
PYTANIA PRAWNE DO IZBY ADMINISTRACYJNEJ,  

PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

 

III ZP 34/01 

 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podziemne wyrobisko górnicze jest nieruchomością w 

znaczeniu art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 

późn. zm.) i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości?” 

 

 

UCHWAŁY IZBY ADMINISTRACYJNEJ,  

PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 

 

 III SW 138-139/01 – z dnia 5 grudnia 2001 r. w składzie całej 

Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 

Stwierdza ważność wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 

dnia 23 września 2001 r. 

 

 III ZP 27/01 – z dnia 6 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Bydgoszczy: 

Nie zachodzi nieważność postępowania, gdy w sprawie z 

zakresu prawa pracy sąd pierwszej instancji orzekając na skutek 



sprzeciwu utrzymał w mocy wyrok zaoczny wydany w składzie 

sprzecznym z przepisami prawa. 

 

 III ZP 28/01 – z dnia 6 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 

 W sprawie o zasądzenie odszkodowania z tytułu bezprawnego 

rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nie określony bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p. wartość przedmiotu sporu 

stanowi podana kwota pieniężna (art. 19 § 1 k.p.c.), a nie suma 

wynagrodzenia za pracę za okres jednego roku (art. 231 k.p.c.). 

 

 III ZP 29/01 – z dnia 17 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

 Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o 

zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) możliwe było począwszy od 

dnia 1 stycznia 2000 r. obniżenie wysokości dodatku za trudne 

warunki pracy przy równoczesnym podwyższeniu innych 

składników wynagrodzenia w taki sposób, aby wynagrodzenie 

miesięczne nie było niższe od dotychczasowego. 

 

 III ZP 25/01 – z dnia 18 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Krośnie: 

 Odpowiednie stosowanie art. 58 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) do przejęcia urzędów 

pracy (art. 19 ust. 5 tej ustawy) obejmuje również określone w tym 

przepisie daty. 



PYTANIA PRAWNE DO IZBY CYWILNEJ 

 

 

III CZP 83/01 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy osoba, która nabyła własność nieruchomości na 

podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego wydanej na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. Nr 123, poz. 781 ze 

zm.) obowiązana jest do uiszczenia opłaty rocznej o jakiej mowa w 

art. 71 ust. 4 ustawy o Gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: 

Dz. U. 2000 r. Nr 46, poz. 543) w pełnej wysokości za cały rok, w 

którym nastąpiło przekształcenie, czy też opłata ta podlega 

odpowiedniemu zmniejszeniu?” 

 

III CZP 84/01 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy nie złożenie przez wierzyciela występującego w trybie 

art. 984 § 2 k.p.c. z wnioskiem o przejęcie nieruchomości na 

własność wymaganej rękojmi stanowi brak formalny wniosku, 

uzasadniający zastosowanie art. 130 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 

k.p.c.?” 

 

III CZP 85/01 

 Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 



 „Czy w świetle § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w 

związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 96, poz. 475 ze zm.) 

ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w mieniu wyrządzoną przez 

sprawcę szkody pojazdem, którego posiadacz korzystał z ochrony 

ubezpieczeniowej, również wówczas, gdy sprawca szkody nie 

został zidentyfikowany?” 

 

III CZP 86/01 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy dopuszczalne jest ze strony zamawiającego domaganie 

się upoważnienia przez sąd do zastępczego usunięcia wad na koszt 

dłużnika (art. 480 k.c.) w sytuacji, gdy przyjmujący zamówienie 

(wykonawca) spełnił swoje świadczenie wadliwie, a wezwany do 

usunięcia wad w trybie art. 637 k.c. – nie usunął ich skutecznie?” 

 

III CZP 87/01 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 „Czy w toku procesu przeciwko syndykowi masy upadłości o 

wyłączenie z masy upadłości i wydanie powodowi rzeczy nie 

należących do upadłego dopuszczalne jest wydanie zarządzenia 

tymczasowego o zabezpieczeniu roszczenia poprzez zakazanie 

zbywania tych rzeczy?” 

 



UCHWAŁY IZBY CYWILNEJ 

 

 

 III CZP 70/01 – z dnia 12 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

 Niedołączenie przez wierzyciela tytułu wykonawczego do 

wniosku o wyjawienie majątku stanowi brak formalny w rozumieniu 

art. 130 § 1 k.p.c. 

