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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 1/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy doręczona decyzja o określeniu wysokości należności z 
tytułu składek wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
Warszawie przeciwko zobowiązanemu do zapłaty płatnikowi (art. 26 
ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych – Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) jest podstawą do 
dokonania wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej na 
nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej 
dłużnika i jego małżonka (art. 26 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy)?” 

 
III CZP 2/04 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na 
którą z mocy przepisów jej prawa krajowego przeszły roszczenia z 
tytułu poniesionych kosztów leczenia jest uprawniona do 
dochodzenia od ubezpieczyciela ubezpieczającego 
odpowiedzialność cywilną sprawcy szkody zwrotu takich kosztów w 
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sytuacji gdy poszkodowany, który doznał szkody w Polsce został 
poddany leczeniu poza granicami Polski, na koszt tej instytucji?” 

 
III CZP 3/04 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy zamieszczenie na odwrocie weksla oświadczenia 
indosanta podpisanego przez jego pełnomocnika bez wskazania na 
wekslu stosunku pełnomocnictwa stanowi przeniesienie praw z 
weksla przez indos w okolicznościach, gdy podpisany za indosanta 
pełnomocnik legitymuje się upoważnieniem indosanta do 
dokonania indosu?” 

 
III CZP 4/04 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ubezwłasnowolnionemu przysługuje uprawnienie do 
zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub 
zmianę ubezwłasnowolnienia?” 

 
III CZP 5/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pod rządem art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami zachowała aktualność 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1996 r., III CZP 71/96 
(OSNC 1996/11/146)?” 
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III CZP 6/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi – Ośrodek 
Zamiejscowy w Sieradzu przedstawione do rozpoznania przez skład 
3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia 
łącznej egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny (art. 770 zdanie 
pierwsze k.p.c. w związku z art. 774 k.p.c.) należy zaliczyć opłaty, o 
których mowa w art. 64 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 
2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.)?” 

 
III CZP 7/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy wobec czynności podjętych przez zamawiającego w 
trakcie konkursu ogłoszonego na podstawie art. 13a ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 72, poz. 664), a w szczególności czynności ogłoszenia 
wyników konkursu, uczestnikom konkursu przysługują środki 
odwoławcze i skarga na zasadach określonych w rozdziale 8 
ustawy o zamówieniach publicznych?” 

 
III CZP 8/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy od zażalenia, wniesionego w trybie art. 795 § 1 k.p.c. 
pobiera się opłatę w postaci wpisu stosunkowego obliczonego na 
podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
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z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określania wysokości wpisów w 
sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.) od całej 
wartości roszczenia podstawowego czy też obliczana według tych 
samych reguł od opłaty pobieranej w trybie § 1 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. 
w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Nr 139, poz. 650 ze zm.) przy uwzględnieniu ograniczenia 
wynikającego z treści § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 17 grudnia 1996 r.?” 

 
III CZP 9/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w aktualnym stanie prawnym pod rządami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 939) 
możliwe jest nadanie, na podstawie art. 788 § 1 k.p.c., klauzuli 
wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności stwierdzonej 
bankowym tytułem wykonawczym?” 

 
III CZP 10/04 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy w zakresie odnoszącym się do czynności obrotu 
dewizowego nie wymagających zezwolenia dewizowego, przepisy 
ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 136, poz. 703 ze zm.) wyłączały zasadę walutowości wynikającą z 
art. 358 § 1 k.c.?” 
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III CZP 11/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd drugiej instancji oddalający apelację od orzeczenia 
sądu pierwszej instancji jest sądem orzekającym co do istoty 
sprawy w rozumieniu przepisu art. 405 k.p.c., a w konsekwencji 
właściwym do rozpoznania skargi o wznowienie postępowania z 
przyczyn określonych w przepisie art. 403 § 2 k.p.c.?” 

 
III CZP 12/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest dokonanie w dziale trzecim księgi 
wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, jeżeli po 
złożeniu wniosku o wpis, a przed jego rozpoznaniem dłużnik 
przeniósł własność nieruchomości na nabywcę?” 

