonkowi zmarłego
Streszczenie
Dla skutecznego wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wystarczy samo naruszenie
zasad postępowania. Efektem naruszenia zasad postępowania musi być uszczerbek w interesie prawnym
uczestnika postępowania. Dla wniesienia środka odwoławczego nie wystarcza samo istnienie interesu prawnego,
lecz konieczne jest wystąpienie uszczerbku w tym interesie na skutek nieprawidłowości przebiegu postępowania.
Uszczerbek w interesie prawnym uczestnika postępowania będzie jednak występował tylko wtedy, gdy
naruszenie przez podmiot prowadzący to postępowanie określonych jego zasad spowodowało, że uczestnik
postępowania (świadczeniodawca) pozbawiony został możliwości zawarcia umowy.

PRAWO FINANSOWE
3 Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r., II FSK 931/10
Filip Czuchwicki, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Pojęcie niepodzielonego zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a podatkowe aspekty
przekształcenia tej spółki w spółkę osobową
Streszczenie
W glosowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do zagadnienia relacji pomiędzy pojęciem
niepodzielonego zysku w spółkach kapitałowych a ich opodatkowaniem na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy
u.p.d.o.f. Sąd słusznie zauważył, że u.p.d.o.f. nie precyzuje pojęcia niepodzielonego zysku zatem aby
prawidłowo odnieść się do tego zagadnienia należy zinterpretować je w oparciu o przepisy Kodeksu spółek
handlowych. Zatem niepodzielonym zyskiem będzie zysk który nie jest przedmiotem podziału np. na kapitał
zapasowy, rezerwowy, fundusze celowe lub wypłatę dywidendy wspólnikom zgodnie z art. 191 k.s.h. i następne.
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
4. Postanowienie SN z dnia 21 lipca 2011 r., I KZP 5/11
Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Paweł Makurat, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Właściciel jako sprawca przestępstwa naruszenia miru domowego
Streszczenie
Przedmiotem glosy do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. I KZP 5/11, jest zagadnienie
dotyczące podmiotu przestępstwa naruszenia miru domowego, tj. czynu zabronionego unormowanego w art. 193
k.k. z 1997 r. Pogląd wyrażony przez SN, zgodnie z którym za sprawcę przestępstwa naruszenia miru

domowego uznać można również właściciela domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu
został w glosie zaakceptowany.
5. Wyrok SN z dnia 16 marca 2011 roku, IIIKK 278/10
Dr Paweł Sydor, sędzia sądu rejonowego Łódź-Bałuty
Wniosek o ponowne przesłuchanie małoletniej pokrzywdzonej
Streszczenie
Zgodnie z tezą glosowanego orzeczenia SN – żądanie ponownego przesłuchania małoletniego świadka jest
wnioskiem dowodowym, który może zostać uwzględniony jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w
art. 185a§1 kpk in fine, to jest wtedy, gdy wyszły na jaw nowe okoliczności (przesłanka materialna) lub
oskarżony/podejrzany nie posiadał obrońcy w trakcie pierwszego przesłuchania (przesłanka formalna), przy
czym dla zasadności wniosku wystarczające jest zaistnienie tylko jednej ze wskazanych przesłanek. W ocenie
glosującego o ile stanowisko takie jest zasadne w odniesieniu do przesłanki materialnej (stosownie do zasady
prawdy materialnej) o tyle nie jest zasadne w odniesieniu do przesłanki formalnej. Wykładnia celowościowa i
systemowa przepisu art. 185a kpk, w szczególności łącznika „lub” umieszczonego przez ustawodawcę między
w/w przesłankami, nakazuje wiązanie okoliczności nieposiadania obrońcy z okolicznościami faktycznymi
ujawnionymi w postępowaniu, przy uwzględnieniu zasady ochrony świadka.
6. Wyrok TK z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt P 29/09
Dr Joanna Unterschutz, Gdańsk
Konsekwencje naruszenia obowiązku opłacania składek przez płatnika składek w świetle przepisów
ustawy systemowej oraz art. 218 §1 k.k.
Streszczenie
Przedmiotem rozważań prowadzonych na tle wyroku TK z dnia 18.10. 2010 r. (P 29/09) jest przede wszystkim
zasadność wyeliminowania z porządku prawnego art. 24 ust 1 ustawy systemowej ustanawiający opłatę
dodatkową, ze względu na to, że przepis ten, otwiera możliwość do podwójnego karania płatnika składek za ten
sam czyn. Jednocześnie poddaje się analizie sam charakter opłaty dodatkowej na tle orzecznictwa ETPC. W
końcu przedmiotem refleksji jest zasadność wyeliminowania z porządku prawnego 218 § 1 k.k. ze względu na
dalece idące wątpliwości co do tego, czy nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne faktycznie godzi w
prawa pracownika, a co za tym idzie wyczerpuje znamiona tego typu czynu zabronionego.
7. Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 27 stycznia 2011 r., I KZP 23/10
Łukasz Cora, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Ocena trafności przyjętej kwalifikacji prawnej czynu a stosowanie tymczasowego aresztowania w stadium
postępowania przygotowawczego
Streszczenie
W glosie przedstawiono aprobujące stanowisko w odniesieniu do obowiązku sądu w postępowaniu w
przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania co do oceny trafności przyjętej przez prokuratora
kwalifikacji prawnej czynu, a tym samym również jej weryfikacji we wniosku o zastosowanie tego środka
zapobiegawczego. Ponadto glosa zawiera również uwagi krytyczne w zakresie praktyki stosowania
tymczasowego aresztowania w oparciu o przesłankę grożącej oskarżonemu surowej kary. W tym kontekście
autor formułuje postulat wykazania przez prokuratora i sąd niezbędności tymczasowego aresztowania dla
zabezpieczenia prawidłowego przebiegu procesu karnego.
8. Uchwała SN z dnia 24 listopada 2010 r., I KZP 22/10
Marta Flis-Świeczkowska, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Zaskarżalność postanowień „o potrzebie” obserwacji w zakładzie leczniczym
Streszczenie
Wbrew twierdzeniom Sądu Najwyższego pogłębiona wykładnia językowa, jak i argumenty natury
celowościowej i systemowej mogą prowadzić do wniosku o pełnej zaskarżalności postanowień, na mocy których
sąd rozstrzyga „o potrzebie” obserwacji w zakładzie leczniczym. Autor krytycznie oceniając dokonaną przez
Sąd Najwyższy wykładnię gramatyczną art. 203 k.p.k., skupia się nie tylko na polemice ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego, ale również szeroko prezentuje pominięte w uzasadnieniu glosowanej uchwały argumenty
przemawiające za odmiennym rozumieniem art. 203 § 4 k.p.k.
PRAWO PRACY

9. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2011 r., I PK 104/10
Oliwia Likierska, Gdańsk
Roszczenia lekarzy z tytułu nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów odpoczynku
Streszczenie
Komentowane orzeczenie rozstrzyga w sposób negatywny kwestię dopuszczalności wynagradzania lekarza w
razie nieudzielenia mu przez pracodawcę odpowiednich okresów odpoczynku. Zgodnie z poglądem SN
wynagrodzenie za takie okresy nie będzie się należeć ze względu na charakter norm prawnych regulujących
kwestię ich udzielania – są to bowiem przepisy zmierzające do uregulowania czasu pracy w sposób
zapewniający bezpieczeństwo lekarzowi, a nie do ustalenia zasad jego wynagradzania. Jednocześnie regulacja
odnosząca się do czasu pracy i związane z nią roszczenia o udzielenie czasu wolnego w naturze nie wyłączają
możliwości dochodzenia rekompensaty pieniężnej na zasadach ogólnych.
10. Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 213/10
Justyna Świątek-Rudoman, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Upływ trzech miesięcy tymczasowego aresztowania jako przesłanka wygaśnięcia umowy o pracę
Streszczenie
Glosowany wyrok dotyczy niezwykle istotnego zagadnienia jakim jest upływ trzech miesięcy tymczasowego
aresztowania z uwagi na jego skutki na płaszczyźnie prawa pracy. Sąd Najwyższy zajął się przede wszystkim
problematyką ustalenia sposobu liczenia tego terminu, która to nie została unormowana autonomicznie w
przepisach kodeksu pracy. Po przeprowadzonej analizie należy stwierdzić, że tezy przedstawione przez skład
orzeczniczy niewątpliwie zasługują na aprobatę i są ważne przede wszystkim z punktu widzenia praktycznego
stosowania przepisu art. 66 kodeksu pracy.
11. Wyrok SN z dnia 25 września 2008 r., II PK 44/08
Agnieszka Uzdowska, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego w sytuacji przejścia zakładu pracy
na nowego pracodawcę.
Streszczenie
Problem przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. na skutek likwidacji dotychczasowego pracodawcy
nasuwa wiele wątpliwości, zwłaszcza gdy wśród przejmowanych pracowników są również działacze związkowi
objęci szczególną ochroną. Przedstawiony w orzeczeniu stan faktyczny pozwala wyróżnić dwa zasadnicze
problemy: określenie wzajemnej relacji przepisów art. 231 k.p. i art. 411 k.p. oraz szczególnej ochrony działacza
związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą jego treści po przejęciu zakładu pracy przez
nowego pracodawcę.

