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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 86/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy zakłady pracy chronionej na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia z 
obowiązku ponoszenia opłat sądowych z mocy prawa?”  

 
III CZP 87/03 

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

„Czy uznanie dziecka, którego rodzice są obywatelami 
polskimi może nastąpić za granicą przed właściwym organem 
państwa obcego?” 

 
III CZP 88/03 

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

„Czy wobec unormowania zawartego w art. 45 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 
Nr 133, poz. 882 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 
września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i 
egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, 
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poz. 1452) komornik jest uprawniony do wydania postanowienia 
ustalającego koszty postępowania egzekucyjnego zgodnie z art. 49 
tej ustawy i obciążenia nimi dłużnika w oparciu o art. 770 k.p.c.?” 

 
III CZP 89/03 

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

„Czy poczynając od dnia 23 września 2001 r. (data wejścia w 
życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece, ustawy kodeks postępowania cywilnego, 
ustawy o kosztach w sprawach cywilnych oraz ustawy prawo o 
notariacie – Dz. U. Nr 63, poz. 635) gmina ma obowiązek uiszczania 
opłat sądowych w sprawach o wpis w księdze wieczystej na 
podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego?” 

 
III CZP 90/03 

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

„Czy złożone przez małżonka dłużnika zażalenie na 
postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności nadanej 
przeciwko temu małżonkowi przed upływem terminu z art. 795 § 2 
k.p.c. podlega odrzuceniu?” 

 
III CZP 91/03 

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

„Czy zakłady pracy chronionej na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
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społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) korzystają ze zwolnienia z 
obowiązku ponoszenia opłat sądowych z mocy prawa?” 

 
III CZP 92/03 

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

„Czy nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu 
nakazowym, stanowiący zgodnie z art. 492 § 1 k.p.c. od chwili jego 
wydania tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania mu klauzuli 
wykonalności może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej bez 
nadania mu tej klauzuli?” 

 
III CZP 93/03 

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

„Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o uchylenie 
uchwały stowarzyszenia?” 

 
III CZP 94/03 

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

„Czy uznanie dziecka, którego rodzice są obywatelami 
polskimi może nastąpić za granicą przed właściwym organem 
państwa obcego?” 

 
III CZP 95/03 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
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Najwyższego: 
„Czy postępowanie w sprawie z powództwa powiatowego 

rzecznika konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone objęte jest powagą rzeczy osądzonej prawomocnego 
wyroku uznającego za niedozwolone te same postanowienia wzorca 
umowy, wydanego w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko temu samemu 
pozwanemu?” 

a w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na 
postawione wyżej pytanie: 

„Czy w sprawie z powództwa powiatowego rzecznika 
konsumentów o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone dopuszczalne jest wydanie merytorycznego 
rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy istnieje prawomocny wyrok 
uznający za niedozwolone te same postanowienia wzorca umowy, 
wydany w sprawie z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów przeciwko temu samemu pozwanemu, 
czy też wydanie wyroku jest zbędne, a postępowanie podlega 
umorzeniu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.?” 

 
III CZP 96/03 

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

„Czy zbycie rzeczy przez kupującego przed wygaśnięciem 
jego uprawnień z tytułu rękojmi za wady powoduje przejście tych 
uprawnień na kolejnego nabywcę pod tytułem szczególnym?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 59/03 – z dnia 3 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ma obowiązek uiszczania 

opłat sądowych w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego 
wchodzącego w skład mienia powierzonego jej przez Skarb 
Państwa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o 
zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.). 

 
III CZP 63/03 – z dnia 3 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) w brzmieniu ustalonym 
ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) nie 
wyłączają możliwości złożenia oświadczenia woli w imieniu gminy 
w zakresie zarządu mieniem, przez pełnomocnika gminy 
ustanowionego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

 
III CZP 65/03 – z dnia 3 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Współwłaściciel lokalu stanowiącego odrębną własność nie 

może – bez zgody pozostałych współwłaścicieli tego lokalu – żądać 
zniesienia współwłasności, polegającego na wyodrębnieniu piwnic, 
wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. 
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III CZP 64/03 – z dnia 8 października 2003 r. w składzie 3 
sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, 
powstałemu z przekształcenia publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej prowadzonego w formie jednostki budżetowej Skarbu 
Państwa, który spełnił świadczenie z tytułu wynagrodzenia 
pracownika za okres jego pracy w tym zakładzie przed 
przekształceniem, przysługuje roszczenie do Skarbu Państwa o 
zwrot spełnionego świadczenia. 

 
III CZP 66/03 – z dnia 8 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której 

właściciel rzeczy ruchomej, nabytej w drodze licytacji publicznej w 
administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, żąda jej wydania 
od osoby, pod dozorem której rzecz się znajduje. 