 
III CZP 13/04 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy zamieszczenie na odwrocie weksla oświadczenia 
indosanta podpisanego przez jego pełnomocnika bez wskazania na 
wekslu stosunku pełnomocnictwa stanowi przeniesienie praw z 
weksla przez indos w okolicznościach, gdy podpisany za indosanta 
pełnomocnik legitymuje się upoważnieniem indosanta do 
dokonania indosu?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 98/03 – z dnia 7 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu 
Artykuł 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) nie 
stanowi podstawy do wystawienia bankowego tytułu 
egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika banku. 

 
III CZP 99/03 – z dnia 7 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 
W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji 

stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma 
obowiązku uiszczania opłat sądowych. 

 
III CZP 100/03 – z dnia 7 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Sprawa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, której 

przedmiotem jest przeznaczenie środków finansowych 
wynikających z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 
określony okres na pokrycie takich kosztów w przyszłości, jest 
sprawą o prawa majątkowe (art. 17 pkt 4 k.p.c.). 

 
III CZP 101/03 – z dnia 16 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu 

tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia. 
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III CZP 106/03 – z dnia 16 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Zwolnienie od opłat, o którym mowa w § 2 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. 
w sprawie o określenie ulgowych stawek opłat sądowych oraz 
zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z 
tytułu udzielonych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, 
gwarancji bankowych i poręczeń (Dz. U. z 1998 r. Nr 87, poz. 554) 
obejmuje również zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wpis 
hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia należności z tytułu 
kredytu udzielonego na budownictwo mieszkaniowe z 
przeznaczeniem na refinansowanie (spłatę) kredytu 
mieszkaniowego udzielonego przez inny bank oraz kredytu na 
remont budynku mieszkalnego. 

 
III CZP 104/03 – z dnia 23 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 
Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 28 
września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: z 2000 r. Dz. U. Nr 56, poz. 
679 ze zm.), zawarta w trybie bezprzetargowym, jest ważna również 
wtedy, gdy na tej nieruchomości znajduje się budynek 
gospodarczy. 

 
III CZP 107/03 – z dnia 23 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„Czy na podstawie art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami w brzmieniu obowiązującym od dnia 
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15 lutego 2000 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) 
przesłanką żądania oddania nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste w drodze umowy jest zabudowanie tej nieruchomości – 
na podstawie pozwolenia na budowę – przez te właśnie osoby, 
które były posiadaczami nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność gminy w dniu 5 grudnia 1990 r. i 
pozostały nimi nadal w dniu 1 stycznia 1998 r., czy wystarczającą 
przesłanką żądania posiadacza, o którym mowa w ust. 1 art. 207, 
jest zabudowanie nieruchomości na podstawie pozwolenia na 
budowę z lokalizacją stałą lub czasową bez względu na to jaki 
podmiot zabudowy tej dokonał?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 112/03 – z dnia 23 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Doręczenie na podstawie art. 139 § 1 k.p.c., dokonane przed 

utratą mocy obowiązującej § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w 
brzmieniu obowiązującym do dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 62, 
poz. 697 ze zm.), jest skuteczne. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 13/02 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 27 

listopada 2002 r. 
Strona nie ma obowiązku udokumentowania wysokości 

kosztów wymienionych w spisie (art. 109 k.p.c.); spis podlega 
kontroli sądu na podstawie art. 233 § 1 k.p.c. 

 
IV CKN 278/01 – postanowienie z dnia 27 czerwca 2003 r. 
Małżonek nie może żądać na podstawie art. 43 § 2 k.r.o. 

ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku 
wspólnego. 

 
III CKN 309/01 – wyrok z dnia 3 lipca 2003 r. 
Wpis do księgi akcyjnej kształtuje stosunek prawny pomiędzy 

akcjonariuszem a spółką i w stosunku między tymi podmiotami ma 
charakter konstytutywny. 

