
PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY ADMINISTRACYJNEJ, 

PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

III ZP 1/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Jaki jest tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika 

komunalnego zakładu budżetowego zajmującego stanowisko 

kierownicze po wejściu w życie ustawy z dnia 5 lutego 1997 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. poz. 43), którego 

pracodawca na piśmie nie zakwalifikował do grupy stanowisk 

pomocniczych i obsługi?”  

 

III ZP 2/2001 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy zobowiązany do alimentów może domagać się w 

postępowaniu sądowym umorzenia należności funduszu 

alimentacyjnego?” 

 

III ZP 3/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy Wojewódzki Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej 

mianowany na to stanowisko z dniem 1 stycznia 1991 r. na 

podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 



urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214 ze zm.) pozostał 

urzędnikiem państwowym mianowanym w rozumieniu tej ustawy po 

wejściu w życie art. 3 i art. 73 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki 

i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496)?” 

 

III ZP 4/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 1. „Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony w 

Urzędzie Skarbowym, z którym rozwiązano umowę o pracę z dniem 

31 maja 1999 r., w trybie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o 

szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19) przysługuje 

roszczenie o nawiązanie stosunku pracy na podstawie art. 12 tej 

ustawy, w związku z obowiązującym od dnia 1 lipca 1999 r. 

szczególnym trybem naborów pracowników wynikającym z ustawy 

z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, 

poz. 483)? 

 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, 

czy zgłoszenie przez powódkę oferty powrotu do pracy, winno 

nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie 

cywilnej?” 

 

 

 



UCHWAŁY  IZBY  ADMINISTRACYJNEJ,  PRACY 

I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

 III ZP 27/2000 - z dnia 7 grudnia 2000 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu:  

 „Czy przepisy § 11, 12, 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i 

uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia 

(Dz. U. z 1974 r. Nr 51, poz. 326 z późn. zm.) uznane za sprzeczne z 

Konstytucją oraz Kodeksem Pracy orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. ogłoszonym w dniu 20 maja 

1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 458) mogą stanowić prawną 

podstawę rozstrzygnięcia roszczeń o wynagrodzenie za pracę za 

okres sprzed daty ogłoszenia orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 III ZP 26/2000 - z dnia 4 stycznia 2001 r. w składzie całej Izby 

Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na wniosek 

Rzecznika Praw Obywatelskich  

 Zachowek (art. 991 Kodeksu cywilnego) podlega podatkowi od 

spadków i darowizn określonemu w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o 

podatku od spadków i darowizn (jedn. tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 16, 

poz. 89 ze zm.). 

 

 III ZP 33/2000 - z dnia 10 stycznia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach: 



 „Czy utrata mocy obowiązującej art. 40 ustawy z dnia 10 

grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i 

ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36 z późn. zm.) w brzmieniu 

nadanym przepisem art. 159 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) przywraca moc obowiązującą 

przepisowi ustawy wcześniej obowiązującemu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 III ZP 28/2000 - z dnia 18 stycznia 2001 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

 Orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów 

(art. 162 – 176 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 

wyższym – Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) może być zaskarżone 

przez ukaranego studenta do sądu powszechnego (art. 45 ust. 1 i 

art. 177 Konstytucji RP). 

 

 III ZP 30/2000 - z dnia 23 stycznia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Łodzi 

 Przepisy § 11 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 

grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień 

pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 

51, poz. 326 ze zm.), uznane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 17 maja 1999 r., P 6/98 (Dz. U. Nr 45, poz. 458) za niezgodne z 

art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 298 i z 

art. 128 Kodeksu pracy, nie mają zastosowania przy ustalaniu 

wysokości wynagrodzenia za czas pełnienia dyżurów zakładowych 

przed dniem wejścia w życie tego wyroku. 



PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY CYWILNEJ 

 

 

III CZP 1/2001 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy w sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej 

dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela (art. 527 § 1 k.c.), 

polegającej na sprzedaży prawa, które weszło do majątku 

wspólnego kontrahenta dłużnika i jego małżonka, zachodzi po 

stronie pozwanej przypadek współuczestnictwa koniecznego 

obojga małżonków?” 

  

III CZP 2/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy apelacja w sprawie z powództwa z art. 33 ust. 1 ustawy z 

dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 – jedn. tekst zm.: 

Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1119) podlega wpisowi stałemu 

przewidzianemu w § 7 ust. 1 pkt 3 w związku z § 12 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w 

sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. 

