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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 18/04 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym, do której uiszczenia obowiązany jest 
wnioskodawca na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. Nr 17, poz. 209 z 
późn. zm.) ma charakter wydatku przewidzianego w art. 4 pkt 6 
ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 19/04 

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

„Czy sprawa z powództwa spadkobiercy pracownika 
przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Skarbu Państwa o 
odszkodowanie związane z utratą prawa do nieodpłatnego nabycia 
akcji spółki handlowej powstałej w wyniku przekształcenia 
przedsiębiorstwa państwowego jest sprawą z zakresu prawa pracy 
w rozumieniu art. 476 § 1 pkt 1 k.p.c. jako sprawa związana ze 
stosunkiem pracy?” 

 
III CZP 20/04 

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

„Czy dopuszczalne jest zobowiązanie do naprawienia szkody 
wyrządzonej ruchem zakładu górniczego, na podstawie przepisów 
art. 94 ust. 1 i art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze, w części poprzez zobowiązanie do 
przywrócenia stanu poprzedniego a w pozostałym zakresie poprzez 
zapłatę odszkodowania pieniężnego?” 

 
III CZP 21/04 

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

„Czy radca prawny ustanowiony w sprawie przez osobę 
będącą pełnomocnikiem Ministra Skarbu Państwa, może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo udzielone 
przez Ministra Skarbu tej osobie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 122/03 – z dnia 3 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Cena sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego ustalona na 

podstawie art. 58 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
86, poz. 433 ze zm.; obecnie tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 
368 ze zm.) jest ceną wynikową w rozumieniu art. 540 § 1 k.c. 

 
III CZP 2/04 – z dnia 3 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Zagraniczna instytucja ubezpieczeń społecznych, na którą – z 

mocy przepisów jej prawa krajowego – przeszły roszczenia z tytułu 
poniesionych kosztów leczenia, nie jest uprawniona, według prawa 
polskiego, do dochodzenia od ubezpieczyciela, który ubezpieczył 
odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego – 
sprawcy szkody, zwrotu takich kosztów, gdy poszkodowany uległ 
wypadkowi komunikacyjnemu na terenie Polski. 

 
III CZP 5/04 – z dnia 18 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 
Gminie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości 

przeznaczonej w chwili jej sprzedaży pod budownictwo mieszkalno-
usługowe, także wówczas, gdy w dacie nabycia tej nieruchomości 
od Skarbu Państwa stanowiła ona nieruchomość rolną bądź leśną 
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(art. 109 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 6/04 – z dnia 18 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: 
„Czy  do kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia 

łącznej egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny (art. 770 zd. 1 
k.p.c. w zw. 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 (jedn. tekst w Dz. U. z 2002 r. Nr 110, 
poz. 968 ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 110/03 – z dnia 31 marca 2004 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu 

tytułowi egzekucyjnemu przepis art. 46 § 1 k.p.c. nie ma 
zastosowania. 

 
III CZP 7/04 – z dnia 31 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Uczestnikom konkursu uregulowanego w art. 13a ustawy z 

dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) przysługują środki 
odwoławcze zawarte w rozdziale 8 tej ustawy. 

 
III CZP 8/04 – z dnia 31 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
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Zażalenie na odmowę wydania ponownego tytułu 
wykonawczego nie podlega opłacie sądowej. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
IV CKN 1446/00 – wyrok z dnia 25 października 2002 r. 
Sąd drugiej instancji rozpoznający apelację bierze pod uwagę 

z urzędu zmiany w stanie prawnym powstałe po orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego. 

 
III CKN 943/99 – wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r. 
Małżonek nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia 

nieważności umowy nabycia przez osobę trzecią od współmałżonka 
własności nieruchomości, jeżeli na jej podstawie osoba trzecia 
została wpisana w księdze wieczystej jako właściciel 
nieruchomości. W takiej sytuacji małżonek może zwalczać wpis 
własności w drodze powództwa o uzgodnienie stanu prawnego 
nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym 
stanem prawnym. 

 
IV CK 8/02 – wyrok z dnia 26 września 2003 r. 
Powierzenie bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej 

wyspecjalizowanej jednostce trudniącej się zawodowo ochroną 
osób i mienia nie zwalnia organizatorów imprezy od 
odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków określonych w art. 
5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680 ze zm.). 

