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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 21/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy hipoteza art. 4 § 1 pkt 6 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o 
postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) obejmuje 
również wierzytelności zabezpieczone hipotekami, uzyskanymi do 
ostatniego miesiąca przed otwarciem postępowania układowego, 
ustanowionymi na nieruchomościach osób trzecich?” 

 
III CZP 22/03 

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

„Czy różnica, o której stanowi przepis art. 18 ust. 4 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 
733 z późn. zm.), jest wynikiem odszkodowania należnego 
właścicielowi lokalu (ust. 2 cyt. art.), a kwotą świadczenia, do której 
zobowiązany jest były lokator z mocy ust. 3 cyt. art., czy też 
wynikiem odszkodowania należnego właścicielowi lokalu a kwotą 
faktycznie zapłaconą przez zobowiązanego za dany okres 
rozliczeniowy?” 
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III CZP 23/03 

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

 „Czy należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z 
nieruchomości ulegają zaspokojeniu w kolejności takiej jak 
należności za pracę, tj. w części na podstawie art. 1025 § 1 pkt 3 
k.p.c., a w pozostałej części na podstawie art. 1025 § 1 pkt 6 k.p.c., 
czy też w całości w kolejności przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 6 
k.p.c.?” 

 
III CZP 24/03 

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

1. „Czy prawo wyboru komornika określone w art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i 
egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 ze zm.) wyłączone jest w 
przypadku egzekucji z nieruchomości? 

2. Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi sąd rejonowy, 
bądź okręgowy rozpoznając skargę na czynności komornika 
obowiązany jest na podstawie art. 759 § 2 k.p.c. nakazać 
przekazanie sprawy przez wybranego komornika komornikowi 
właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości? 

3. Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej do rozpoznania 
skargi na czynności komornika wybranego niewłaściwego ze 
względu na miejsce położenia nieruchomości właściwy jest sąd 
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przy którym działa komornik, czy sąd miejsca położenia 
nieruchomości?” 
 

III CZP 25/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy osoba zatrudniona w charakterze pomocy domowej 

przez najemców lokalu, których tytuł wywodzi się z decyzji 
administracyjnej zamieszkująca w związku z tą pracą w tymże 
lokalu i pozostająca tam nadal po śmierci najemców jest lokatorem 
w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw.  z art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733)?” 

 
III CZP 26/03 

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

„Czy w świetle art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543 z późn. zm.) zarządca nieruchomości znajdującej się w 
zasobie Gminy wykonujący czynności zarządu w oparciu o umowę 
zarządu zawartą przed dniem wejścia w życie tej ustawy jest 
legitymowany czynnie w sprawie przeciwko byłemu najemcy o 
opróżnienie lokalu mieszkalnego po zakończeniu stosunku najmu 
powstałego przed dniem wejścia w życie powołanej wyżej ustawy w 
sytuacji, gdy nie nastąpiła zmiana treści umowy zarządu?” 

 
III CZP 27/03 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Płocku przedstawione do 
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rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz 

Pracy podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej, a 
obejmujące je administracyjne tytuły wykonawcze są tytułami 
egzekucyjnymi w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.?” 
 

III CZP 28/03 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Jaką datę należy uznać za datę uiszczenia opłaty sądowej od 
apelacji przez stronę zamieszkałą za granicą, gdy rachunek 
bankowy sądu został uznany kwotą tej opłaty w realizacji polecenia 
przelewu transgranicznego z rachunku bankowego strony w banku 
zagranicznym na podstawie przelewu z rachunku bankowego banku 
polskiego, będącego bankiem korespondentem banku 
zagranicznego?” 