 

 III CZP 67/01 – z dnia 14 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie: 

1. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się także w 

rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym sprawach 

gospodarczych o roszczenia przewidziane w art. 5051 k.p.c. 

2. Podlega odrzuceniu sprzeciw od nakazu zapłaty w 

postępowaniu upominawczym, jeżeli wymaganie zastosowania 

formularza urzędowego dla tego sprzeciwu, wynikające z art. 503 § 

2 k.p.c., nie zostało zachowane w odniesieniu do tej części 

sprzeciwu, która obejmuje wnioski dowodowe. 

 

 III CZP 74/01 – z dnia 14 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 

 Przewidziana w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 

ze zm.) opłata stała uiszczona przez wierzyciela przy składaniu 

wniosku o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu z rzeczy lub 

osób, należy się komornikowi także wówczas, gdy dłużnik opróżnił 

lokal po wezwaniu go przez komornika do dobrowolnego dokonania 

tej czynności, w wyniku czego na wniosek wierzyciela 



postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. W takiej sytuacji 

wierzycielowi przysługuje na zasadach określonych w art. 770 

k.p.c., przy odpowiednim stosowaniu art. 98 i nast. k.p.c. w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c., zwrot poniesionych kosztów egzekucyjnych 

obejmujących uiszczoną opłatę stałą. 

 

 III CZP 69/01 – z dnia 20 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 

 Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

pozwany o zapłatę należności z tytułu nie opłaconych składek na 

ubezpieczenie społeczne pracowników, ustalonych w tytule 

wykonawczym (art. 298 k.h.), nie może bronić się zarzutem 

przedawnienia należności z tytułu tych składek, opartym na 

podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o 

organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: 

Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 ze zm.). 

 

 III CZP 73/01 – z dnia 20 grudnia 2001 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

Spółdzielnia mieszkaniowa może na podstawie art. 226 § 1 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: 

Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) żądać uzupełnienia wkładu 

budowlanego po ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy w razie 

nieważności swego oświadczenia w przedmiocie ostatecznego 

rozliczenia kosztów budowy. 

 

 

 

 



ORZECZENIA TEZOWANE IZBY CYWILNEJ 

 

 

 III CKN 341/00 – wyrok z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

 Wystawca weksla własnego może wobec remitenta zgłaszać 

zarzut, że dług wynikający ze stosunku podstawowego został przed 

wydaniem nakazu zapłaty przejęty przez osobę trzecią. 

 

 V CKN 1240/00 – wyrok z dnia 6 czerwca 2001 r.  

 Wniosek restytucyjny niedopuszczalny z powodów 

formalnych podlega odrzuceniu. 

 

 V CKN 411/00 – wyrok z dnia 22 sierpnia 2001 r.  

 Prawo do innego mieszkania spółdzielczego nie wyłączało 

roszczeń przewidzianych w art. 221 ustawy z dnia 16 września 1982 

r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54, poz. 288 

ze zm.). 

 

 IV CKN 381/00 – wyrok z dnia 13 września 2001 r.  

Umowa (w sprawie zamówienia publicznego) zawarta z 

pominięciem obowiązkowej procedury przetargowej przewidzianej 

w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 

(Dz. U. Nr 76, poz. 344) jest nieważna bez względu na to, czy 

przepisy regulujące ten typ umowy przewidują skutek nieważności. 

 

 II CKN 277/99 – wyrok z dnia 20 września 2001 r.  

 Nabywcę nieruchomości w drodze odpłatnej czynności 

prawnej od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel na 

podstawie aktu własności ziemi można uznać za działającego w złej 



wierze, jeżeli w chwili nabycia zna nie budzące wątpliwości fakty 

jednoznacznie uzasadniające stwierdzoną później nieważność aktu 

własności ziemi stanowiącego podstawę wpisu zbywcy w księdze 

wieczystej. 

 

 V CZ 150/01 – postanowienie z dnia 3 października 2001 r.  

 W sprawie o unieważnienie uchwały wspólników o 

rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kasacja jest 

dopuszczalna bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia. 

 

 I CKN 402/00 – postanowienie z dnia 4 października 2001 r.  

Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 

27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 

świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140 ze 

zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej 

stanowi dorobek małżonków. 

 

 III CKN 461/00 – wyrok z dnia 5 października 2001 r.  