 
III CKN 339/01– wyrok z dnia 3 lipca 2003 r. 
Zobowiązania finansowe byłych wojewódzkich urzędów pracy, 

wynikające z umów zawartych przed przejęciem ich przez samorząd 
województwa, pozostają zobowiązaniami Skarbu Państwa. 

 
V CK 24/02 – wyrok z dnia 16 lipca 2003 r. 
Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym 

występuje przedsiębiorca, podlega 3-letniemu przedawnieniu z art. 
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118 k.c., jeżeli powstaje ono w związku z prowadzoną przez 
przedsiębiorcę działalnością gospodarczą. 

 
V CKN 434/01 – postanowienie z dnia 16 lipca 2003 r. 
Jeżeli pismo stwierdzające treść testamentu ustnego (art. 952 

§ 2 k.c.) nie odpowiada wymaganiom ustawy, ustalenie, jakie 
rozrządzenie zawarł spadkodawca w swoim ustnym oświadczeniu, 
dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie zgodnych zeznań 
świadków (art. 952 § 3 k.c.). 

 
III CKN 29/01 – wyrok z dnia 17 lipca 2003 r. 
Przedsiębiorstwo prowadzące dystrybucję towarów za 

pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców (dealerów) ma 
prawny obowiązek względem nabywców tych towarów badania 
rzetelności dealera i nadzoru nad jego działalnością handlową. 

 
V CK 120/02 – postanowienie z dnia 25 lipca 2003 r. 
W stanach chorobowych, które nieuchronnie prowadzą do 

zgonu chorego, ustawową przesłankę obawy rychłej śmierci (art. 
952 § 1 k.c.) można uznać za spełnioną wówczas, gdy w stanie 
zdrowia następuje nagłe pogorszenie lub pojawiają się nowe 
rokowania wskazujące na nadzwyczajną bliskość czasową śmierci 
spadkodawcy. 

 
IV CKN 393/01 – wyrok z dnia 7 sierpnia 2003 r. 
Stosunek prawny pomiędzy kasą chorych, a 

świadczeniodawcą, którym z reguły jest zakład opieki zdrowotnej, 
ma charakter umownego zobowiązania, którego powstanie i 
wykonanie podlega ocenie z punktu widzenia prawa cywilnego. 
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V CK 6/02 – postanowienie z dnia 8 sierpnia 2003 r. 
Przy wpisywaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu 

małżeństwa sporządzonego w Niemczech, niedopuszczalna jest 
zmiana brzmienia (pisowni) nazwiska małżonków przyjęta w akcie 
(art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego, Dz. U. Nr 36, poz. 180 ze zm.). 

 
V CK 177/02 – wyrok z dnia 8 sierpnia 2003 r. 
Bieg dwumiesięcznego terminu do wykonania prawa 

pierwokupu (art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543) rozpoczyna się od dnia każdorazowego otrzymania przez 
gminę zawiadomienia o aktualnej treści warunkowej umowy 
sprzedaży nieruchomości bądź prawa jej wieczystego użytkowania. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

I KZP 1/04 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest zmiana trybu postępowania ze 
zwyczajnego na uproszczony, gdy oskarżony był poddany 
badaniom przez biegłych psychiatrów i już w toku postępowania 
przygotowawczego biegli nie stwierdzili ograniczeń jego 
poczytalności?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 
I KZP 37/03 – z dnia 29 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
„Czy przez osobę „rozporządzającą (współrozporządzającą) 

cudzym mieniem” w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. może być uznany 
podmiot nie będący stroną czynności cywilnoprawnej, mającej to 
mienie za przedmiot, lecz innym współuczestniczącym przy 
dokonywaniu tej czynności, gdy uczestnictwo to jest warunkiem 
koniecznym dla ważności takiej czynności cywilnoprawnej, a 
podmiot ten obowiązany jest czuwać nad należytym 
zabezpieczeniem praw stron oraz innych osób, dla których 
czynność ta może powodować skutki prawne oraz odmówić 
dokonania czynności sprzecznej z prawem?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 38/03 – z dnia 29 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Istotna szkoda – stanowiąca znamię art. 231 § 3 k.k. – jest 

pojęciem ocennym, przy czym w wypadku wyrządzenia przez 
funkcjonariusza publicznego szkody o charakterze wyłącznie 
materialnym, ocena ta powinna być relatywizowana do sytuacji 
majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać 
się orientacyjnie wartością znaczną określoną w art. 115 § 5 k.k. 

