
PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY ADMINISTRACYJNEJ, 

PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

III ZP 8/2001 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy posiadanie gospodarstwa rolnego, z tytułu którego 

zainteresowany podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, 

skutkuje utratę prawa do zasiłku chorobowego z mocy art. 13 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 

(Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.) – w sytuacji, gdy prawo do zasiłku 

chorobowego powstało w czasie zatrudnienia?” 

 

III ZP 9/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego- Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Białymstoku przedstawione do rozpoznania przez 

skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy pracownicy byłego ZOZ-u przejęci w trybie art. 23 (1) k.p. 

przez nowego pracodawcę – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej – zachowują dotychczasowe uprawnienie do nagrody z 

zakładowego funduszu nagród (obecnie dodatkowe wynagrodzenie 

roczne) w sytuacji, gdy nowy pracodawca nie dokonywał żadnych 

zmian treści stosunku pracy, czy też pracownicy zostali pozbawieni 

tego prawa w związku ze zmianą przepisów, tj. utratą mocy 

obowiązującej ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych nagrodach 

z zakładowego funduszu nagród w państwowych jednostkach 

organizacyjnych nie będących przedsiębiorstwami państwowymi 



(Dz.U. Nr 32, poz. 131 ze zm.) i wejściem w życie nowej ustawy z 

dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla 

pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 

ze zm.), co równoznaczne jest ze zmianą treści stosunku pracy?” 

 

 

 

UCHWAŁY  IZBY  ADMINISTRACYJNEJ,  PRACY   

I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

 III ZP 36/2000 - z dnia 2 lutego 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Łodzi 

 W okresie zawieszenia w czynnościach dyrektor 

przedsiębiorstwa państwowego zachowuje prawo do 

wynagrodzenia w wysokości otrzymywanej bezpośrednio przed 

zawieszeniem (art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych, jednolity tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 

18, poz. 80 ze zm.);   

 
 III ZP 3/2001 - z dnia 7 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Szczecinie:  

 „Czy Wojewódzki Inspektorat 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 zmianami) 

pozostawał 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)?” 

 postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 III ZP 1/2001 - z dnia 15 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie:  

 Wymiar czasu pracy pracownika komunalnego zakładu 

budżetowego – w ustawowych granicach – może być określony w 

regulaminie pracy (art. 1041 § 1 k.p. w związku z art. 8 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r. Nr 9, 

poz. 43 ze zm.). 

 

 III ZP 4/2001 - z dnia 21 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Elblągu:  

 Nie jest wyłączone stosowanie art. 12 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 

ze zm.) do nawiązania umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r., o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 

ze zm.). 

 

 III ZP 2/2001 - z dnia 28 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie:  

 Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie 

umorzenia należności funduszu alimentacyjnego przysługuje 

odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 



PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY CYWILNEJ 

 

 

III CZP 11/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy od zażalenia na postanowienie Sądu co do nadania 

klauzuli wykonalności pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu 

pobiera się wpis stanowiący piątą część całego wpisu 

stosunkowego, czy też wpis stanowiący piątą część wpisu 

należnego od wniosku, a zatem określonego w § 54 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w 

sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych?” 

  

III CZP 12/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 1. „Czy Kasa Chorych jest państwową jednostką 

organizacyjną w rozumieniu art. 831 § 1 pkt 4 k.p.c. 

a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie 

2. czy w postępowaniu egzekucyjnym umowa zawarta przez 

Kasę Chorych z Zespołem Opieki Zdrowotnej o finansowanie usług 

medycznych (świadczeń zdrowotnych) jest umową o świadczenie 

usług w rozumieniu cytowanego przepisu w sytuacji gdy ZOZ 

korzysta z dostaw materiałów medycznych Przedsiębiorstwa 

Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM-Szczecin” Spółki 

Akcyjnej w Szczecinie?”  

 



III CZP 13/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy radca prawny reprezentujący osobę fizyczną może być 

pełnomocnikiem procesowym w sprawie sądowej, gdy świadczy 

pomoc prawną w ramach wykonywania zawodu w spółce 

wymienionej w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 

lipca 1982 r. zmienionej ustawą z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie 

Ustawy  - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz 

niektórych innych Ustaw (Dz.U. z 14 lipca 1997 r. z późn. zm.) a 

jednocześnie pozostaje w stosunku pracy w charakterze 

pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego?”  