 Niemożność wykonania prawa pierwokupu z powodu zawarcia 

umowy sprzedaży bezwarunkowej, nie prowadzi do wygaśnięcia 

tego prawa. 

 

 III CKN 1373/00 – wyrok z dnia 5 października 2001 r.  

 Przed wejściem w życie art. 5721 k.c. wykonanie przez 

nabywcę uprawnień z tytułu rękojmi z powodu wady prawnej 

obciążającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nie było 

uzależnione od wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem 

dotyczącym nabytego prawa.  

 



 II CZ 100/01 – postanowienie z dnia 11 października 2001 r.  

 Sprawa o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego należy do kategorii „spraw z 

zakresu prawa osobowego” w rozumieniu art. 5191 § 1 k.p.c. W 

związku z tym od postanowień wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 ze zm.) 

przysługuje kasacja. 

 

 II CKN 578/99 – wyrok z dnia 11 października 2001 r.  

 Dopuszczenie się czynu nieuczciwej konkurencji w postaci 

niedozwolonego naśladownictwa opakowań innego 

przedsiębiorstwa i sprzedaż w nich wyrobów własnych (art. 10 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) może uzasadniać 

odpowiedzialność deliktową także za szkodę w postaci lucrum 

cessans (art. 361 § 2 k.c.) jeżeli między niedozwolonym 

naśladownictwem i takim elementem szkody istnieje normalny 

związek przyczynowy (art. 361 § 1 k.c.).  

 

 V CKN 357/01 – postanowienie z dnia 15 października 2001 r.  

 Kasacja od postanowienia sądu drugiej instancji w 

przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania 

nieprocesowego jest niedopuszczalna. 

 

 IV CKN 172/01 – postanowienie z dnia 30 października 2001 r.  

 Kasacja, w której skarżący nie wskazał okoliczności 

uzasadniających jej rozpoznanie, pomimo że oparta jest na zarzucie 

nieważności postępowania, podlega odrzuceniu. 



 III CKN 462/01 – postanowienie z dnia 27 listopada 2001 r.  

 Zawarte w kasacji stwierdzenia, że nie jest ona bezzasadna, że 

zaskarżone orzeczenie oczywiście narusza prawo lub że zachodzi 

nieważność postępowania, mogą być kwalifikowane jako element 

uzasadnienia podstaw kasacyjnych, nie stanowią natomiast 

przedstawienia okoliczności uzasadniających przyjęcie kasacji do 

rozpoznania (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PYTANIA PRAWNE DO IZBY KARNEJ 

 

 

I KZP 35/01 

 Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy znamię ustawowe „pełnienia funkcji publicznej” 

określone w art. 228 § 1 k.k. obejmuje czynności wykonywane przez 

prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 55 § 1 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. Nr 

54, poz. 288 z 1995 r. ze zm.)?”  

  

 

 

ORZECZENIA TEZOWANE IZBY KARNEJ 

 

 

 V KKN 249/01 – postanowienie z dnia 3 października 2001 r.  

 Wystawienie przez uprawnioną osobę faktury VAT, która nie 

dokumentuje rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, tylko i 

wyłącznie w celu wprowadzenia w błąd innej osoby dla 

doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a 

nie dla wykonania zobowiązań podatkowych, wyczerpuje 

dyspozycję art. 271 k.k. 

 

 IV KKN 466/99 – wyrok z dnia 17 października 2001 r.  

W wypadku gdy sąd w postępowaniu karnym, rozpatrując 

apelację albo kasację wniesioną tylko co do rozstrzygnięcia o 



powództwie cywilnym, dochodzi do wniosku, że w tym zakresie 

sprawa powinna być rozpoznana ponownie, to zgodnie z 

unormowaniem art. 16 albo 17 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 70 k.p.k., 

uchyla wydane w tym postępowaniu wyroki w zaskarżonej części, a 

więc co do powództwa cywilnego, i przekazuje sprawę do 

rozpoznania w postępowaniu cywilnym właściwemu rzeczowo i 

miejscowo sądowi rejonowemu albo okręgowemu. 

 

 IV KZ 59/01 – postanowienie z dnia 24 października 2001 r.  

1. Uznanie wniosku o przywrócenie terminu za bezskuteczny 

nie może być utożsamiane z odmową przywrócenia terminu. 