U. Nr 154, poz. 753 ze zm.)?” 

 

III CZP 3/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 



 1. „Czy stwierdzone przez Kierownika Urzędu Rejonowego 

uprawnienie osób do otrzymania rekompensaty za mienie 

nieruchome pozostawione poza granicami obecnego obszaru 

Państwa Polskiego, określone powszechnie jako „mienie 

zabużańskie”, można uznać za wierzytelność do Skarbu Państwa, 

którą osoba ta może wykorzystać jako wkład niepieniężny (aport) 

dla nabycia akcji w spółkach prawa handlowego? 

 2. Czy wyżej wymienione uprawnienie osób do rekompensaty 

za „mienie zabużańskie” jest zbywalne?” 

 

III CZP 4/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy zdanie drugie art. 679 § 1 k.p.c. może mieć zastosowanie 

do osoby, która nie była uczestnikiem postępowania spadkowego, 

ale jest spadkobiercą uczestnika tego postępowania, który zataił 

istnienie testamentu?” 

 

 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

 III CZP 44/2000 - z dnia 12 stycznia 2001 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 

 Niedopuszczalne jest wniesienie przez spółdzielnię do spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci 

jej przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.) jeśli wyłącza to prowadzenie 

przez spółdzielnię statutowej działalności gospodarczej. 



 

 III CZP 45/2000 - z dnia 12 stycznia 2001 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 

„Czy w świetle art. 17 § 1 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo 

upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) 

na postanowienie sądu pierwszej instancji o ogłoszeniu upadłości, 

zażalenie służy także upadłemu, na którego wniosek upadłość 

została ogłoszona?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 III CZP 48/2000 - z dnia 12 stycznia 2001 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 

Komornikowi nie służy apelacja od postanowienia 

odmawiającego uwzględnienia przesłanego przez niego wniosku o 

dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z 

nieruchomości. 

 

 III CZP 49/2000 - z dnia 17 stycznia 2001 r. w składzie 7 

sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy może na podstawie art. 393 § 1 k.p.c. w 

brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 

Nr 48, poz. 554) odmówić przyjęcia kasacji do rozpoznania także 

wtedy, gdy orzeczenie sądu drugiej instancji, zostało wydane przed 

dniem 1 lipca 2000 r. 

 



 III CZP 50/2000 - z dnia 31 stycznia 2001 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Jeżeli wykonanie zapisu, którego przedmiot nie da się 

podzielić, przekracza granice odpowiedzialności spadkobiercy 

określone w art. 998 § 1 k.c., zapisobierca może żądać wykonania 

zapisu, uiszczając odpowiednią sumę pieniężną. 

 

 III CZP 51/2000 - z dnia 31 stycznia 2001 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

Od postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 

zarządcy, wydanego na podstawie art. 937 § 2 w związku z art. 615 

k.p.c., przysługuje apelacja. 

 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CKN 92/2000 – wyrok z dnia 19 września 2000 r. 

 Bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej 

z niewykonania zobowiązania w sytuacji objętej hipotezą art. 477 § 1 

k.c., tj. w razie utraty dla wierzyciela z powodu zwłoki dłużnika 

znaczenia pierwotnego świadczenia, rozpoczyna się od dnia 

wymagalności roszczenia o pierwotne świadczenie. 

 

I CKN 295/2000 – postanowienie z dnia 20 września 2000 r. 

 Przedmiotem działu spadku mogą być wyłącznie aktywa, 

natomiast podział długów następuje z mocy prawa, odpowiednio do 

podziału aktywów. 

 



V CKN 1465/2000 – postanowienie z dnia 27 września 2000 r. 

Sąd drugiej instancji, rozpoznając zażalenie na postanowienie 

o odrzuceniu sprzeciwu od wyroku zaocznego, bierze z urzędu pod 

rozwagę nieważność postępowania w sprawie. 

 

I CKN 287/2000 – wyrok z dnia 3 października 2000 r. 

Fakt prowadzenia działalności społecznie użytecznej przez 

posiadacza nieruchomości nie przesądza uznania, zgłoszonego 

przez użytkownika wieczystego żądania jej wydania za sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem prawa (art. 5 k.c.). 

