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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  ADMINISTRACYJNEJ,  
PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 
 

III PZP 22/02 

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

1. „Czy umowa między Skarbem Państwa – Ministrem Skarbu 
Państwa a Spółką Bank Polski Kasa Opieki S.A. – Grupa Pekao S.A. 
zawarta w celu przeprowadzenia nieodpłatnego udostępnienia 
pracownikom akcji należących do Skarbu Państwa mogła zmienić 
(poszerzyć) definicję osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia 
akcji lub zmienić ustawowe zasady ustalania okresów zatrudnienia 
uwzględnianych przy nieodpłatnym zbywaniu akcji? 

a w przypadku odpowiedzi przeczącej: 
2. Czy w razie wydania pracownikowi zaświadczenia o 

zaliczonych okresach zatrudnienia w celu ustalenia uprawnień do 
nieodpłatnego nabycia akcji oraz sporządzenia i ogłoszenia listy 
pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji, 
powstaje odpowiedzialność za niewywiązanie się z nieodpłatnego 
zbycia akcji w zakresie wynikającym z tych czynności?” 

 
III UZP 9/02 

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

„Czy osoba, która spełniała wszystkie warunki do nabycia 
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prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem 
wymagającym stałej opieki na podstawie przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do 
wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi 
wymagającymi stałej opieki (Dz. U. Nr 28, poz. 149 ze zm.), jednak 
uprawnień tych nie uzyskała na skutek błędnej decyzji organu 
rentowego, może skutecznie ubiegać się o to prawo mimo, że 
dziecko zmarło w toku postępowania odwoławczego – przy 
uwzględnieniu, że gdyby decyzja organu rentowego była 
prawidłowa, przyznane prawo do emerytury, zgodnie z 
obowiązującym porządkiem prawnym nie podlegałoby weryfikacji z 
uwagi na śmierć dziecka?” 

 
III UZP 10/02 

Wniosek Ministra Pracy i Polityki Socjalnej przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy posiadanie gospodarstwa rolnego z tytułu którego 
zainteresowany podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu 
rolników, skutkuje utratą prawa do zasiłku chorobowego z mocy 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.) w sytuacji, gdy prawo 
do zasiłku chorobowego powstało w czasie ubezpieczenia 
chorobowego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  ADMINISTRACYJNEJ, 
PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 
 
III PZP 17/02 – z dnia 2 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Doręczenie pracownikowi za pomocą faksu pisma pracodawcy 

wypowiadającego umowę o pracę jest skuteczne i powoduje 
rozpoczęcie biegu terminu przewidzianego w art. 264 § 1 k.p., ale 
stanowi naruszenie art. 30 § 3 k.p.  

 
III UZP 7/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Przy ustalaniu na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) wysokości emerytury 
osoby, która miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do 
pracy i która żąda przyjęcia za podstawę wymiaru emerytury 
podstawę wymiaru renty (art. 21 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), składnik 
emerytury wynoszący 24% kwoty bazowej oblicza się na podstawie 
kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku o 
emeryturę. 

 
III UZP 8/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Do okresów ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 
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ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 
Nr 60, poz. 696 ze zm.) wlicza się – zgodnie z ust. 2 tego przepisu – 
okres poprzedniego ubezpieczenia społecznego rolników (art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników – tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 76/02 

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

„Czy w świetle treści art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 
78 z późn. zm.) dopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia 
roszczenia o zobowiązanie do nie przeszkadzania w wycince i 
podkrzesywaniu drzewostanu zmierzającego do poszerzenia pasów 
pod liniami energetycznymi?” 

 
III CZP 77/02 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:  
„Czy dopuszczalne jest w procesie o wydanie nieruchomości 
samodzielne ustalanie przez sąd cywilny – jako przesłanki 
rozstrzygnięcia – faktu nabycia przez gminę prawa własności 
nieruchomości zajętej pod drogę publiczną w sytuacji, gdy nie 
została wydana decyzja, o jakiej mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872)?” 

 
III CZP 78/02 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

 6



przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu 
składek ustalone w decyzji podlegają z mocy art. 26 ust. 3 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zabezpieczeniu hipoteką 
przymusową na użytkowaniu wieczystym?” 

 
III CZP 79/02 

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

1. „Czy w postępowaniu wieczysto-księgowym dopuszczalne 
jest badanie skuteczności materialno-prawnej umowy o 
ustanowieniu służebności gruntowej w zakresie jej zgodności z 
celem takiej czynności, o którym mowa w art. 285 § 2 k.c.? 