 
IV CKN 517/01 – wyrok z dnia 26 września 2003 r. 
Wierzytelność wynikająca z umowy cywilnoprawnej nie 
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wygasa w chwili zdyskontowania zabezpieczającego ją weksla; 
skutek taki następuje dopiero w momencie zapłaty należności 
wekslowej. 

 
II CK 53/02 – wyrok z dnia 1 października 2003 r. 
1. Niezamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 

mechanicznego adnotacji o ustanowieniu na tym pojeździe zastawu 
rejestrowego, nie ma znaczenia dla oceny skuteczności tego 
zastawu. 

2. Zbycie rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym powoduje 
wygaśnięcie tego zastawu tylko wtedy, gdy rzecz ta zalicza się do 
rzeczy, których zbywanie stanowi przedmiot działalności 
gospodarczej zastawcy. 

 
V CZ 88/03 – postanowienie z dnia 2 października 2003 r. 
Gdy prokurator, który nie bierze udziału w sprawie, złoży 

wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, to termin do 
zaskarżenia liczy się od daty doręczenia mu orzeczenia z 
uzasadnieniem. Taki skutek następuje wtedy, gdy prokurator 
złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem połączy 
ze wstąpieniem do postępowania na podstawie art. 60 § 1 k.p.c. 

 
I CK 144/02 – wyrok z dnia 9 października 2003 r. 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1504), jeżeli żadne ze źródeł, w których przedsiębiorstwo wytwarza 
energię elektryczną, nie osiąga 5 MW, koncesja nie jest wymagana, 
choćby łączna moc tych źródeł osiągała lub przekraczała 5 MW. 
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I CK 150/02 – wyrok z dnia 9 października 2003 r. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. , 

SK 18/2000, orzekający, że art. 418 k.c. jest niezgodny z art. 77 ust. 1 
Konstytucji ma zastosowanie w sprawach o naprawienie szkody 
wyrządzonej orzeczeniem lub zarządzeniem wydanym po wejściu w 
życie Konstytucji RP. 

 
V CK 277/02 – wyrok z dnia 9 października 2003 r. 
Zamieszczenie w ogólnych warunkach ubezpieczenia 

pojazdów lądowych od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR) 
postanowienia określającego sposób ustalenia wartości pojazdu na 
podstawie ustaleń rynkowych (przy uwzględnieniu stanu 
technicznego, przebiegu i wyposażenia) nie może być uznane za 
niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 3851 k.c., 
jeśli w ten sposób ustala się wartość pojazdu zarówno przy 
zawieraniu umowy ubezpieczenia (dla określenia sumy 
ubezpieczeniowej), jak i przy ustaleniu wysokości odszkodowania. 

 
I CK 156/02 – wyrok z dnia 21 października 2003 r. 
Lokale samodzielne w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2000 r. Nr 80, poz. 903), 
które nie zostały wyodrębnione, stanowią wyłączną własność 
dotychczasowego właściciela nieruchomości i jemu przypadają 
pożytki i przychody z tych lokali. 

 
I CK 172/02 – wyrok z dnia 21 października 2003 r. 
Jeżeli nabywcą lokalu mieszkalnego – na podstawie art. 42 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
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„Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) – jest 
osoba bliska najemcy lokalu, która wstąpiła w stosunek najmu, to 
przy ustalaniu wysokości należnej jej bonifikaty od ceny sprzedaży, 
nie jest możliwe skumulowanie okresów najmu osoby ubiegającej 
się o nabycie i jej poprzednika prawnego. 

 
II CK 161/02 – wyrok z dnia 22 października 2003 r. 
Działanie w celu osiągnięcia zysku (zarobkowe) nie jest 

konieczną przesłanką zakwalifikowania określonego podmiotu, jako 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
V CK 411/02 – wyrok z dnia 23 października 2003 r. 
Istnienie finansowo-organizacyjnych podstaw funkcjonowania 

tzw. grupy kapitałowej spółek z o.o. oraz wykonywanie przez spółkę 
dominującą uprawnień w ramach posiadanych udziałów w spółkach 
zależnych nie powoduje powstania zorganizowanego zespołu praw 
majątkowych i niemajątkowych należącego do spółki dominującej. 