 
III CZP 29/03 

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

1. „Czy sąd orzekając na wniosek Urzędu Celnego na 
podstawie art. 77 § 2 w związku z art. 77 § 1 pkt 1 ppkt d Kodeksu 
Celnego w przedmiocie przepadku na rzecz Skarbu Państwa towaru 
objętego zakazem przywozu na polski obszar celny bierze pod 
uwagę stan prawny obowiązywania tego zakazu, w dniu ujawnienia, 
że towar objęty zakazem znajduje się na polskim obszarze celnym, 
czy też stan prawny z chwili zamknięcia rozprawy? 
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2. Czy w przypadku stwierdzenia, że zakaz wprowadzania na 
polski obszar celny towarów po jego ujawnieniu, a przed 
zamknięciem rozprawy przestał obowiązywać, możliwe jest 
orzeczenie przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa na 
podstawie art. 77 § 2 Kodeksu Celnego?” 

 
III CZP 30/03 

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

„Czy po upływie terminu z art. 1015 § 1 k.c. spadkobierca 
może złożyć do protokołu skuteczne oświadczenie o odrzuceniu 
spadku, jeżeli oświadczenie o takim odrzuceniu spadku zostało 
zamieszczone we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który do 
sądu wpłynął w terminie zakreślonym w. wym. przepisem?” 

 
III CZP 31/03 

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

a) „Czy komornik sądowy po uchyleniu art. 38 ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i wejściu w życie art. 
2622 § 5 k.p.c. jest uprawniony do złożenia wniosku o wpis 
wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości czy też jedynie 
przesyła taki wniosek złożony przez wierzyciela. 

b) Czy komornik sądowy jest zobowiązany do przesłania 
(złożenia) wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z 
nieruchomości na rzecz każdego wierzyciela, który w trybie art. 927 
k.p.c. przyłącza się do wszczętej wcześniej egzekucji, a co za tym 
idzie czy Sąd Rejonowy rozpoznający wniosek wpisuje kolejną 
wzmiankę na rzecz każdego kolejnego wierzyciela (przy założeniu, 

 5



  

że zostały spełnione inne wymogi ustawowe). 
c) Czy na wypadek odpowiedzi przeczącej na pytanie z pkt b, 

komornik sądowy jest zobowiązany do przesłania (złożenia) 
wniosku o wpis wzmianki o przyłączeniu się kolejnego wierzyciela 
do wszczętej wcześniej egzekucji z nieruchomości, a jeżeli nie to 
czy do złożenia takiego wniosku uprawniony jest (kolejny) 
wierzyciel?” 

 
III CZP 32/03 

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

„Czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu mechanicznego 
należne od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej obejmuje w 
zakresie kosztów robocizny faktycznie poniesione przez 
poszkodowanego koszty naprawy czy też koszty takiej naprawy 
ustalone przez biegłego według przeciętnych cen usług 
koniecznych do wykonania naprawy?” 

 
III CZP 33/03 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 
września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych 
oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej 
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 
163, poz. 1349) może być podstawą określenia opłaty za czynności 
radcy prawnego w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności 
pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu obok opłaty wynikającej z 
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§ 10 ust. 1 ppkt 13 tegoż rozporządzenia?” 
 

III CZP 34/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy decyzja organu administracyjnego drugiej instancji 

uchylająca decyzję podatkową organu pierwszej instancji i 
przekazująca sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania, 
przesądza w każdym wypadku o bezprawności działania organu 
pierwszej instancji w rozumieniu art. 417 § 1 k.c. i art. 77 ust. 1 
Konstytucji RP?”,  

a w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: 
„Wedle jakich kryteriów należy oceniać bezprawność działania 

organu administracyjnego pierwszej instancji – w rozumieniu art. 
417 § 1 k.c. i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP – przy wydawaniu 
natychmiast wykonalnej decyzji podatkowej, następnie uchylonej 
przez organ drugiej instancji na skutek odwołania strony, jeśli na 
skutek takiej decyzji powstała szkoda w jej majątku?” 