 

I CKN 301/2000 – wyrok z dnia 3 października 2000 r. 

Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor 

może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w zw. z 

art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze oparte na zasadach 

ogólnych (art. 471 k.c.). Wybór uprawnień wynikających z rękojmi 

nakłada na niego obowiązek wykazania, które konkretne prace 

obciążone są wadą.  

 

I CKN 308/2000 – wyrok z dnia 3 października 2000 r. 

Realizacja roszczenia o zawarcie umowy przekazania 

nieruchomości (art. 5 ust. 1 ustawy z 12 października 1994 r. o 

zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych 

przez przedsiębiorstwa państwowe, Dz. U. Nr 119, poz. 567 ze zm.), 

podlega ocenie z punktu widzenia art. 5 k.c. 

 

I CKN 1120/98 – wyrok z dnia 3 października 2000 r. 

W postępowaniu nakazowym toczącym się wskutek 



wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty niedopuszczalna jest zmiana 

powództwa polegająca na tym, że zamiast świadczenia pieniężnego 

z umowy powód żąda zwrotu tej kwoty jako nienależnego 

świadczenia – ze względu na nieważność tej umowy. 

 

V CKN 96/2000 – wyrok z dnia 10 października 2000 r. 

Wyłączone jest prawo pierwokupu gminy przewidziane w art. 

109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), jeżeli 

nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została zabudowana 

budynkiem w stanie surowym zamkniętym. 

 

III CZ 87/2000 – postanowienie z dnia 11 października 2000 r. 

Od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego 

zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji, odmawiające 

zwolnienia od kosztów czynności notarialnej, nie przysługuje 

kasacja. 

 

IV CKN 132/2000 – postanowienie z dnia 25 października 2000 r. 

Kasacja od wyroku rozwodowego zaskarżonego tylko w 

części dotyczącej sposobu korzystania przez strony ze wspólnego 

budynku mieszkalnego nie jest dopuszczalna (art. 5191 § 2 pkt 1 

k.p.c.) w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 24 

maja 2000 r. – Dz. U. Nr 48, poz. 554). 

 

IV CKN 169/2000 – postanowienie z dnia 3 listopada 2000 r. 

 Zasada bezstronności sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) i 

równego traktowania stron wyłącza dopuszczalność wskazywania 

uczestnikom postępowania na potrzebę zgłoszenia odpowiednich 



roszczeń. 

 

I CKN 1115/2000 – postanowienie z dnia 7 listopada 2000 r. 

 Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może 

być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych 

kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, 

bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko. 

 

II CKN 1385/2000 – postanowienie z dnia 9 listopada 2000 r. 

 Nie przedstawienie w kasacji okoliczności uzasadniających jej 

rozpoznanie (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.) powoduje odrzucenie jej bez 

wzywania do uzupełnienia tego braku. 

 

I CR 149/88 – postanowienie z dnia 21 listopada 2000 r. 

 Nie ma ogólnego następcy prawnego przedsiębiorstwa 

państwowego zlikwidowanego w wyniku prywatyzacji na podstawie 

art. 37-39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) przez 

oddanie do odpłatnego korzystania, a następnie sprzedaż 

zorganizowanych części mienia tego przedsiębiorstwa spółkom 

osób fizycznych utworzonym z jego pracowników. 

 

V CKN 1214/2000 – wyrok z dnia 24 listopada 2000 r. 

 Przepis art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 

poz. 543) nie uzależnia oddania nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa lub własność gminy w użytkowanie 

wieczyste osobie fizycznej lub prawnej od uzyskania przed dniem 5 

grudnia 1990 r. ostatecznej decyzji lokalizacyjnej lub pozwolenia na 



budowę z lokalizacją stałą od zgodności tej lokalizacji (pozwolenia) 

z ustaleniami planu miejscowego obowiązującego w dniu 

zgłoszenia żądania. 

 

III CKN 1226/2000 – postanowienie z dnia 29 listopada 2000 r. 

 W sprawach dotyczących przybicia i przysądzenia własności 

nieruchomości nabytej w drodze licytacji oraz podziału sumy 

uzyskanej z egzekucji kasacja jest dopuszczalna tylko od 

merytorycznych postanowień sądu drugiej instancji. 

 

V CKN 1298/2000 – postanowienie z dnia 1 grudnia 2000 r. 