 

III CZP 14/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy przy łączeniu się spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych winny być spełnione (zachowane) wymogi określone 

w art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 z późn. 

zm.) odnośnie więzi łączącej członków kasy przejmującej i kasy 

przejmowanej?” 

 

III CZP 15/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

  „Czy sąd rejonowy rozpoznający sprawę w przedmiocie 



orzeczenia zakazu prowadzenia działalności określonej w art. 172 § 

1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 

października 1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, 

poz. 512 ze zm.) powinien rozpoznawać ją w składzie trzyosobowym 

(tak jak sąd upadłościowy), czy też jednoosobowo (jak sąd 

prowadzący postępowanie nieprocesowe)?” 

 

III CZP 16/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy konieczne jest w postępowaniu wieczystoksięgowym w 

celu wpisania byłych małżonków jako współwłaścicieli w częściach 

ułamkowych z udziałami równymi złożenie jako podstawy wpisu 

obok odpisu wyroku rozwodowego także odpisu orzeczenia lub 

umowy o podziale majątku dorobkowego, ewentualnie innego 

dokumentu ustalającego wielkość udziałów byłych 

współmałżonków we współwłasności nieruchomości w formie 

przewidzianej w art. 31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece?” 

 

III CZP 17/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy brak sądowej klauzuli wykonalności w stosunku do 

osoby wymienionej jako dłużnik w administracyjnym tytule 

wykonawczym stanowi przeszkodę do nadania przeciwko 

małżonkowi tej osoby klauzuli wykonalności w oparciu o art. 787 

k.p.c. celem zabezpieczenia wierzytelności stwierdzonej tym 

tytułem, polegającego na wpisie hipoteki przymusowej na 

nieruchomości stanowiącej majątek wspólny dłużnika i jego 



małżonka”? 

 

III CZP 18/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy Zakład Opieki Zdrowotnej sam lub obok Skarbu Państwa 

odpowiada za zobowiązania wynikające z umów o refundację 

kosztów za leki dla osób skierowanych po nie do aptek 

ogólnodostępnych przez lekarzy byłych jednostek kolejowej służby 

zdrowia, wyodrębnionych ze struktur przedsiębiorstwa Polskie 

Koleje Państwowe przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 

w celu utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej?” 

 

III CZP 19/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy wniesiony w postępowaniu uproszczonym sprzeciw od 

nakazu zapłaty podlega odrzuceniu także wtedy, gdy formularz 

urzędowy nie został prawidłowo wypełniony, ale w sposób nie 

uniemożliwiający nadania prawidłowego biegu temu sprzeciwowi?” 

 

 

 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

 III CZP 2/2001 - z dnia 8 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 



 Wpis od apelacji w sprawie o rozwiązanie najmu i nakazanie 

przez sąd opróżnienia lokalu (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 

1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych 

(jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) nie jest wpisem 

stałym przewidzianym w § 12 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 17 ust. 1 

pkt 3 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 52/2000 - z dnia 8 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej: 

Za czynność w postaci sprzedaży nieruchomości upadłego 

komornik pobiera opłatę stałą określoną w § 29 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy 

za czynności komorników (Dz.U. Nr 62, poz. 264 ze zm.). 

 

 III CZP 53/2000 - z dnia 14 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

1. „Czy dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym może domagać 

się zwolnienia od kosztów egzekucyjnych na podstawie art. 113 § 2 

k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. 

a w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie w pkt 1 

 2. czy brak dobrowolnego zaspokojenia przez dłużnika 

egzekwowanego świadczenia mimo istniejących możliwości może 

być traktowany jako synonim oczywistej bezzasadności obrony w 

rozumieniu art. 116 § 2 k.p.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 III CZP 56/2000 - z dnia 14 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów 



na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: 

 Sąd, rozpoznając wniosek o wpis hipoteki przymusowej na 

rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przyjmuje za 

podstawę wpisu tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 

(Dz.U. Nr 19, poz. 147 ze zm.). 

 

 III CZP 1/2001 - z dnia 21 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: 

 W procesie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej 

dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (art. 527 § 

1 k.c.), legitymowanym biernie jest tylko kontrahent dłużnika także 

wówczas, kiedy wynikła z tej czynności korzyść majątkowa weszła 

do majątku dorobkowego kontrahenta i jego małżonka. 

 

 III CZP 4/2001 - z dnia 21 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

 Przepis art. 679 § 1 k.p.c. – zdanie drugie ma zastosowanie do 

spadkobiercy uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia 

spadku, w razie zatajenia przez tegoż uczestnika istnienia 

testamentu. 