Ponieważ jednak istotna szkoda – w rozumieniu art. 231 § 3 
k.k. – nie ogranicza się tylko do szkody materialnej i jest pojęciem 
szerszym, to o tym, na ile jest to szkoda istotna, w konkretnych 
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okolicznościach, mogą również decydować – obok faktycznej 
szkody materialnej – dodatkowe względy, stanowiące znaczną 
dolegliwość dla strony pokrzywdzonej. 

 
I KZP 39/03 – z dnia 29 stycznia 2004 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Broń gazowa jest bronią palną zarówno w rozumieniu art. 263 

§ 2 k.k., jak i art. 280 § 2 k.k. 
 
I KZP 40/03 – z dnia 29 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 
„Czy uprzednie ukaranie za wykroczenie stanowi o przyjęciu 

stanu rzeczy prawomocnie osądzonej w odniesieniu do 
zarzuconego temu samemu sprawcy przestępstwa, jeżeli znamiona 
modalne tego przestępstwa zostały identycznie sformułowane jak 
znamiona modalne wykroczenia, zaś wykroczenie i przestępstwo 
nie pozostają w idealnym zbiegu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 
 
IV KK 295/02 – postanowienie z dnia 3 listopada 2003 r. 
Pierwszy wyrok, w rozumieniu art. 85 k.k., to wyrok, który 

zapadł przed popełnieniem przez skazanego kolejnych przestępstw. 
 
V KK 233/03 – postanowienie z dnia 4 listopada 2003 r. 
Brak warunków do wydania wyroku łącznego, w rozumieniu 

art. 572 k.p.k., to nie tylko brak przesłanek materialnoprawnych 
określonych art. 85 k.k., niezbędnych do orzeczenia kary łącznej, 
lecz również sytuacja, w której wydanie wyroku łącznego byłoby 
możliwe po rozwiązaniu wcześniej orzeczonej kary łącznej, ale 
zastosowanie połączenia innych niż poprzednio kar nie byłoby dla 
skazanego korzystniejsze. 

 
IV KZ 43/03 – postanowienie z dnia 24 listopada 2003 r. 
Sobota nie jest dniem uznanym przez ustawę za dzień wolny 

od pracy w rozumieniu art. 123 § 3 k.p.k. 
 
V KK 301/03 – postanowienie z dnia 27 listopada 2003 r. 
1. Wydanie na posiedzeniu wyznaczonym na podstawie art. 

339 § 1 pkt 2 k.p.k., wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy sąd ma 
podstawy do przyjęcia, że oskarżony nie sprzeciwia się 
warunkowemu umorzeniu (art. 341 § 2 zd. 1 k.p.k.). 

2. Sąd może, mimo nieprzyznania się oskarżonego orzec o 
warunkowym umorzeniu, jeżeli oceni, że okoliczności popełnienia 
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czynu nie budzą wątpliwości – podobnie jak może również, mimo 
przyznania się oskarżonego uznać, że wątpliwości takie istnieją i 
skierować sprawę na rozprawę. 

 

V KK 240/03 – postanowienie z dnia 28 listopada 2003 r. 
Jeśli kasację od prawomocnego wyroku wydanego w sprawie 

o przestępstwo skarbowe wnosi interwenient, roszczący sobie 
prawo do przedmiotu, co do którego orzeczono przepadek, to 
kontrola dopuszczalności kasacji powinna uwzględniać także 
warunki określone w art. 523 § 2 i 3 k.p.k. Niezbędne jest zatem 
ustalenie kierunku zaskarżenia w odniesieniu do sytuacji 
procesowej oskarżonego, z dostrzeżeniem korzyści, bądź 
dolegliwości, które może spowodować dla niego uwzględnienie 
zarzutów kasacji. To zaś pozwoli stwierdzić, czy kasacja jest 
dopuszczalna ze względu na kategorię prawomocnego orzeczenia, 
od którego została złożona. 