 
III CZP 35/03 

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

„Czy posiadanie nieruchomości przez Skarb Państwa po 
uzyskaniu tytułu własności w wyniku prawomocnego orzeczenia 
stwierdzającego nabycie własności w trybie dekretu z dnia 8 marca 
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, 
poz. 87) – jest posiadaniem w dobrej wierze, jeżeli orzeczenie to 
zapadło w warunkach nieważności spowodowanej również przez 
wnioskodawcę i w wyniku kasacji zostało uchylone?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 98/02 – z dnia 5 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1995 r., III CZP 

90/95 (OSNC 1995, Nr 12, poz. 171) zachowała aktualność pod 
rządem art. 71 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 110, 
poz. 968) w brzmieniu tego przepisu ustalonym ustawą z dnia 6 
września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 
1368). 

 
III CZP 99/02 – z dnia 5 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie 
Dopuszczalne jest, wystąpienie przez jednego małżonka w 

czasie trwania wspólności ustawowej, z żądaniem przeniesienia na 
jego rzecz – na podstawie art. 231 § 1 k.c. – udziału we własności 
gruntu, stanowiącego majątek odrębny drugiego małżonka, 
zabudowanego budynkiem mieszkalnym przed zawarciem 
małżeństwa, w wyniku nakładów obojga małżonków dokonanych w 
czasie pozostawania w konkubinacie. 
 

III CZP 101/02 – z dnia 5 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

„Czy brak określenia w umowie gwarancyjnej konkretnych 
rozwiązań na wypadek nieskutecznych prób usunięcia przez 
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gwaranta stwierdzonych wad – przez naprawę lub wymianę części 
rzeczy – uzasadnia zastosowanie art. 577 § 1 k.c. w zakresie 
obowiązku dostarczenia przez gwaranta rzeczy wolnej od wad w 
sytuacji, gdy w umowie gwarancyjnej gwarant zobowiązał się do 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania tej rzeczy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 2/03 – z dnia 12 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Do kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i 

celowej obrony (art. 98 § 1 k.p.c.) strony reprezentowanej przez 
adwokata podlega zaliczeniu wydatek poniesiony przez nią w 
związku z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej od 
dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. 

 
III CZP 85/02 – z dnia 12 marca 2003 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Droga sądowa w sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych domaga się na podstawie art. 527 k.c. ochrony 
należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, jest 
dopuszczalna. 

 
III CZP 96/02 – z dnia 12 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 § 4 

k.s.h. należy dołączyć umowę spółki cywilnej ze zmianami, 
dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki 
jawnej. 
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III CZP 97/02 – z dnia 12 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

Prawomocne oddalenie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia 
nieruchomości nie stoi na przeszkodzie – w wypadku zmiany 
okoliczności (art. 523 zdanie drugie k.p.c.) – wniesieniu ponownego 
wniosku w tym przedmiocie. W sprawie wszczętej ponownie sąd nie 
jest związany ustaleniami, wynikającymi z uzasadnienia 
postanowienia oddalającego wniosek, w takim zakresie, w jakim nie 
miały one znaczenia dla rozstrzygnięcia. 

 
III CZP 9/03 – z dnia 18 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku: 
1. ”Czy umowa o przechowanie rzeczy zawarta na podstawie 

art. 835 kodeksu cywilnego dla celów procesowych związanych z 
trwającym postępowaniem karnym zostaje rozwiązana z chwilą 
prawomocnego zakończenia tego postępowania karnego czy też z 
chwilą odbioru rzeczy oddanej na przechowanie. 

2. W przypadku uznania, że umowa o przechowanie trwa aż do 
momentu odbioru rzeczy oddanej na przechowanie – jakie statio 
fisci winno reprezentować Skarb Państwa w procesie o zapłatę 
wynagrodzenia za przechowanie należne przechowawcy od 
momentu prawomocnego zakończenia sprawy karnej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 1/03 – z dnia 20 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu, Ośrodek 
Zamiejscowy w Koninie 

Po zniesieniu współwłasności nieruchomości przez umowny 
podział fizyczny hipoteka na udziale współwłaściciela obciąża nowo 
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powstałe nieruchomości w części odpowiadającej pierwotnie 
obciążonemu udziałowi. 