 
III CKN 454/01 – wyrok z dnia 24 października 2003 r. 
Szkoda wyrządzona przy użyciu urządzeń młyna 

wykorzystywanego do prowadzenia przez rolnika działalności 
gospodarczej jest objęta ochroną ubezpieczeniową z mocy przepisu 
§ 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. w 
sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego (Dz. U. Nr 134, poz. 653 ze zm.), jeżeli w 
chwili jej wyrządzenia młyn był wykorzystywany wyłącznie dla 
potrzeb gospodarstwa rolnego tego rolnika. 
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III CK 134/02 – wyrok z dnia 29 października 2003 r. 
Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania 

samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli organ założycielski 
– wojewoda, wiedząc o niedoborze środków finansowych 
niezbędnych dla utrzymania sprawności utworzonego zakładu nie 
podjął stosownych działań przewidzianych ustawą z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408 ze zm.). 
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PYTANIA PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 3/04 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych mieści się w kręgu 
podmiotów wymienionych w art. 17 § 3 k.p.s.w. skoro w oparciu o 
przepisy art. 66 ust. 4 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 147, poz. 887 
ze zmianami) w kontekście przepisów ustawy z dnia 4 września 
1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1548) można jedynie ustalić, że podmiot ten realizując zlecane 
zadania administracji rządowej w zakresie zabezpieczenia 
społecznego pozostaje organem administracji publicznej w 
rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, jako podmiot wymieniany w art. 1 pkt 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest zaś organem 
administracji rządowej?” 

 
I KZP 4/04 

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

„Czy kara grzywny, o której mowa w art. 219 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) winna być 
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orzekana, mimo braku określenia w wyżej wymienionej ustawie 
dolnej granicy ustawowego zagrożenia tej kary kwotowo, czy też z 
powodu, o którym mowa powyżej, w stawkach dziennych a w 
przypadku uznania, że grzywnę tę należy orzekać kwotowo o 
wskazanie dolnej granicy ustawowego zagrożenia tej kary?” 

 
I KZP 5/04 

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

„Czy zakaz przewidziany w art. 186 § 1 zd. drugie k.p.k. 
dotyczy również sytuacji, gdy osoba wymieniona w tym przepisie 
nie może być wezwana na rozprawę, toczącą się po uchyleniu 
wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, z 
powodów wskazanych w art. 391 § 1 k.p.k., w szczególności z uwagi 
na śmierć tej osoby, ale złożyła zeznania w postępowaniu 
przygotowawczym, po czym przed rozpoczęciem pierwszego 
zeznania w postępowaniu sądowym skorzystała z prawa odmowy 
zeznań?” 

 
I KZP 6/04 

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

„Czy sformułowana w art. 323 § 3 zdanie drugie k.p.k. 
możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów tytułem środka 
zabezpieczającego w przypadku umorzenia postępowania karnego 
z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa, stanowi uzupełnienie 
przesłanek wymienionych w art. 100 k.k. oraz art. 43 § 1 k.k.s., a w 
konsekwencji, czy do przedmiotowego unormowania mają 
zastosowanie przepisy intertemporalne określone w ustawie   
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Kodeks karny i Kodeks karny skarbowy?” 
 

I KZP 7/04 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Trzebnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
 „Czy użyte w przepisie art. 325f § 4 k.p.k. sformułowanie, że 

zażalenie na decyzje przewidziane w art. 325f § 1 k.p.k., dotyczące 
umorzenia dochodzenia wskutek braku wykrycia sprawcy i zebrania 
dostatecznych dowodów w trakcie dochodzenia trwającego co 
najmniej 5 dni oraz wpisania sprawy do rejestru przestępstw, 
rozpoznawane jest na zasadach ogólnych oznacza rozpoznanie 
zażalenia na podstawie przepisu art. 306 § 2 k.p.k. odnosi się do 
zasad ogólnych dla zażaleń na postanowienia o umorzeniu 
postępowania przygotowawczego rozpoznawanych przez sąd, czy 
też takie zażalenia podlegają rozpoznaniu przez prokuratora 
nadrzędnego na podstawie przepisów rozdziału 50 k.p.k. 
dotyczącego zażaleń, a w szczególności art. 465 § 2 k.p.k.?” 