 

 III CZP 46/2000 - z dnia 21 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: 

 „Czy zastrzeżenie w art. 38 § 1 kodeksu postępowania 

cywilnego wyłącznej właściwości sądu miejsca położenia 

nieruchomości w sprawach o własność i inne prawa rzeczowe 



obejmuje również sprawy o hipotekę obciążającą własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (spółdzielcze prawo do 

lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej), przy uwzględnieniu miejsca położenia 

nieruchomości spółdzielczej i lokalu spółdzielczego?” 

 postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 III CZP 3/2001 - z dnia 27 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 

 Uprawnienie do otrzymania rekompensaty za mienie 

nieruchome pozostawione poza obecnymi granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej nie może stanowić wkładu 

niepieniężnego (aportu) dla nabycia akcji w spółce akcyjnej. 

 

 III CZP 54/2000 - z dnia 27 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

 Żądanie, o jakim mowa w art. 3571 k.c., pozwany może zawrzeć 

jedynie w pozwie wzajemnym. 

 

 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

 I CKN 304/2000 – wyrok z dnia 3 października 2000 r. 

 Wykorzystanie przez pracownika we własnej działalności 

gospodarczej informacji, co do których przedsiębiorca 

(pracodawca) nie podjął niezbędnych działań w celu zachowania ich 

poufności, należy traktować jako wykorzystanie powszechnej 



wiedzy, do której przedsiębiorca nie ma żadnych ustawowych 

uprawnień. 

  

IV CKN 151/2000 – wyrok z dnia 3 listopada 2000 r. 

Niedopuszczalne jest wydanie wyroku wstępnego po 

wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty (art. 496 k.p.c.). 

 

I CKN 1170/98 – postanowienie z dnia 7 listopada 2000 r. 

Opinia biegłego podlega ocenie – przy zastosowaniu art. 233 § 

1 k.p.c. – na podstawie właściwych dla jej przedmiotu kryteriów 

zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy 

biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu 

motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażonych w niej 

wniosków. 

 

III CZ 91/2000 – postanowienie z dnia 16 listopada 2000 r. 

1. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności przez 

zasiedzenie kasację od postanowienia sądu drugiej instancji 

oddalającego apelację może wnieść także ten uczestnik, który nie 

złożył apelacji. 

2. Przewidziane w art. 89 § 3 k.p.c. wymaganie złożenia przez 

radcę prawnego oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku pracy 

nie dotyczy sytuacji, gdy radca prawny reprezentuje stronę będącą 

osobą fizyczną  jako współuczestnik sporu lub jej osoba bliska, o 

której mowa w art. 87 § 1 k.p.c. 

 

 II CKN 897/98 – wyrok z dnia 22 listopada 2000 r. 

Rezygnacja doktoranta ze studiów jest jednostronną 

czynnością prawną mogącą powodować obowiązek zwrotu 



stypendium. 

  

 I CKN 313/2000 – wyrok z dnia 28 listopada 2000 r. 

 Błędne nazwanie wady fizycznej rzeczy wadą prawną nie ma 

wpływu na skuteczność oświadczenia kupującego o odstąpieniu od 

umowy sprzedaży w wykonaniu uprawnienia z tytułu rękojmi. 

Powtórzenie błędnej oceny charakteru wady rzeczy w pozwie o 

zwrot ceny nie uzasadnia oddalenia powództwa. 

 

 I CKN 970/98 – wyrok z dnia 30 listopada 2000 r. 

Wydane przez zakład ubezpieczeń na podstawie art. 6 ustawy 

z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst: 

Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) ogólne warunki ubezpieczeń 

stanowiły wzorce umowne kwalifikowane w rozumieniu art. 385 § 1 

k.c. w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 28 

lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, 

poz.321). Strony są związane tymi warunkami bez względu na to, 

czy objęły je postanowieniami zawartej umowy. 

 

 I CKN 971/98 – wyrok z dnia 8 grudnia 2000 r. 

 Przepis art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) nie 

pozbawia organizacji zbiorowego zarządzania uprawnień z art. 105 

ust. 1 w odniesieniu do zdarzeń naruszenia praw autorskich sprzed 

wejścia w życie ustawy.  

 

 I CKN 994/98 – wyrok z dnia 8 grudnia 2000 r. 

Pod rządem ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu 

praktykom monopolistycznym (w jej brzmieniu ogłoszonym w Dz.U. 



1997 r. Nr 49, poz. 318) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów był uprawniony do wydawania decyzji nie 

stwierdzających stosowania praktyki monopolistycznej. 