 
III CZP 4/03 – z dnia 20 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Orzeczeniu przez sąd przepadku na rzecz Skarbu Państwa 

towaru przywiezionego z naruszeniem zakazu wynikającego z 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie 
ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów 
samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów (Dz. U. Nr 
158, poz. 1053 ze zm.), nie stoi na przeszkodzie nieobowiązywanie 
tego zakazu w chwili orzekania. 

 
III CZP 6/03 – z dnia 21 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Uszczerbek majątkowy wynikły z niezaspokojenia uprawnienia 

do przyznania prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy 
(własności czasowej, użytkowania wieczystego) gruntu objętego 
działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i 
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, 
poz. 279), na skutek rażąco naruszającej prawo odmowy 
uwzględnienia wniosku złożonego na podstawie art. 7 tego dekretu, 
stanowi stratę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. i zarazem szkodę 
rzeczywistą w znaczeniu art. 160 § 1 k.p.a. O tym, w jakim zakresie 
szkoda jest normalnym następstwem niezaspokojenia 
wspomnianego uprawnienia, rozstrzyga ocena całokształtu 
okoliczności sprawy, mających znaczenie w świetle uregulowania 
zawartego art. 361 § 1 k.c. 
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III CZP 87/02 – z dnia 27 marca 2003 r. w składzie 7 sędziów na 
pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Osobie fizycznej, która do dnia 5 grudnia 1990 r. uzyskała 
pozwolenie na budowę i wybudowała budynek na nieruchomości 
Skarbu Państwa lub gminy, przysługuje roszczenie o oddanie tej 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste na podstawie art. 208 ust. 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). 

 
III CZP 100/02 – z dnia 27 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku 
Apelacja wspólnoty mieszkaniowej, którą tworzą właściciele 

lokali użytkowych, w sprawie o uchylenie uchwały tej wspólnoty 
podlega wpisowi stałemu określonemu w § 12 ust. 1 pkt 5 w 
związku z § 7 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.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CKN 1107/00 – wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
Nabycie weksla in blanco zaopatrzonego w indos, ale nie 

wypełnionego, nie stwarza indosatariuszowi ułatwień w 
dochodzeniu praw z weksla i ochrony przewidzianych w art. 16 i 17 
ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, 
poz. 282). 

 
I CKN 745/00 – wyrok z dnia 20 czerwca 2002 r. 
Obowiązek członka spółdzielni mieszkaniowej udostępnienia 

spółdzielni zajmowanego lokalu określają przepisy prawa lub 
postanowienia statutu wyznaczające granice korzystania przez 
spółdzielnię z przysługującego jej prawa własności (art. 140 k.c.). 

 
II CZ 87/02 – postanowienie z dnia 5 września 2002 r. 
Wniesiony przez adwokata lub radcę prawnego nieopłacony 

środek odwoławczy od zawartego w wyroku rozwodowym 
orzeczenia nakazującego eksmisję jednego z małżonków podlega 
odrzuceniu bez wzywania do uiszczenia opłaty. 

 
II CKN 329/01 – wyrok z dnia 19 września 2002 r. 
Nie jest dopuszczalne wydanie wyroku ustalającego 

częściową nieważność oświadczenia o wykonaniu prawa 
pierwokupu. 
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II CKN 1312/00 – wyrok z dnia 19 września 2002 r. 
Zwrócenie się przez dłużnika do wierzyciela o rozłożenie 

należności głównej na raty i zwolnienie z obowiązku zapłaty 
odsetek za opóźnienie może stanowić uznanie roszczenia (art. 123 § 
1 pkt 2 k.c.) także wtedy, gdy proponowane porozumienie między 
stronami nie doszło do skutku. 

 
III CKN 213/01 – wyrok z dnia 26 września 2002 r. 
Obejście ustawowego zakazu reklamy określonych towarów 

poprzez ukrycie jej pod formą reklamy dozwolonej jest sprzeczne z 
dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.). 