 
V KK 259/03 – postanowienie z dnia 8 grudnia 2003 r. 
W wypadku uznania, że złożony w terminie ustawowym środek 

odwoławczy pochodzi od osoby nieuprawnionej, zaskarżone 
orzeczenie staje się prawomocne nie wcześniej, niż z dniem 
uprawomocnienia się zarządzenia o odmowie przyjęcia tego środka 
lub postanowienia o pozostawieniu go bez rozpoznania. 

 
III KK 65/03 – postanowienie z dnia 9 grudnia 2003 r. 
Niezłożenie pełnomocnictwa do obrony w dniu jej podjęcia ani 

w zadeklarowanym wówczas terminie, nie świadczy o naruszeniu 
obowiązków wynikających z art. 80 k.p.k., i nie wywołuje skutków 
określonych w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Wymóg posiadania obrońcy 
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i jego udziału w rozprawie, o którym mowa w tych przepisach, jest 
spełniony także wówczas, kiedy adwokat oświadcza, że staje w 
imieniu oskarżonego i następnie wykonuje obronę, a oskarżony nie 
sprzeciwia się tym czynnościom. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

II PZP 1/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy w Gdańsku z/s 
w Gdyni przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

1. „Czy przepis art. 115 § 4 zdanie 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 1994 r. Nr 
7, poz. 25 ze zm. – dalej: dawne u.s.p.) zezwalający Ministrowi 
Sprawiedliwości na zwolnienie asesora sądowego w okresie 
powierzenia mu czynności sędziowskich, po uprzednim 
wypowiedzeniu, za zgodą kolegium sądu okręgowego, stanowił 
wyczerpującą regulację dotyczącą rozwiązania stosunku pracy z 
asesorem sądowym i zasadność podjęcia wskazanej decyzji nie 
podlega kontroli sądu pracy; czy też przepis powyższy wskazuje 
jedynie organ i tryb właściwy do rozwiązania stosunku pracy z 
asesorem sądowym za wypowiedzeniem? 

2. Jeżeli przepis art. 115 § 4 dawnego u.s.p. wskazuje tylko 
organ i tryb rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem z 
asesorem sądowym, któremu powierzono pełnienie czynności 
sędziowskich, to czy w zakresie przyczyn dopuszczających 
wypowiedzenie stosunku pracy należy odpowiednio, z mocy art. 
150 dawnego u.s.p. stosować art. 13 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.), czy też w zw. z art. 115 § 3 dawnego 
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u.s.p. przyczynami tymi mogą być jedynie te, które skutkują 
odpowiedzialnością dyscyplinarną sędziów? 

3. Czy możliwe jest orzeczenie o przywróceniu do pracy 
asesora sądowego, któremu powierzono pełnienie czynności 
sędziowskich, jeżeli upłynął już okres, na który powierzono mu 
pełnienie czynności sędziowskich?” 

 
II PZP 2/04 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Legnicy przedstawione do rozpoznania przez skład 
3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wynagrodzenie miesięczne łącznie ze wszystkimi jego 
składnikami dla pracowników, którzy po dniu 31 grudnia 2000 r. 
podjęli zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, nie mogło być niższe niż obowiązujące w okresie od 
dnia 1 stycznia 2001 r. najniższe wynagrodzenie za pracę 
pracowników, określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 74 ze zm.) 
powiększone o wskaźniki wymienione w art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 
III PZP 11/03 – z dnia 14 stycznia 2004 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej określonej w art. 

48 i art. 49 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) przysługuje tylko 
pracownikom, z którymi rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło po 
dniu wejścia ustawy w życie. 

 

III PZP 18/03 – z dnia 23 stycznia 2004 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

W sprawie przeciwko syndykowi masy upadłości 
niedopuszczalne jest zabezpieczenie powództwa przez zajęcie 
wierzytelności na rachunku bankowym upadłego. 
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