 

  III CKN 1422/2000 – wyrok z dnia 13 grudnia 2000 r. 

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie 

biologicznego ojcostwa męża matki, lecz obalenie ustawowego 

domniemania, że dziecko od niego pochodzi. 

 

 V CKN 1841/2000 – postanowienie z dnia 11 stycznia 2001 r. 

W postępowaniu o założenie księgi wieczystej dla 

nieruchomości nie mającej dotychczas takiej księgi ani zbioru 

dokumentów, osoba której prawa zostały wpisem dotknięte może 

zgłosić swój udział w sprawie wraz z apelacją od wpisu. 

 

 II CKN 784/2000 – postanowienie z dnia 26 stycznia 2001 r. 

Ograniczenie przewidziane w art. 679 § 1 zd. 2 k.p.c. dotyczy 

także spadkobiercy – uczestnika postępowania o stwierdzenie 

nabycia spadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

I KZP 7/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dozorca ustanowiony decyzją komornika w toku 

postępowania egzekucyjnego jest osobą zajmującą się sprawami 

majątkowymi o jakich mowa w art. 308 k.k.?”  

 

I KZP 8/2001 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy cofnięcie przez skazanego wniosku, którym zainicjował 

postępowanie o warunkowe zwolnienie uprawnia sąd penitencjarny 

do odstąpienia od merytorycznego rozstrzygnięcia o przedmiocie 

tego postępowania?”  

 

I KZP 9/2001 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy zakres znaczeniowy użytego w art. 228 § 1 k.k. zwrotu 

„pełnienie funkcji publicznej” może też obejmować działalność 

dyrektora przedsiębiorstwa państwowego polegającą na 

zarządzaniu przedsiębiorstwem i reprezentacją go na zewnątrz (art. 

32 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach 

państwowych, jedn. tekst: Dz. U.  z 1991 r. Nr 18, poz. 80 z późn. 

zm.)?” 

 



I KZP 10/2001 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy pod pojęciem „narzędzi i urządzeń, których używanie 

może zagrażać życiu i zdrowiu” zrównanych w art. 4 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 19 czerwca 

1999 r. Nr 53, poz. 549) z bronią białą, należy rozumieć wyłącznie 

„pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego 

materiału imitujące kij bejsbolowy”, czy również przedmiot 

posiadający wygląd i cechy oryginalnego kija bejsbolowego?” 

 

 

UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

 I KZP 2/2001 – z dnia 27 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

 W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i 

bez warunkowego jej zawieszenia – orzeczenie kary bez 

warunkowego zawieszenia jej wykonania w wyroku łącznym (art. 89 

§ 1 k.k.) nie jest dopuszczalne.  

 

I KZP 3/2001 – z dnia 27 marca 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

Czy w związku z nowelą kodeksu postępowania karnego z 

dnia 20 lipca 2000 r. sądem odwoławczym w rozumieniu art. 466 § 2 

k.p.k. właściwym do rozpoznania zażaleń na zarządzenia prezesa 

sądu pierwszej instancji (przewodniczącego wydziału, 



upoważnionego sędziego) o odmowie przyjęcia środka 

odwoławczego, wydanych na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. w zw. z 

art. 254 § 2 k.p.k. jest sąd nadrzędny, czy też sąd właściwy do 

rozpoznania na mocy art. 254 § 1 k.p.k. w zw. z art. 263 § 5 k.p.k. 

zażalenia na postanowienie odmawiające uwzględnienia wniosku o 

uchylenie środka zapobiegawczego? 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 4/2001 – z dnia 27 marca 2001 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Ministra Sprawiedliwości  

Sformułowanie użyte w art. 11a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, 

zawarte w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające 

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny 

skarbowy (Dz. U. Nr 62, poz. 717): „sąd apelacyjny może przekazać 

taką sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu” 

oznacza, iż sąd ten jest uprawniony do przekazania sprawy także 

sądowi równorzędnemu w okręgu innego sądu apelacyjnego.   

 

 

ORZECZENIA TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

IV KKN 509/98 – wyrok z dnia 1 grudnia 2000 r.  

Nie ponosi odpowiedzialności karnej za dokonanie 

przestępstwa skutkowego osoba, której zachowanie nie stwarzało 

albo w sposób znaczący nie zwiększało niebezpieczeństwa dla 

dobra chronionego prawem.    



 

V KKN 316/98 – wyrok z dnia 23 stycznia 2001 r.  

Zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary 

przewidzianej w art. 57 § 4 k.k. z 1969 r., polegającej na odstąpieniu 

od wymierzenia kary dodatkowej lub instytucji przewidzianej w art. 

61 § 2 k.k. z 1997 r. polegającej na odstąpieniu od wymierzenia 

środka karnego, oznacza całkowite odstąpienie od orzeczenia 

obligatoryjnej kary dodatkowej lub obligatoryjnego środka karnego.  

 

IV KKN 578/2000 – wyrok z dnia 26 stycznia 2001 r. 

Oczywistą zasadność kasacji wiązać należy przede wszystkim 

z oceną trafności uchybień, jakie, stosownie do obowiązku 

wynikającego z treści art. 526 § 1 k.p.k. oraz na podstawach 

wskazanych w art. 523 § 1 k.p.k., zostały w skardze podane, a które 

– w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów (art. 536 k.p.k.) 

– rozważane są przez sąd kasacyjny. Jeśli ocena co do zaistnienia 

przynajmniej jednego uchybienia (art. 436 w zw. z art. 518 k.p.k.), 

jako powodującego konieczność wzruszenia prawomocnego 

wyroku w nie mniejszym niż oznaczony w skardze zakresie 

zaskarżenia i zgodnie ze wskazanym w niej (na korzyść) 

kierunkiem, nie nasuwa żadnych wątpliwości i zastrzeżeń, których 

wyjaśnieniu służy przeprowadzenie w tej kwestii rozważań w toku 

kontradyktoryjnej rozprawy, to określony przepisem art. 535 § 3 

k.p.k. warunek uwzględnienia kasacji w całości wobec jej 

oczywistej zasadności jest spełniony. 

 

V KKN 525/2000 – wyrok z dnia 14 lutego 2001 r. 

W razie stwierdzenia przy rozpoznaniu kasacji od 

prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, iż zostało ono 



wydane w sprawie o wykroczenie, należącej do właściwości 

wojskowego sądu garnizonowego, Sąd Najwyższy – Izba Karna 

uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu 

prokuratorowi wojskowemu, jako organowi uprawnionemu do 

czynności procesowych przewidzianych w art. 677 § 2 w zw. z art. 

676 § 1 k.p.k. bądź w art. 680 § 1 k.p.k. Nie jest natomiast 

dopuszczalne podjęcie przez Sąd Najwyższy – Izbę Karną 

orzeczenia następczego w postaci umorzenia postępowania wobec 

stwierdzenia okoliczności wyłączającej ściganie (brak skargi 

uprawnionego oskarżyciela), gdyż takie orzeczenie naruszałoby 

podział właściwości w sprawach karnych między Izbą Karną a Izbą 

Wojskową Sądu Najwyższego i stanowiłoby uchybienie określone w 

art. 439 § 1 pkt 3 w zw. z art. 655 § 2 k.p.k. 

  

II KKN 502/2000 – postanowienie z dnia 15 lutego 2001 r. 

Strona, która wniosła kasację, będącą w danej sprawie skargą 

niedopuszczalną, może cofnąć tę kasację dopóty, dopóki nie 

zostanie wydane zarządzenie o odmowie jej przyjęcia, a gdyby 

skargę przyjęto – postanowienie o pozostawieniu jej bez 

rozpoznania, w tym także na posiedzeniu sądu zarządzonym dla 

zbadania dopuszczalności kasacji.   

 

III KKN 409/98 – postanowienie z dnia 27 lutego 2001 r. 

Zawarty w treści art. 439 § 1 k.p.k. in principio nakaz uchylenia 

(jedynie) zaskarżonego orzeczenia powoduje obowiązek zbadania, 

czy w ogóle istnieje jakikolwiek związek między nie będącym 

przedmiotem bezpośredniego zaskarżenia orzeczeniem lub 

czynnością procesową, dotkniętymi wskazaną tym przepisem wadą, 

a tym rozstrzygnięciem, które faktycznie zostało zaskarżone i które 



miałoby podlegać uchyleniu. 

 

IV KO 11/2001 – postanowienie z dnia 28 lutego 2001 r. 

Uchylenie lub zmiana tymczasowego aresztowania, o których 

mowa w art. 253 § 1 k.p.k., następuje nie tylko wówczas, gdy po 

jego zastosowaniu powstały okoliczności, o których mowa w tym 

przepisie, ale – a minori ad maius – także wówczas, gdy środek ten 

zastosowano z naruszeniem prawa.   

  

 