2. Czy de lege lata dopuszczalne jest w umowie ustanowienie 
służebności gruntowej w postaci dostępu do słupa energetycznego 
(lub innego urządzenia), stanowiącego część składową 
przedsiębiorstwa energetycznego w rozumieniu art. 49 k.c., na 
rzecz właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości, 
będącego przedsiębiorstwem energetycznym, jeżeli ta 
nieruchomość wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa (art. 551 pkt 3 
k.c.)?” 

 
III CZP 80/02 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
przedstawiony do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 
Najwyższego: 
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„Czy odstąpienie na podstawie art. 491 § 1 k.c. lub art. 560 § 2 
k.c. od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej powoduje przejście jej 
własności z powrotem na zbywcę?”  

 
III CZP 81/02 

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

1. „Czy w stosunku do spółek z o.o. wpisanych do rejestru 
przed wejściem w życie art. 13 ustawy z 1 marca 1996 r. o zmianie 
kodeksu postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43, poz. 189) 
zastosowanie art. 139 § 3 k.p.c. uzależnione jest od dokonania 
pouczenia, którego to pouczenia, stosownie do art. 139 § 4 k.p.c., 
dokonuje sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu 
postanowienia o pierwszym wpisie? 

2. Czy w przypadku gdy spółka z o.o. nie dopełniła obowiązku 
określonego w art. 13 wyżej wymienionej ustawy z dnia 1 marca 
1996 r. (nie złożyła wniosku o uzupełnienie danych w rejestrze) 
możliwe jest zastosowanie art. 139 § 3 k.p.c. i pozostawienie, ze 
skutkiem doręczenia, pism wysłanych na adres wynikający z akt 
rejestrowych?” 

 
III CZP 82/02 

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

„Czy może być uznana za ważną umowa kredytu bankowego, 
w której essentialia negotii wpisane zostały przez bank dopiero po 
jej blankietowym, jednostronnym podpisaniu przez kredytobiorcę, 
w oparciu o wcześniejsze, orientacyjne uzgodnienia co do 
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warunków kredytowania?” 
 

III CZP 83/02 

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

„Czy dopuszczalna jest apelacja dotycząca roszczeń z tytułu 
posiadania rzeczy należącej do spadku, jeśli w postanowieniu o 
dziale spadku sąd pominął rozstrzygnięcie o wniosku strony w tym 
przedmiocie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 60/02 – z dnia 4 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Osoba bliska zmarłego członka spółdzielni mieszkaniowej, 

wymieniona w przydziale spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego jako uprawniona do zamieszkania w tym 
lokalu, która zajmowała go na podstawie umowy użyczenia zawartej 
z członkiem spółdzielni, jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 
1 w związku 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 62/02 – z dnia 4 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku: 
„Czy w świetle przepisu art. 345 kodeksu cywilnego termin 

«posiadanie przywrócone» odnosi się również do posiadania 
dobrowolnie zwróconego po stwierdzeniu nieważności decyzji o 
ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego w terminie 
ponad 30 lat od utraty posiadania samoistnego nieruchomości i czy 
takie przywrócenie rodzi skutki prawne określone w tym artykule?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 66/02 – z dnia 15 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 
1. „Jakie należy stosować kryteria ustalenia wartości 
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własnościowego prawa do lokalu w sytuacji gdy w toku podziału 
majątku wspólnego ustalono, iż zadłużenie z tytułu spłaty kredytu 
mieszkaniowego na wyżej wymieniony lokal przekracza wartość 
rynkową mieszkania objętego tym prawem? 

2. Czy i jaki wpływ na ustalenie wartości tego prawa będą 
miały umorzenia kredytu lub odsetek od kredytu mieszkaniowego 
dokonywane w ramach pomocy Państwa w spłacie niektórych 
kredytów mieszkaniowych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 61/02 – z dnia 22 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Komornik, który na podstawie art. 773 k.p.c. przejął dalsze 

prowadzenie egzekucji świadczenia pieniężnego stwierdzonego 
administracyjnym tytułem wykonawczym, pobiera od dłużnika – na 
zasadach określonych w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 
ze zm.) – całą opłatę egzekucyjną w wysokości przewidzianej w art. 
49 tej ustawy. 