 
I KZP 8/04 

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

„Czy krótkotrwałe zatrzymanie podejrzanego w toku 
postępowania przygotowawczego, na podstawie wydanego przez 
prokuratora nakazu doprowadzenia należy uznać za pozbawienie 
wolności w rozumieniu art. 325c pkt 1 k.p.k. wyłączające możliwość 
prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie 
dochodzenia?” 
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I KZP 9/04 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy wynikający z przepisu art. 35 § 1 k.p.k. obowiązek 

badania przez sąd z urzędu swej właściwości dotyczy również 
sprawy, która wyłączona została do odrębnego rozpoznania ze 
sprawy przekazanej uprzednio temuż sądowi do rozpoznania na 
mocy orzeczenia sądu wyższego rzędu, przełamującego ustawową 
zasadę właściwości miejscowej i czy w takiej sytuacji ma 
zastosowanie reguła wynikająca z przepisu art. 34 § 3 k.p.k., czy 
jakiekolwiek znaczenie ma w takim przypadku podstawa faktyczna 
orzeczenia sądu wyższego rzędu jak też nie podlegającą kontroli 
instancyjnej przyczyna podjęcia decyzji o wyłączeniu i odrębnym 
rozpoznaniu sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne 
czyny?” 

 
I KZP 10/04 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Trzciance przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy akt oskarżenia sporządzony przez straż leśną może nie 
zawierać uzasadnienia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 43/03 – z dnia 25 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
I. Sąd, dokonując kontroli wstępnej aktu oskarżenia w trybie 

art. 339 § 3 pkt 3 k.p.k., zobowiązany jest badać przesłanki 
warunkujące dopuszczalność prowadzenia w danej sprawie 
postępowania uproszczonego (art. 469 k.p.k.) zarówno od strony 
formalnej (tj. korelację formy prowadzonego w sprawie 
postępowania przygotowawczego ze wskazaniem trybu 
postępowania sądowego), jak i od strony materialnej (czy 
postępowanie przygotowawcze było legalne, tzn. odpowiadało 
wymogom ustawowym przewidzianym dla danego rodzaju 
postępowania). 

II. Jeżeli przed dniem 1 lipca 2003 r w sprawie było 
prowadzone i zostało ukończone dochodzenie to – zgodnie z 
brzmieniem art. 469 k.p.k., który uzależnia rozpoznanie sprawy w 
trybie uproszczonym od tego, czy było prowadzone dochodzenie – 
sprawę sąd rozpoznaje w trybie postępowania uproszczonego. 
Dopuszczalność prowadzenia w sprawie dochodzenia, jeśli było 
ono prowadzone i ukończone do dnia 30 czerwca 2003 r. może być 
badana tylko z punktu widzenia przepisów obowiązujących w dacie 
jego prowadzenia, a nie z punktu widzenia art. 325c k.p.k., który 
wszedł w życie dnia 1 lipca 2003 r. 

 
I KZP 45/03 – z dnia 25 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
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W sprawach z oskarżenia publicznego, prokurator nie może 
wnieść apelacji w stosunku do oskarżonego, którego nie  wskazał 
we wniosku złożonym na podstawie art. 422 § 1 zd. ostatnie k.p.k.  
 

I KZP 46/03 – z dnia 25 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Termin do złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i 
doręczenie uzasadnienia wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie, wydanego na posiedzeniu (art. 341 § 5 k.p.k.), 
biegnie od daty jego ogłoszenia (art. 422 § 1 k.p.k.), a nie 
doręczenia (art. 100 § 3 k.p.k.), chyba że zaistniały okoliczności 
określone w art. 422 § 2 k.p.k. 

 
I KZP 1/04 – z dnia 25 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Poza wyjątkową sytuacją wskazaną w art. 469 zd. 2 k.p.k., nie 

jest dopuszczalne postępowanie uproszczone w sprawie, w której 
postępowanie przygotowawcze ukończono w formie śledztwa. 

