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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  ADMINISTRACYJNEJ,  

PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 
 
 

III PZP 13/02 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy legitymacja procesowa jaką daje przepis art. 462 k.p.c. 
uprawnia zakładową organizację związkową do wszczęcia 
postępowania na rzecz każdego pracownika, czy też jest 
ograniczona tylko do pracowników związanych z terytorialnym i 
podmiotowym zakresem działania tej organizacji? 

Czy szkoła wyższa jako pracodawca ponosi odpowiedzialność 
cywilną za naruszenie dóbr osobistych jej pracownika będącego 
nauczycielem akademickim przez komisję dyscyplinarną uczelni w 
związku z  prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem 
dyscyplinarnym?” 

 
III PZP 14/02 

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

„Czy dyspozycja art. 921 § 1 k.p., zgodnie z którą 
pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty 
inwalidzkiej lub emerytury przysługuje odprawa pieniężna, ma 
zastosowanie, gdy między stronami stosunku pracy dochodzi do 
jego rozwiązania w oparciu o art. 52 § 1 pkt 1 k.p., przy 
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jednoczesnym wystąpieniu przesłanek uprawniających pracownika 
do renty inwalidzkiej?” 

 
III PZP 15/02 

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

„Czy w sprawie toczącej się na skutek odwołania od 
wypowiedzenia umowy o pracę niezależnie od wyboru żądania 
podstawą prawną ustalenia wysokości stawki minimalnej, będącej 
podstawą ustalenia wysokości zwrotu kosztów zastępstwa 
procesowego jest przepis § 14 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za 
czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych? 

oraz w przypadku odpowiedzi przeczącej: 
„Czy w sprawie toczącej się na skutek odwołania od 

wypowiedzenia umowy o pracę, w której pierwotne żądanie uznania 
wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne zostało w toku 
procesu zmienione na żądanie odszkodowania, podstawą prawną 
odnośnie wysokości kosztów zastępstwa procesowego jest przepis 
§ 14 ust. 1 pkt 1 czy też pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za 
czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych?” 
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UCHWAŁY  IZBY ADMINISTRACYJNEJ, 
PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

 
 

III PZP 1/02 – z dnia 8 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: 

„1. Czy przepisy 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.) obowiązujący na mocy art. 1 
ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u 
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej z dnia 24 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 5, 
poz. 45) wywołują bezpośrednie skutki prawne w indywidualnych 
stosunkach pracy i czy tym samym mogą stanowić źródło 
roszczenia pracownika o podwyższenie wynagrodzenia? 

2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie czy 
pojęcie <przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia> 
odnosi się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia danego 
pracownika, czy też do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
u danego przedsiębiorcy? oraz 

3. Czy roszczenie pracownika o przyrost przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia staje się wymagalne z upływem 
miesięcy kalendarzowych, czy też aktualizuje się dopiero po 
obliczeniu przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 
dany rok kalendarzowy?” 

 4



postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III PZP 6/02 – z dnia 8 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 
W okresie obowiązywania art. 37j ust. 1a ustawy z dnia 14 

grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.) byłemu pracownikowi 
przysługiwało przeciwko byłemu pracodawcy roszczenie o 
ustalenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze dla potrzeb uzyskania zasiłku 
przedemerytalnego. 

 
III PZP 8/02 – z dnia 8 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Nieuzyskanie przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, 

który otrzymał wniosek określony w § 9 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie 
trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat 
świadczeń (Dz. U. Nr 31, poz. 114), informacji określonych w jego § 
10 pkt 1-5 od podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 
29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 
85) – nie zwalnia z obowiązku wypłaty świadczeń pracowniczych z 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który 
powstaje niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje 
roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu. 
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III AZP 1/02 – z dnia 15 maja 2002 r. w składzie 7 sędziów na 
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

Podatnik, który w dacie złożenia prawidłowego rozliczenia 
podatkowego był zarejestrowanym podatnikiem, nie traci – na 
podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku 
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 
ze zm.) – prawa do zwrotu wykazanej w rozliczeniu różnicy podatku 
naliczonego nad należnym, mimo że po złożeniu rozliczenia został 
wykreślony z rejestru, o którym mowa w art. 9 tej ustawy. 

 
III PZP 7/02 – z dnia 15 maja 2002 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych: 

„Czy artykuł 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (jedn. tekst: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) 
nie jest sprzeczny z artykułem 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 
329 z późn. zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III UZP 3/02 – z dnia 28 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi  
Osoba ubezpieczona, która na żądanie szpitala posiadającego 

umowę z Regionalną Kasą Chorych, zakupiła indywidualnie 
materiał medyczny przysługujący bezpłatnie w myśl art. 36 ustawy z 
dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.) może dochodzić od Regionalnej Kasy 
Chorych zrekompensowania kosztów tego materiału. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY CYWILNEJ 
 
 

III CZP 33/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy wierzyciel Skarb Państwa – działający przez sądy i 

prokuratorów ma obowiązek uiszczania części opłaty egzekucyjnej 
należnej w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych (art. 45 
ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu 
wynikającym z ustawy nowelizującej z 18 września 2001 r. – Dz. U. 
Nr 130, poz. 1452)?” 
 