 
III CZP 64/02 – z dnia 22 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 
1. „Czy właścicielowi nieruchomości, przez którą bez 

zezwolenia organu administracji, przeprowadzony został gazociąg, 
przysługuje przeciw przedsiębiorstwu użyteczności publicznej 
eksploatującemu ten gazociąg, roszczenie o wynagrodzenie za 
korzystanie z rzeczy (art. 224 § 2 k.c. i art. 225 k.c.), czy też 
roszczenie o zapłatę odszkodowania (art. 415 k.c.)? 

2. Czy z roszczeniem opisanym w punkcie 1 wystąpić może 
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właściciel nieruchomości, który nabył ją po zainstalowaniu na niej 
gazociągu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 65/02 – z dnia 22 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez 

komornika od wierzyciela nieuiszczonej opłaty egzekucyjnej za 
wykonanie zabezpieczenia. 

 
III CZP 47/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 7 

sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Dopuszczalne jest zniesienie współwłasności na mocy 

orzeczenia sądowego przez ustanowienie odrębnej własności lokali 
w budynku wielomieszkaniowym, położonym na gruncie gminy, 
stanowiącym przedmiot współużytkowania wieczystego tej gminy 
oraz innych osób, które udziały we współużytkowaniu nabyły wraz z 
udziałami we współwłasności budynku. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CKN 518/00 – postanowienie z dnia 15 listopada 2001 r. 
Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703 ze zm.), w 
zastaw rejestrowy może być przekształcony tylko zastaw 
ustanowiony na podstawie umowy określonej w art. 308 k.c., 
mający na celu zabezpieczenie wierzytelności kredytowej banku-
zastawnika. 

 
IV CKN 195/01 – wyrok z dnia 13 grudnia 2001 r. 
Niemożliwość dochodzenia roszczenia z art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. Nr 52, poz. 
270 ze zm.) w okolicznościach konkretnej sprawy może być uznana 
za przyczynę powodującą zawieszenie biegu terminu 
przedawnienia. 

 
IV CKN 307/01 – wyrok z dnia 13 grudnia 2001 r.  
Bieg przedawnienia roszczenia o przeniesienie własności 

czasowej, przysługującego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. Nr 52, poz. 270), 
nie rozpoczynał się, a rozpoczęty podlegał zawieszeniu przez okres 
obowiązywania nie podlegających kontroli sądowej decyzji władzy 
publicznej, wadliwie rozstrzygających o skutkach prawnych 
zdarzenia będącego podstawą tego roszczenia. 
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I CKN 482/00 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2002 r. 
Skutki prawne odwołania testamentu i odwołania testamentu 

odwołującego testament następują z chwilą otwarcia spadku, z tym 
że odwołanie testamentu odwołującego nie przywraca skuteczności 
testamentu pierwotnie odwołanego. 

 
V CKN 637/00 – wyrok z dnia 22 stycznia 2002 r. 
W razie braku pokrycia na rachunku wystawcy czeku, 

beneficjent gwarancji czekowej, udzielonej przez bank będący 
trasatem, ma bezpośrednie roszczenie do tego banku. 

 
III CZ 19/02 – postanowienie z dnia 28 lutego 2002 r. 
Od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego 

apelację od orzeczenia sądu rejestrowego rozwiązującego spółkę 
kasacja nie przysługuje. 

 
IV CKN 509/00 – wyrok z dnia 12 marca 2002 r.  
W świetle art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1972 

r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z późn. zm.) 
licencja wyłączna nie jest prawem bezwzględnym. Uprawniony z 
takiej licencji wpisanej do rejestru patentowego może żądać – w 
razie udzielenia przez licencjodawcę wyłącznego dalszych licencji – 
uznania ich wobec niego za bezskuteczne (art. 59 k.c.). 

 
I CKN 1137/99 – wyrok z dnia 22 marca 2002 r. 
W sprawie o wydanie właścicielowi rzeczy właściwe jest 

prawo wskazane w art. 24 prawa prywatnego międzynarodowego. 
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I CKN 1344/99 – wyrok z dnia 22 marca 2002 r.  
W sprawie o zapłatę części ceny lub wynagrodzenia 

odpowiadającej podatkowi od towarów i usług sąd ustala wysokość 
tego podatku uwzględniając całokształt okoliczności sprawy.   

 
II CZ 22/02 – postanowienie z dnia 5 kwietnia 2002 r. 
Okolicznościami uzasadniającymi rozpoznanie kasacji (art. 