 16



 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 456/02 – postanowienie z dnia 6 listopada 2003 r. 
Niezawiadomienie oskarżonego o terminie wydania wyroku, i 

będąca tego konsekwencją jego nieobecność na rozprawie w czasie 
ogłoszenia wyroku, nie stanowi bezwzględnej podstawy 
odwoławczej przewidzianej w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. Zawarty w 
tym przepisie zwrot „sprawę rozpoznano podczas nieobecności 
oskarżonego” odnosi się do czynności procesowych 
poprzedzających wyrokowanie, nie obejmując zakresem swojego 
działania czynności właściwych wyłącznie dla rozstrzygania 
sprawy, do których należy również ogłoszenie wyroku.  
 

V KK 52/03 – postanowienie z dnia 12 listopada 2003 r. 
Wolność prasy jest jedną z „wolności politycznych”, które w 

praktyce mogą doznawać ograniczeń z uwagi na konieczność 
zapewnienia wolności jednostki. Tak więc wolność prasy nie ma i 
nie może mieć charakteru absolutnego, nie może mieć postaci 
nieskrępowanej niczym swobody działania, a tym bardziej nie 
sposób jej traktować jako samoistnego źródła wartości. 

 
V KK 195/03 – postanowienie z dnia 10 grudnia 2003 r. 
Prawo do krytyki przysługujące dziennikarzowi, nie może 

przeradzać się w formułowanie inwektyw i pomówień pod adresem 
funkcjonariuszy państwa. Działalność każdego organu państwa 
może być oceniana przez dziennikarzy, a opinia publiczna ma prawo 
być informowana o ewentualnych nieprawidłowościach. Nie zwalnia 
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to dziennikarza od tego, aby jego wypowiedzi miały charakter 
bezstronny szczególnie wtedy, gdy dotyczą faktów. 

Działalność organów wymiaru sprawiedliwości, choć nie jest 
ona wyjęta spod publicznej kontroli, to musi być chroniona przed 
niszczącymi, bezpodstawnymi atakami dziennikarzy. 
 

IV KK 46/03 – postanowienie z dnia 11 grudnia 2003 r. 
Artykuł 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za 

nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. 
Nr 34, poz. 149 ze zm.) nie stanowi podstawy do dochodzenia 
odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody oraz krzywdy wynikłe 
ze skierowania osoby uprzednio skazanej za taką działalność, 
orzeczeniem uznanym w trybie przepisów tej ustawy za nieważne, 
do pracy przymusowej w kopalniach węgla, kamieniołomach lub 
zakładach uranu i batalionach budowlanych. 

 
V KK 319/03 – postanowienie z dnia 14 stycznia 2004 r. 
Sąd rozpoznający wniosek Ministra Sprawiedliwości o 

wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalności przejęcia 
orzeczenia do wykonania w Polsce, gdy wniosek o samo przejęcie 
pochodzi od władz państwa, które podobnie jak Rzeczpospolita 
Polska jest stroną Protokołu Dodatkowego do Konwencji o 
przekazywaniu osób skazanych, sporządzonego w Strasburgu dnia 
18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 43, poz.490), jest obowiązany 
uwzględniać przepisy tej umowy międzynarodowej, a nie tylko 
normy rozdziału 66 Kodeksu postępowania karnego o 
przejmowaniu i przekazywaniu orzeczeń do wykonania. Tym 
samym, nie może jednak orzec o niedopuszczalności przejęcia z tej 
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tylko przyczyny, że skazany nie wyraził zgody na to przejęcie, skoro 
zgodnie z art. 3 ust. 1 tego Protokołu można orzekać o przejęciu, 
mimo braku takiej zgody. Sąd powinien natomiast w razie braku tej 
zgody rozważyć stanowisko skazanego, uwzględniając powody, 
jakie podawane są w związku z odmową zgody na przekazanie do 
kraju obywatelstwa, w tym także od strony celów, które legły u 
podstaw Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 
marca 1983 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 51, poz. 279). 