 
III CZP 62/02 – postanowienie z dnia 4 października 2002 r. 
Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji 

powinien wziąć pod rozwagę, w granicach zaskarżenia, wszystkie 
stwierdzone naruszenia prawa materialnego popełnione przez sąd 
pierwszej instancji, niezależnie od tego, czy zostały wytknięte w 
apelacji. 
 

III CKN 1283/00 – postanowienie z dnia 4 października 2002 r. 
Konflikt osobisty istniejący między współwłaścicielami 

budynku mieszkalnego nie stanowi samodzielnej przesłanki 
uzasadniającej odmowę zniesienia współwłasności przez 
ustanowienie odrębnej własności lokali z powołaniem się na 
społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy (art. 211 k.c.). 

 
II CKN 1479/00 – wyrok z dnia 15 października 2002 r. 

 14



  

Udzielone przez właściciela lokalu umocowanie do głosowania 
nad zmianą sposobu liczenia większości głosów, o jakim mowa w 
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wymaga dla swej 
skuteczności pełnomocnictwa rodzajowego. 

 
V CKN 1830/00 – postanowienie z dnia 18 października 2002 r. 
Odpisy pisma procesowego nie muszą być podpisane ani 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez stronę, jej 
przedstawiciela lub pełnomocnika procesowego. 

 
II CK 396/02 – wyrok z dnia 24 października 2002 r. 
Nie można żądać uznania za bezskuteczną – na podstawie art. 

527 § 1 k.c. – umowy powrotnego przeniesienia własności 
nieruchomości na darczyńcę, zawartej w następstwie odwołania 
darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego, chyba 
że zawarta została w następstwie wcześniejszej zmowy darczyńcy i 
obdarowanego w celu pokrzywdzenia wierzyciela. 

 
III CZ 98/02 – postanowienie z dnia 6 listopada 2002 r. 
Wartością przedmiotu zaskarżenia w sprawie o podział 

majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między 
małżonkami (art. 5191 § 2 k.p.c.) jest wartość poszczególnych 
rzeczy i praw, których objęcie lub nieobjęcie rozstrzygnięciem sądu 
albo sposób ich podziału kwestionuje skarżący, a także wartość 
roszczeń dochodzonych w tej sprawie, będących przedmiotem 
zaskarżenia. 

 
I CKN 1118/00 – wyrok z dnia 6 listopada 2002 r. 
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Po rozwiązaniu spółki cywilnej każdy wspólnik może przed 
podziałem majątku wspólnego wspólników samodzielnie dochodzić 
przypadającej mu części wierzytelności, jeżeli świadczenie dłużnika 
ma charakter podzielny. 

 
III CZP 63/02 – postanowienie z dnia 27 listopada 2002 r. 
Nie jest dopuszczalne przedstawienie Sądowi Najwyższemu 

do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez sąd drugiej 
instancji właściwy do rozpoznania skargi o wznowienie 
postępowania. 

 
I CKN 1309/00 – wyrok z dnia 27 listopada 2002 r. 
Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 769 § 3 

k.p.c. rozpoczyna się dopiero z dniem, w którym poszkodowany 
dowiedział się nie tylko o sprzecznej z prawem czynności lub 
zaniedbaniu komornika lecz także o wynikłej z tych zdarzeń 
szkodzie. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 14/03 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przy ponownym rozpoznaniu sprawy, zakres możliwego 

do wydania w myśl art. 443 k.p.k. orzeczenia surowszego, jest 
limitowany granicami zaskarżenia na niekorzyść oskarżonego 
uprzednio uchylonego orzeczenia?” 

 
I KZP 15/03 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy orzeczenie Sądu Najwyższego o oddaleniu jako 
oczywiście bezzasadnej kasacji, wniesionej przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich, wymaga pisemnego uzasadnienia?” 