3933 § 1 pkt 2 k.p.c.) są tylko takie okoliczności (art. 393 § 1 pkt 1 i 2 
oraz § 2 k.p.c.), które Sąd Najwyższy może wziąć pod rozwagę przy 
rozpoznawaniu kasacji. 

 
I CKN 1465/99 – wyrok z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Przewidziany w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) 30-dniowy 
termin do zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki taryfy na dostawy ciepła jest terminem 
instrukcyjnym. 

 
V CKN 997/00 – wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
Protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej nie jest 

wyłącznym dowodem tego, iż akcjonariusz głosował przeciwko 
uchwale i żądał zaprotokołowania sprzeciwu. 

 
V CKN 1010/00 – wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
Określenie „odpowiedniej” sumy zadośćuczynienia 

przyznawanego na podstawie art. 448 k.c. wymaga rozważenia 
wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności rodzaju 
naruszonego dobra i rozmiaru doznanej krzywdy, intensywności 
naruszenia oraz stopnia winy sprawcy a także sytuacji majątkowej 
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zobowiązanego (ewentualnie stopnia winy i sytuacji majątkowej 
zobowiązanego). 

 
IV CKN 985/00 – wyrok z dnia 17 kwietnia 2002 r.  
W razie datio in solutum (art. 453 k.c.) przepisy o rękojmi przy 

sprzedaży mają zastosowanie także wówczas, gdy przedmiotem 
nowego świadczenia jest wierzytelność. 

 
II CKN 1201/00 – wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
Przepisy art. 50 § 1 i art. 51 § 3 prawa upadłościowego nie 

ograniczają możliwości wypowiedzenia najmu nieruchomosci na 
zasadach określonych w umowie najmu lub wynikających z 
przepisów kodeksu cywilnego. 

 
II CKN 1216/00 – wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
1. Udzielenie adwokatowi pełnomocnictwa procesowego 

zawierającego umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą 
czynności procesowych oznacza, że umowa leżąca u podstaw 
udzielenia tego pełnomocnictwa objęła wszystkie łączące się ze 
sprawą czynności procesowe. 

2. Niewytoczenie przez klienta oddzielnego procesu o odsetki 
może być normalnym następstwem zaniechania przez adwokata 
zgłoszenia żądania zasądzenia odsetek w procesie o należność 
główną. 

 
II CKN 1226/00 – wyrok z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
Artykuł 169 § 1 k.c. nie ma zastosowania, gdy nieuprawniony 

zbywca przeniósł na nabywcę posiadanie rzeczy w sposób 
określony w art. 349 lub 350 k.c. 
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I CKN 1466/99 – wyrok z dnia 25 kwietnia 2002 r. 
Jeżeli z treści umowy ubezpieczenia auto-casco nie wynika 

nic innego, ubezpieczający, który nabywa autoryzowane części 
samochodowe potrzebne do naprawy uszkodzonego w wypadku 
pojazdu, nie ma obowiązku poszukiwania firmy sprzedającej je 
najtaniej. Możliwe jest przypisanie mu naruszenia wymagania z art. 
354 § 2 k.c. współpracy z dłużnikiem tylko w razie wykazania, że 
świadomie lub przez niedbalstwo kupił części droższe. 

 
III CZP 27/02 – postanowienie z dnia 21 maja 2002 r. 
Przepis art. 124 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.) – w stanie faktycznym objętym jego hipotezą – 
wyłącza stosowanie przez analogię przepisu art. 145 k.c. 

 
I CK 26/02 – wyrok z dnia 22 maja 2002 r. 
Spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia, 

jeżeli podrobił podpis spadkodawcy pod treścią pisma 
stwierdzającego treść testamentu ustnego lub skorzystał z takiego 
pisma. 

 
I CKN 864/00 – wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. 
Wierzytelność określona w lokacyjnym bonie 

oszczędnościowym, wydanym na podstawie § 19 zarządzenia 
Prezesa NBP z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów 
oszczędnościowych, wydanych na nie dowodów oraz zasad 
otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów (M.P. Nr 29, poz. 
157 ze zm.), nie podlega waloryzacji sądowej przewidzianej w art. 
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3581 § 3 k.c. 
 