 
II KK 168/03 – wyrok z dnia 21 stycznia 2004 r. 
W wypadku wznowienia przewodu sądowego wymóg odbycia 

przez sąd narady i przeprowadzenia głosowania nad wyrokiem, nie 
jest uzależniony od tego czy, i na ile, strony procesowe w swoich 
końcowych wystąpieniach wprowadzają nowe wątki tematyczne 
oraz nowe wnioski merytoryczne. Takiej zależności nie da się 
wyprowadzić z treści przepisów regulujących zasady wyrokowania. 

 
V KK 168/03 – postanowienie z dnia 2 lutego 2004 r. 
Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez świadka w 

postępowaniu innym niż sądowe, wypełnia znamię czynności 
sprawczej przestępstwa określonego w art. 233 § 1 k.k. wtedy, gdy 
toczy się ono na podstawie ustawy, której przepisy stanowią, że 
zeznanie świadka służy za dowód w tym postępowaniu, i uprawniają 
zarazem przyjmującego zeznanie do uprzedzenia świadka o 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie. 

 
V KZ 1/04 – postanowienie z dnia 3 lutego 2004 r. 
Dopełnienie czynności, o której mowa w art. 126 § 1 k.p.k., bez 

zachowania formy określonej wymogiem przymusu adwokacko-
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radcowskiego, nie stanowi przeszkody do merytorycznego 
rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu. 

 
II KK 168/03 – postanowienie z dnia 3 lutego 2004 r. 
Zażalenie na postanowienie Sądu Najwyższego, wydane na 

podstawie art. 538 § 2 k.p.k., jest niedopuszczalne z mocy ustawy. 
 
III KZ 8/03 – postanowienie z dnia 18 lutego 2004 r. 
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia oczywiście 

niedopuszczalnego środka odwoławczego jest bezprzedmiotowy, w 
związku z czym nie podlega rozpoznaniu. 

 
I KZP 36/03 – postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. 
Podatek według stawki procentowej naliczany być może tylko 

w wypadkach, gdy cena detaliczna papierosów jest wyznaczona i 
wydrukowana przez producenta lub importera na pojedynczym 
opakowaniu papierosów (arg. z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 
stycznia  1993 r. o podatku VAT). 

 
I KZP 44/03 – postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. 
Doprowadzenie i umieszczenie osoby w izbie wytrzeźwień, 

jednostce Policji, zakładzie opieki zdrowotnej lub innej właściwej 
placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 ze zm.), która 
została ujęta na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia bądź 
przestępstwa, jeżeli nie zastosowano do niej trybu przewidzianego 
art. 45 § 1 k.p.s.w. lub art. 244 k.p.k., nie jest „rzeczywistym 
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pozbawieniem wolności w sprawie” i nie podlega zaliczeniu na 
poczet wymierzonych za to wykroczenie lub przestępstwo kar na 
podstawie art. 82 § 3 k.p.s.w. lub art. 63 § 1 k.k. 

 
I KZP 47/03 – postanowienie z dnia 26 lutego 2004 r. 
Przedmiotem ochrony przepisu art. 244 k.k. jest orzeczenie 

każdego sądu (cywilnego, administracyjnego lub karnego), 
zawierające zakaz określonej w nim działalności, także innej niż 
gospodarcza. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

I PZP 1/04 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu drugoinstancyjnym toczącym się na 
skutek apelacji w sprawie, która kwalifikowała się do rozpoznania w 
trybie uproszczonym i została rozpoznana w sądzie pierwszej 
instancji z zachowaniem przepisów o postępowaniu uproszczonym 
(dział VI, części pierwszej, księgi pierwszej kodeksu postępowania 
cywilnego), z wyjątkiem przepisu art. 5052 k.p.c. nakazującego 
złożenie pozwu i odpowiedzi na pozew na urzędowym formularzu, 
stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym?” 

 
II PZP 6/04 

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

„1. Czy art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2003 r. o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz. U. Nr 1999, poz. 1673 z późn. zm.) stanowi 
samodzielną podstawę prawną do dochodzenia wskazanych w nim 
roszczeń, czy też uwarunkowany jest wcześniejszym wystąpieniem 
po stronie syndyka (likwidatora, niewypłacalnego pracodawcy) 
rzeczywiście istniejącego zobowiązania? 
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2. Czy spór powstały w związku z odmową wypłaty 
świadczenia, jest sprawą z zakresu prawa pracy?” 