Podjęcie decyzji o odmowie bądź przywróceniu terminu należy do 

wyłącznej kompetencji sądu (art. 126 § 2 k.p.k.) i może nastąpić 

dopiero wtedy, gdy spełnione są warunki do merytorycznego 

rozpoznania wniosku, a więc wówczas, gdy został on skutecznie 

wniesiony. 

2. W przypadku nieusunięcia, w trybie art. 120 k.p.k., braków 

formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji, 

decyzja o bezskuteczności  wniosku powinna być podjęta w formie 

zarządzenia prezesa sądu (lub osoby wymienionej w art. 93 § 2 

k.p.k.), nie zaś w formie postanowienia sądu wydanego w ramach 

art. 126 § 2 k.p.k.; takie zarządzenie prezesa zamyka drogę do 

wydania wyroku w trybie kasacji i podlega zaskarżeniu (art. 459 § 1 

in princ. k.p.k. w zw. z art. 466 k.p.k.). 

 

 IV KZ 60/01 – postanowienie z dnia 24 października 2001 r.  

 Jeżeli z okoliczności sprawy wynika potrzeba udzielenia 

skazanemu dodatkowych informacji o uprawnieniach i obowiązkach 

dotychczasowego obrońcy wyznaczonego z urzędu w toku 



postępowania instancyjnego, to brak pouczenia o treści art. 84 § 1 i  

2 zd. pierwsze k.p.k. nie może wywoływać dla skazanego ujemnych 

skutków procesowych; w takiej sytuacji przewidzianą w art. 16 § 2 

k.p.k. „powinność” należy rozumieć jako obowiązek sądu, którego 

niedopełnienie powoduje konieczność uchylenia niekorzystnej dla 

skazanego decyzji procesowej. 

 

 V KKN 264/01 – wyrok z dnia 9 listopada 2001 r.  

 W wypadku uchylenia po dniu 16 października 2001 r. po 

rozpoznaniu kasacji, prawomocnego wyroku wydanego przez sąd 

rejonowy w sprawie o wykroczenie w trybie art. 508 § 3 k.p.k., jeśli 

zachodzi potrzeba prowadzenia dalszego postępowania, Sąd 

Najwyższy uchyla także orzeczenie kolegium do spraw wykroczeń i 

przekazuje sprawę sądowi rejonowemu do rozpoznania jej w 

pierwszej instancji. 

 

 I KZP 27/01 – postanowienie z dnia 21 listopada 2001 r.  

 W razie skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 2 

k.k. sąd obowiązany jest orzec wobec sprawcy – na podstawie art. 

42 § 2 k.k. – zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 

lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORZECZENIA TEZOWANE IZBY WOJSKOWEJ 

 

 

 WA 27/01 – wyrok z dnia 28 września 2001 r.  

 Jakkolwiek opłaty określone w ustawie z dnia 23 czerwca 1973 

r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 49, poz. 223 ze zm.) 

stanowią składnik kosztów sądowych i tym samym należą w ogóle 

do kosztów procesu (art. 616 k.p.k.), to jednak w razie skazania 

kilku oskarżonych nie podlegają rozłożeniu według zasad 

słuszności na podstawie art. 633 k.p.k., gdyż związane są z 

rodzajem i rozmiarem kary orzeczonej wobec każdego 

oskarżonego. 

 

 WA 25/01 – wyrok z dnia 26 października 2001 r.  

 1. Nie każda ingerencja w narządy płciowe innej osoby, 

poprzedzona użyciem przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, 

musi pociągnąć za sobą dla sprawcy takiego zachowania 

odpowiedzialność karną na podstawie art. 197 § 2 k.k., bowiem 

warunkiem niezbędnym do wypełnienia znamion tego czynu jest 

również i to, by zachowanie sprawcy miało „charakter seksualny”, 

to jest wiązało się z jakąś formą zaspokojenia lub pobudzenia 

popędu płciowego. 

 2. W wypadku, w którym przestępstwo zagrożone jest karą 

pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, zamiast tej kary, w 

stosunku do żołnierza, sąd może orzec karę ograniczenia wolności 

tylko w wyniku podwójnej komutacji na podstawie art. 330 k.k. w zw. 

z art. 329 k.k., nigdy zaś wprost na podstawie art. 58 § 3 k.k. 

 

 