II CKN 762/00 – wyrok z dnia 19 czerwca 2002 r. 
Wkład mieszkaniowy zwracany po wystąpieniu ze spółdzielni 

osobie, która nie otrzymała przydziału lokalu, nie może być 
waloryzowany na podstawie art. 3581 § 3 k.c., jeżeli osoba ta miała 
możliwość przeniesienia sumy wkładu z konta spółdzielni na 
oszczędnościową książeczkę mieszkaniową objętą systemem 
premii gwarancyjnych. 

 
II CKN 969/00 – wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. 
Naruszenie prawa wyłącznego do wzoru zdobniczego 

zachodzi również w wypadku tak znacznej zbieżności cech obu 
przedmiotów, że postacie ich przedstawiają się pod względem 
estetycznym niemal identycznie. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 40/02 

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

„Czy broń gazowa wraz z amunicją jest bronią palną i 
amunicją w rozumieniu art. 263 § 2 k.k.?” 

 
I KZP 41/02 

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

„Czy obostrzonej odpowiedzialności karnej wynikającej z 
treści przepisu art. 148 § 3 k.k. podlega także sprawca wcześniej 
prawomocnie skazany za zabójstwo w postaci uprzywilejowanej, 
czy też przepis ten ma zastosowanie tylko do sprawców wcześniej 
prawomocnie skazanych za popełnienie zabójstwa typu 
podstawowego lub kwalifikowanego?” 

 
I KZP 42/02 

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

„Czy przewidziana w art. 18a ust. 5 zdanie pierwsze ustawy z 
dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 
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osób pełniących funkcje publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 1999 r. Nr 
42, poz. 428 z póżn. zm.) rezygnacja (odwołanie) z funkcji publicznej 
– przed wszczęciem postępowania lustracyjnego – osoby, która 
złożyła oświadczenie, jest okolicznością wyłączającą możliwość 
prowadzenia wobec tej osoby wszczętego przed dniem 8 marca 
2002 r. postępowania lustracyjnego, nakazującą umorzenie 
postępowania nie zakończonego prawomocnym orzeczeniem?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 31/02 – z dnia 23 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie: 
Magnetyczna karta telefoniczna nie jest „innym środkiem 

płatniczym” w rozumieniu art. 310 § 1 k.k. 
 
I KZP 33/02 – z dnia 23 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy:  
Przepis art. 115 § 3 kodeksu karnego stanowiąc, iż 

przestępstwami podobnymi są m. in. przestępstwa z 
zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia nie wymaga, aby 
porównywane przestępstwa były przestępstwami, do których 
ustawowych znamion należy stosowanie przemocy lub groźby jej 
użycia. Należy zatem przyjmować podobieństwo przestępstw także 
wtedy, gdy zastosowana przemoc lub groźba jej użycia pozostają 
poza zakresem znamion popełnionych przestępstw, ale faktycznie 
zostały one zrealizowane w warunkach wystąpienia takiego 
sposobu działania, który powinien być objęty opisem przypisanego 
sprawcy czynu. 

 
I KZP 27/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 
„Innym postępowaniem karnym”, w rozumieniu art. 101 § 1 pkt 

3 k.p.k., jest każde prawomocnie ukończone postępowanie, 
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poprzedzające postępowanie, w trakcie którego wydano ponowne 
rozstrzygnięcie co do tego samego czynu tej samej osoby, 
niezależnie od tego, czy postępowania te zostały w techniczny 
sposób wydzielone jako odrębne sprawy, czy też wydzielenie takie 
nie nastąpiło. 

 
I KZP 29/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy: 
Sąd rejonowy, w którego okręgu  dozór był wykonywany i 

który zgodnie z art. 178 § 1  k.k.w. zarządził wykonanie warunkowo 
zawieszonej kary pozbawienia wolności, jest także właściwy do 
wykonania tego orzeczenia, chociaż nie orzekał w sprawie w 
pierwszej instancji, a w tym do rozstrzygania kwestii 
incydentalnych związanych z jego wykonaniem. 
 

I KZP 30/02 – z dnia 29 października 2002 r. w składzie 3 
sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

W odniesieniu do sprawcy przestępstwa ciągłego (art. 12 k.k.), 
określony w przepisie art. 60 § 3 k.k. warunek współdziałania z 
innymi osobami w popełnieniu przestępstwa jest spełniony  
wówczas, gdy sprawca ten popełnił z innymi osobami całe 
przestępstwo ciągłe, to jest gdy każde zachowanie sprawcy, 
stanowiące fragment przestępstwa ciągłego, odpowiada temu 
wymogowi. 
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