 
II UZP 3/04 

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

„1. Czy żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych RP, który 
częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej w czasie 
odbywania służby wojskowej bez związku ze służbą, w stosunku do 
którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego, a 
który nie spełnia przesłanki z art. 57 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 162, poz. 
1118 ze zm.), nabywa prawo do renty szkoleniowej? 
a w razie odpowiedzi przeczącej: 

2. Czy żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych RP, który w czasie 
odbywania służby wojskowej utracił zdolność do pracy w 
dotychczasowym zawodzie, ale rokuje odzyskanie zdolności po 
przekwalifikowaniu jest osobą niezdolną do pracy w rozumieniu art. 
30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 87), uprawnioną do renty inwalidy wojskowego?” 

 
II UZP 4/04 

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

„Czy przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz. 
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U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 ze zm.) w okresie przed dniem 1 
października 2003 r. dawały podstawę prawną do wypłacenia przez 
Wojskowe Biuro Emerytalne odsetek za opóźnienie w wypłacie 
świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych 
przepisami prawa cywilnego?” 

 
II UZP 5/04 

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

„Czy wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który 
będąc właścicielem i posiadaczem gospodarstwa rolnego 
faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu 
przepisu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (jedn. tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 
6, poz. 25 ze zm.) podlega zawieszeniu na podstawie przepisów art. 
28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy?” 

 
II UZP 6/04 

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

„Czy w przypadku wystąpienia całkowitej nieściągalności 
składek, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 
137, poz. 887 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany 
jest umorzyć należność z tytułu składek, czy też w takiej sytuacji 
może odmówić ich umorzenia?” 

 
III SZP 2/04 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
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przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy w przypadku wzrostu kosztów zakupu energii 
elektrycznej i usług przesyłowych od przedsiębiorstwa Polskie 
Sieci Energetyczne S.A., który wynika z wydanej przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o zatwierdzeniu dla tego 
przedsiębiorstwa nowej taryfy wyższych stawek opłat na dany rok, 
uzasadniona jest zmiana wydanej wcześniej decyzji Prezesa URE 
zatwierdzającej na ten sam rok taryfy stawek opłat pobieranych 
przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na 
przesyłanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną, które zakupuje 
energię elektryczną i usługi przesyłowe od PSE S.A., z tej 
przyczyny, że przy kalkulowaniu zatwierdzonej już na dany rok 
taryfy stawek opłat dla tego przedsiębiorstwa energetycznego 
przyjęte zostały niższe planowane (przewidywane) stawki opłat 
taryfy dla przedsiębiorstwa PSE S.A. na ten sam okres, aniżeli 
stawki opłat ustalone na dany rok w taryfie później zatwierdzonej 
decyzją Prezesa URE dla PSE S.A.?” 

 
III UZP 1/04 

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

„Czy po ustaleniu prawa do świadczenia przez sąd pierwszej 
instancji i oddaleniu apelacji pozwanego organu rentowego, w 
sytuacji gdy sąd drugiej instancji nie czynił własnych ustaleń i 
orzekał wyłącznie na podstawie dowodów przeprowadzonych przez 
sąd pierwszej instancji, ostatnią okolicznością niezbędną do 
wydania decyzji przez ten organ rentowy, o której jest mowa w 
przepisie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1118 ze zm.) jest data wydania wyroku ustalającego 
prawo do świadczenia, czy też data, w której wyrok ten stał się 
prawomocny lub wykonalny – a więc data wydania wyroku przez 
sąd drugiej instancji?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III PZP 19/03 – z dnia 2 marca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wysokość 
wynagrodzenia referendarzy sądowych określona była § 2a 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w 
sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagrodzenia 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz 
szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. Nr 26, 
poz. 237 ze zm.) a nie art. 151 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98. poz. 1070 ze 
zm.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 

WZP 1/04 
Pytanie prawne Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach 
użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) jest przepisem 
szczególnym w rozumieniu art. 3 § 2 k.w., stanowiącym podstawę 
do przyjęcia odpowiedzialności żołnierzy polskich za wykroczenia 
popełnione za granicą?” 
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