 Orzekając o bezskuteczności rozporządzenia udziałem na 

podstawie art. 1036 k.c. sąd określa jej podmiotowy i przedmiotowy 

zakres. 

 

V CKN 1780/2000 – postanowienie z dnia 12 grudnia 2000 r. 

 Nie spełnia obowiązku określonego w art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c. 

odwołanie się przez skarżącego do uzasadnienia podstaw 

kasacyjnych, bez przedstawienia okoliczności wskazanych w art. 

393 k.p.c. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 1/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy przestępstwem z art. 90 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) jest także 

prowadzenie robót budowlanych, o których mowa w art. 50 ust. 1 

pkt 1 ustawy (tj. montaż, remont lub rozbiórka) przed wydaniem 

postanowienia o ich wstrzymaniu?”  

 

I KZP 2/2001 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy przy zbiegu skazań na kary pozbawienia wolności, z 

których wykonanie jednej z nich zostało warunkowo zawieszone i 

braku warunków określonych w art. 69 k.k. ma zastosowanie zakaz 

pogarszania sytuacji prawnej skazanego przy orzekaniu kary 

łącznej w wyroku łącznym?”  

 

 

UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

 I KZP 45/2000 - z dnia 24 stycznia 2001 r. w składzie 3 sędziów  

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

 Wymieniony w art. 280 § 2 k.k. „środek obezwładniający” – 



podobnie, jak i inne wskazane tam przedmioty i sposób działania – 

musi być „niebezpieczny”, tj. bezpośrednio zagrażający życiu 

człowieka. 

Postanowiono odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie 

drugie: 

„Czy w użytym w art. 280 § 2 k.k. określeniu „środki 

obezwładniające” mieszczą się tylko takie środki (narzędzia i 

urządzenia), które już w założeniu zostały skonstruowane 

fabrycznie w celu obezwładniania człowieka, a przez to z samej 

swojej istoty przeznaczone są do spełniania tego rodzaju zadań, czy 

też można zaliczyć do nich również środki sporządzone 

(przygotowane) doraźnie przez sprawcę planującego dokonanie 

przestępstwa w zamiarze obezwładnienia przyszłej ofiary, których 

jednakże nie da się zaklasyfikować (według powyższego kryterium) 

do tej grupy przedmiotów, o jakich jest mowa w pierwszej części 

niniejszego pytania?” 

 

I KZP 46/2000 - z dnia 24 stycznia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Warszawie przekazane na 

podstawie art. 441 § 1 k.p.k.: 

„Czy sąd rejonowy winien w każdym wypadku złożenia 

zażalenia na uprzednio wydane w tym samym składzie 

postanowienie, zażalenie to rozpoznać, a w konsekwencji w każdym 

wypadku wydać postanowienie, o którym mowa w art. 437 § 1 k.p.k., 

czy też wymóg wydania postanowienia dotyczy wyłącznie 

rozstrzygnięcia uwzględniającego żądanie wyrażone w petitum 

wniesionego zażalenia, nie dotyczy zaś pozostałych wypadków, tj. 

braku podstaw do uwzględnienia zażalenia, w których prezes sądu 

przekazuje – w formie zarządzenia – zażalenie sądowi powołanemu 



do rozpoznania zażalenia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 47/2000 - z dnia 24 stycznia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

1. Świadek uprawniony do odmowy zeznań na podstawie art. 

182 § 1 k.p.k. może korzystać z tego prawa także po rozpoczęciu 

pierwszego zeznania na pierwszej rozprawie przed sądem pierwszej 

instancji, z tym że w razie złożenia takiego oświadczenia po tym 

terminie, poprzednio złożone zeznania tego świadka mogą służyć za 

dowód i być odtworzone (art. 286 § 1 k.p.k.). 

2. W razie zaistnienia takiej sytuacji, podstawą odczytania 

uprzednio złożonych zeznań jest interpretowany a contrario art. 186 

§ 1 k.p.k. 

 

I KZP 50/2000 - z dnia 30 stycznia 2001 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Prokuratora Generalnego 

Zawarty w art. 254 § 1 zd. 2 in fine k.p.k. nakaz odpowiedniego 

stosowania przepisu art. 263 § 5 k.p.k. odnosi się tylko do zażalenia 

na postanowienie sądu apelacyjnego, gdy orzeka on w pierwszej 

instancji w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka 

zapobiegawczego. 