III CZP 34/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy wierzyciel – Skarb Państwa ściągający swoją należność 

w egzekucji prowadzonej na polecenie sądu ma obowiązek ponieść 
opłatę określoną w art. 45 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o 
komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 
z późn. zm.)?” 
 

III CZP 35/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przez <inne świadczenie pieniężne finansowane z 

Funduszu Pracy> w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 
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14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. 
U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.) rozumieć należy także 
pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na podjęcie działalności 
gospodarczej w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad 
udzielania pożyczek z Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 122, poz. 539)?” 
 

III CZP 36/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy dla oceny zasadności powództwa o ustalenie wstąpienia 

w stosunek najmu, dokonywanej przez sąd po wejściu w życie 
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) przesądzające znaczenie mają przesłanki 
wymagane przez przepisy obowiązujące w dacie śmierci najemcy, 
czy też w oparciu o treść art. 27 pkt 1 ustawy, przepisy tejże 
ustawy?” 
 

III CZP 37/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy norma prawna art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o 

zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o 
podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) posiada charakter przepisu 
bezwzględnie obowiązującego?” 
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III CZP 38/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy postanowienie o ustanowieniu drogi koniecznej, w 

którym oznaczono na mapie przebieg służebności według zasad 
obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach 
wieczystych, podlega zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności i 
wykonaniu w drodze egzekucji prowadzonej przez komornika?” 

 
III CZP 39/02 

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

„Czy dla zachowania terminu określonego w art. 568 § 1 k.c. 
wystarczające jest zawiadomienie sprzedawcy przez kupującego o 
wadzie fizycznej rzeczy i zażądanie obniżenia ceny, czy też 
konieczne jest wystąpienie przez kupującego z takim roszczeniem 
ze stosownym powództwem w terminie określonym w tym 
przepisie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 7/02 – z dnia 9 maja 2002 r. w składzie 7 sędziów na 
pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby 
psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków 
sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art. 12 § 1 zdanie 
drugie k.r.o. 

 
III CZP 26/02 – z dnia 21 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 
Wnuk zmarłego najemcy nie należy do osób wymienionych w 

art. 691 § 1 k.c., także wtedy gdy łączyła go z najemcą więź 
gospodarcza i uczuciowa. 

 
III CZP 27/02 – z dnia 21 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie: 
„Czy nieruchomości będące własnością bądź pozostające w 

użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego, na których 
znajdują się stacje transformatorowe i inne urządzenia 
elektroenergetyczne, połączone przewodami elektroenergetycznymi 
z nieruchomością będącą przedmiotem postępowania o 
ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie 
korzystania z części budynku i doprowadzenia kabli 
energetycznych, na której znajdują się podobne urządzenia 
tworzące tak zwany układ elektroenergetyczny zamknięty – można 
uznać za nieruchomości władnące w rozumieniu art. 285 § 1 k.c. w 
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związku z art. 145 § 1 k.c. w stosunku do nieruchomości mającej 
być obciążoną służebnością gruntową?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały 
 
III CZP 29/02 – z dnia 21 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Wpis użytkowania wieczystego do księgi wieczystej ma moc 

wsteczną od daty złożenia wniosku o wpis (art. 29 ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz. U. z 
2001 r. Nr 124, poz. 1361). 

 
III CZP 25/02 – z dnia 24 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Sąd zawiesza postępowanie na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 

k.p.c. w sprawie o świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe 
w związku z ruchem tych pojazdów, jeżeli w stosunku do 
pozwanego zakładu ubezpieczeń zostało wszczęte postępowanie 
upadłościowe. 

 
III CZP 28/02 – z dnia 24 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku 
Wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego 

podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem 
wolnym a czynszem regulowanym z uwzględnieniem – w 
konkretnych okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego 
trwania stosunku najmu. 
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III CZP 30/02 – z dnia 24 maja 2002 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: 

„Czy podstawą wpisu w dziale II księgi wieczystej pozostałych 
dwóch wspólników spółki cywilnej na prawach wspólności łącznej 
nieruchomości – może być wypowiedzenie udziału w spółce 
cywilnej trzeciego ze wspólników w formie pisemnej z podpisem 
notarialnie poświadczonym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA TEZOWANE IZBY CYWILNEJ 
 
 
IV CKN 525/00 – wyrok z dnia 28 listopada 2001 r. 
Dłużnik staje się niewypłacalny w wyższym stopniu (art. 527 § 

2 k.c.) i wtedy, gdy zaspokojenie można uzyskać z dodatkowym 
znacznym nakładem kosztów, czasu i ryzyka. 

Pokrzywdzenie (art. 527 § 2 k.c.) powstaje na skutek takiego 
stanu faktycznego majątku dłużnika, który powoduje niemożność, 
utrudnienie lub odwleczenie zaspokojenia wierzyciela. 