 
I KZP 16/03 

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

„Czy wystawienie przez sprzedającego faktury VAT lub 
rachunku uproszczonego nie dokumentujących rzeczywistego 
zdarzenia gospodarczego lub dokumentujących osobę uprawnioną 
do odbioru towaru w sposób nie odpowiadający rzeczywistemu 
podmiotowi biorącemu udział w transakcji jest «poświadczeniem 
nieprawdy w dokumencie wystawionym» w rozumieniu art. 271 § 1 
k.k., ewentualnie czy uznanie tego zachowania za wyczerpujące 
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znamiona wyżej wskazanego występku jest uzależnione od celu 
działania sprawcy?” 

 
I KZP 17/03 

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

„Czy postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania 
zażalenia na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa jest 
czynnością, o której stanowi art. 329 § 2 k.p.k.; czy też jest to 
czynność postępowania sądowego, dla której skład sądu 
odwoławczego określa art. 30 § 2 k.p.k.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 50/02 – z dnia 25 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Poznaniu 
W postępowaniu karnym, którego przedmiotem jest czyn 

polegający na zaniechaniu odprowadzenia przez pracodawcę – 
wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 
ze zm.) – składki na ubezpieczenie społeczne, status 
pokrzywdzonego przysługuje także Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych. 
 

I KZP 1/03 – z dnia 25 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

Przepis art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) nie 
ma zastosowania w wypadku naruszenia w piśmie powagi 
czynności sądowych albo ubliżenia w piśmie skierowanym do sądu 
temu organowi, innemu organowi państwowemu lub osobom 
biorącym udział w sprawie. 
 

I KZP 4/03 – z dnia 25 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

Termin przedawnienia wykonania kary pozbawienia wolności 
biegnie od uprawomocnienia się wyroku skazującego, niezależnie 
od tego czy w późniejszym okresie zapadły orzeczenia 
modyfikujące jej wymiar. 
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I KZP 5/03 – z dnia 25 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 
1. „Czy pomiędzy art. 18 § 2 k.k. w związku z art. 271 § 1 k.k. a 

art. 273 k.k. zachodzi pozorny zbieg przepisów ustawy, gdy 
spełnione są warunki do uznania czynu sprawcy jako popełnionego 
w warunkach art. 12 k.k.? 
W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: 

2. Który ze wskazanych wyżej przepisów podlega eliminacji z 
kwalifikacji prawnej czynu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

I KZP 2/03 – z dnia 27 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 

„Od jakiej daty należy liczyć bieg terminu przedawnienia 
karalności wykroczenia skarbowego określonego w art. 57 § 1 
k.k.s.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały.  
 
I KZP 3/03 – z dnia 27 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu 
Wniosek o ukaranie, o którym mowa w art. 57 § 1 k.p.w., w 

imieniu Policji skutecznie może złożyć (podpisać) jedynie terenowy 
organ Policji bądź upoważniony przez ten organ policjant. 
 

I KZP 6/03 – z dnia 27 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 

Artykuł 147 ust. 1 pkt 1, art. 149 ust. 1 i art. 151 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o obrocie papierami wartościowymi 
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(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) dotyczą akcji spółki 
publicznej, które pozwalają realizować wynikające z nich prawo w 
postaci głosowania na walnym zgromadzeniu. 

 
I KZP 7/03 – z dnia 27 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia 
Udzielić  odpowiedzi  jak w uchwale z dnia 27 marca 2003 r., 

sygn. I KZP 6/03. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

III PZP 5/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Kaliszu przedstawione do rozpoznania przez skład 3 
sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z 18 lutego 2000 r. o 
zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) wyrównanie wynagrodzenia za 
pracę od 1 stycznia 2000 r. powinno nastąpić z uwzględnieniem 
zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego przyznanego na 
podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U. Nr 29, 
poz. 160 ze zm.)?” 