 
IV CKN 369/01 – postanowienie z dnia 13 grudnia 2001 r. 
Wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego na 

podstawie wniosku wcześniejszego niż wniosek o wpis hipoteki 
przymusowej, czyni wadliwym wpis tej hipoteki. 

 
IV CKN 566/00 – postanowienie z dnia 13 grudnia 2001 r. 
Nabywca spadku lub udziału w nim jest legitymowany do 

złożenia wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia o 
stwierdzeniu nabycia spadku, jeśli zbywca był uczestnikiem 
postępowania (art. 679 § 1 k.p.c.). 

 
IV CKN 1558/00 – wyrok z dnia 13 grudnia 2001 r. 
Przepis art. 321 § 2 k.p.c. nie ma zastosowania w 

postępowaniu apelacyjnym. 
 
III CZP 77/01 – postanowienie z dnia 17 stycznia 2002 r. 
Sprawa o roszczenia oparte na art. 140 k.r.o. nie należy do 
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kategorii spraw rozpoznawanych w procesie, podlegających 
jurysdykcji określonej w art. 1100-1102 k.p.c. 

 
V CKN 721/00 – wyrok z dnia 29 stycznia 2002 r. 
Skuteczność zarzutu naruszenia przez sąd drugiej instancji 

art. 217 § 2 w zw. z art. 391 k.p.c., uzależniona jest od wykazania, że 
strona zachowała w postępowaniu apelacyjnym uprawnienie do 
przytaczania okoliczności faktycznych i dowodów. 

 
IV CKN 622/00 – wyrok z dnia 31 stycznia 2002 r. 
Skarga na czynności komornika nie jest czynnością 

przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo 
zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez wadliwe wyegzekwowanie świadczenia. 

 
I CKN 489/00 – wyrok z dnia 7 lutego 2002 r. 
Przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) regulujące zarząd nieruchomością 
wspólną nie przewidują możliwości zobowiązania przez sąd 
wspólnoty mieszkaniowej do podjęcia uchwały o określonej treści. 

 
II CKN 88/00 – wyrok z dnia 8 lutego 2002 r. 
Przepis art. 654 k.c. jest źródłem uprawnienia wykonawcy do 

żądania od inwestora określonego zachowania się, ale tylko 
wówczas, gdy wykonawca spełnia świadczenie niepieniężne 
wynikające z umowy o roboty budowlane. 

 
I CKN 527/00 – wyrok z dnia 12 lutego 2002 r. 
Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu 

mieszkalnego nie ulega przedawnieniu. 
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I CKN 1483/99 – wyrok z dnia 12 lutego 2002 r. 
Dla oceny odpowiedzialności cywilnej rolnika, 

ubezpieczonego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, za 
szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, nie ma znaczenia 
okoliczność, że poszkodowany pracował w gospodarstwie rolnym 
przy użyciu własnego sprzętu rolniczego – w ramach zwyczajnej 
pomocy sąsiedzkiej. 

 
I CKN 1134/99 – wyrok z dnia 19 marca 2002 r. 
Bezprawność groźby (art. 87 k.c.) polega na sprzecznym z 

prawem działaniu grożącego (bezprawność środka) lub 
wykorzystaniu działania formalnie zgodnego z prawem do 
osiągnięcia celu, dla którego prawo to nie przysługuje 
(bezprawność celu). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 18/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy do okoliczności wyłączających ukaranie sprawcy czynu 

zabronionego w rozumieniu przepisu art. 43 § 1 pkt 4 k.k.s. należy 
ujemna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.?” 

  
I KZP 19/02 

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

„Czy zawarte w art. 42 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z późn. zm.) trzy 
formy sprawcze popełnienia przestępstwa stypizowanego w tym 
przepisie: <przywóz z zagranicy>, <wywóz za granicę> i <przewóz w 
tranzycie> środków odurzających, substancji psychotropowych, 
mleczka makowego lub słomy makowej oznaczają fizyczne 
przemieszczenie tych środków i substancji z zagranicy do Polski 
(<przywóz z zagranicy>) lub z Polski za granicę (<wywóz za 
granicę>) lub przewóz przez terytorium Polski (<przewóz w 
tranzycie>), czy też art. 42 cyt. ustawy penalizuje zachowanie 
polegające na przewozie środków odurzających i psychotropowych 
(oraz mleczka makowego i słomy makowej) przez granicę 
jakichkolwiek dwóch państw, także państw obcych?” 
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I KZP 20/02 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy użyte w przepisie art. 42 § 1 k.k. pojęcie zakaz 
prowadzenia pojazdów określonego rodzaju dotyczy tylko takich 
pojazdów, do prowadzenia których konieczne jest posiadanie 
uprawnień stwierdzonych dokumentem przez upoważniony organ, 
czy też dotyczy także pojazdów do prowadzenia których nie jest 
wymagane uprawnienie stwierdzone dokumentem, np. roweru lub 
pojazdu zaprzęgowego?” 
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