 
III UZP 3/03 

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

 1) „Czy ustanie stosunku pracy u jednego pracodawcy i 
wynikające z tego ustanie tytułu ubezpieczenia chorobowego 
powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego w trybie 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.) wobec 
równoczesnego podlegania obowiązkowi ubezpieczenia 
chorobowego z tytułu zatrudnienia u drugiego pracodawcy? 
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2) W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie:  
czy zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi przez 

pracodawcę na skutek błędnego ustalenia daty ustania stosunku 
pracy jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 84 ust. 6 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.)?” 
 

III UZP 4/03 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy przy ustalaniu prawa do świadczenia emerytalnego dla 
celów transferu świadczenia na podstawie art. 5 umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o 
zabezpieczeniu społecznym z dnia 8 grudnia 1990 r. (Dz. U. z 1991 r. 
Nr 108, poz. 468) podlegają uwzględnieniu okresy ubezpieczenia, 
przebyte na terenie b. Czechosłowacji, a uwzględniane dla 
uprawnień obywateli polskich na podstawie umowy pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o 
ubezpieczeniu społecznym z dnia 5 kwietnia 1948 r. (Dz. U. z 1949 r. 
Nr 6, poz. 34)?” 

 
III UZP 5/03 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy odmienna ocena dowodów, załączonych do wniosku 
rentowego, przeprowadzona przez organ rentowy po 
uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu emerytury (renty), może 
stanowić przesłankę do wznowienia postępowania w celu 
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ponownego ustalenia prawa do tego świadczenia na podstawie art. 
114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 162, poz. 
1118 ze zm.)?” 

 
III UZP 6/03 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku przedstawione do 
rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 „Czy warunkiem ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości 
świadczenia przedemerytalnego jest wcześniejsze ustalenie przez 
ten organ – w postępowaniu na wniosek powiatowego urzędu pracy 
– okresu zatrudnienia wymaganego do przyznania świadczenia 
przedemerytalnego, o którym stanowi art. 37k ust. 1 pkt 3 ustawy z 
14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

III PZP 1/03 – z dnia 6 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Toruniu 

Zakres zastosowania § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności 
materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz. U. Nr 40, poz. 
236 ze zm.) obejmuje również wydzieloną część produkcyjnego 
zakładu pracy, pełniącą wobec niego funkcję usługową (np. 
magazyn wyrobów gotowych). 

 
III PZP 2/03 – z dnia 6 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Częstochowie 

W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 476 § 
1 k.p.c.) o roszczenia wynikające z umowy o pracę (art. 5051 pkt 1 
k.p.c.) stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o 
postępowaniu uproszczonym (art. 5051-50513 k.p.c.). 

 
III PZP 3/03 – z dnia 6 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Gdańsku z/s w Gdyni 

Ustawowe odsetki od odszkodowania przysługującego 
pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o 
pracę bez wypowiedzenia stają się wymagalne w dniu doręczenia 
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pracodawcy odpisu pozwu zawierającego żądanie zapłaty tego 
odszkodowania. 

 
III UZP 1/03 – z dnia 19 marca 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do odmowy 

ustalenia wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości 
świadczenia przedemerytalnego w sytuacji, gdy osoba ubiegająca 
się o to świadczenie nie spełnia warunku posiadania wymaganego 
okresu zatrudnienia, od którego zależy jej prawo do emerytury. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 

WZP 2/03 
Pytanie prawne Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w art. 271 § 1-3 
k.k., a co za tym idzie także w art. 273 k.k., może być każda osoba 
uczestnicząca w obrocie gospodarczym i wystawiająca w zakresie 
prowadzonej działalności nierzetelny rachunek (bądź fakturę VAT) 
dokumentujący przeprowadzoną transakcję, czy też wspomniane 
przepisy dotyczą tylko obrotu publicznoprawnego w sensie 
ścisłym, a podmiotem tych przestępstw może być jedynie 
funkcjonariusz publiczny, bądź inna osoba uprawniona do 
występowania w tym obrocie, działająca w zakresie swoich 
uprawnień?”  
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