 
III CZP 68/03 – z dnia 8 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości 

stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego 
małżonka nie może być administracyjny tytuł wykonawczy 
wystawiony tylko przeciwko podatnikowi; podstawę tę może 
stanowić tytuł wystawiony na oboje małżonków. 

 
III CZP 67/03 – z dnia 24 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 
„Czy w przypadku rozwiązania spółki cywilnej o charakterze 

wewnętrznym, która nie utworzyła wspólnego majątku, wszelkie 
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roszczenia wspólników związane z uczestnictwem w spółce winny 
być dochodzone w trybie procesu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 70/03 – z dnia 24 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych przewidziana w 

art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i 
hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.) jest wyłączona w sytuacji, 
gdy w chwili zbycia, dla nieruchomości prowadzone są dwie księgi 
wieczyste, w których wpisani są różni właściciele. 

 
III CZP 72/03 – z dnia 24 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, 

może domagać się uznania czynności prawnej za bezskuteczną na 
podstawie art. 527 § 1 k.c., także wtedy gdy darowizny 
nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dokonali 
dłużnik i jego małżonek. 

 
III CZP 69/03 – z dnia 29 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Zwolnienie od opłat, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 
123, poz. 776 ze zm.) nie obejmuje opłat sądowych ani ponoszonej 
w postępowaniu rejestrowym opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 84/02 – postanowienie z dnia 21 stycznia 2003 r. 
Postanowienie o charakterze formalnym, podlegające 

zaskarżeniu, wydane na posiedzeniu niejawnym – skonstruowane w 
ten sposób, że jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden 
dokument – nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji, w 
której skład sądu podpisał tylko uzasadnienie, natomiast nie 
podpisał sentencji. 

 
II CZ 26/03 – postanowienie z dnia 26 marca 2003 r. 
Nienależyte wykonanie obowiązków procesowych przez 

adwokata ustanowionego z urzędu nie może stanowić podstawy 
wznowienia postępowania polegającej na pozbawieniu strony 
możności działania (art. 401 pkt 2 k.p.c.). 

 
V CKN 41/01 – wyrok z dnia 27 marca 2003 r. 
Wydanie przez Centralną Rejestrację Rejestru Zastawów 

zaświadczenia zawierającego informacje zgodne z bazą danych 
centrali Rejestru, ale niezgodne ze stanem rzeczywistym, może być 
podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie art. 417 
kodeksu cywilnego. 

 
IV CKN 1901/00 – wyrok z dnia 28 marca 2003 r. 
Zagwarantowane w Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności prawo do krytyki 
zachowania osób sprawujących funkcje publiczne, czy urzędowe 
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nie może być wykonywane w taki sposób, aby naruszało dobre imię 
lub cześć krytykowanego. 

 
IV CKN 366/01 – wyrok z dnia 1 kwietnia 2003 r. 
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, 

obejmuje składniki wymienione w art. 551 k.c., chyba że co innego 
wynika z przepisu szczególnego lub z woli stron (art. 552 k.c.). 

 
II CKN 1417/00 – wyrok z dnia 1 kwietnia 2003 r. 
Gdy istotne wady dzieła są nieusuwalne, bądź nie dadzą się 

usunąć w odpowiednim czasie, skuteczność odstąpienia od umowy 
o dzieło, nie jest uzależniona od wcześniejszego wyznaczenia 
terminu do usunięcia wad.  

 
I CK 265/02 – wyrok z dnia 2 kwietnia 2003 r. 
Spór na tle rozliczeń między związkiem gmin, utworzonym na 

podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), a uczestniczącą w 
nim gminą z tytułu ponoszenia kosztów działalności związku, jest 
sprawą cywilną, podlegającą rozpoznaniu przez sąd powszechny. 

 
V CK 60/03 – postanowienie z dnia 3 kwietnia 2003 r. 
W postępowaniu o zasiedzenie sąd wydaje postanowienie, w 

którym stwierdza tylko, kto własność nieruchomości w określonej 
dacie nabył, bez względu na to, czy jest jeszcze jej właścicielem w 
dacie orzekania. 

 
III CKN 1302/00 – postanowienie z dnia 4 kwietnia 2003 r. 
W razie złożenia w tej samej dacie dwóch wniosków o wpis 
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prawa własności na rzecz różnych nabywców, z dwóch umów 
sprzedaży dotyczących tej samej nieruchomości, o kolejności 
rozpoznania wniosków rozstrzyga chwila zawarcia tych umów. 

 
I CKN 252/01 – wyrok z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
Ustalenie nielegalnego pobierania energii – w rozumieniu art. 

3 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. 
U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) – nie wymaga badania winy sprawcy tego 
czynu. 

 
I CKN 281/01 – postanowienie z dnia 9 kwietnia 2003 r. 
Jeżeli fundator przewiduje prowadzenie działalności 

gospodarczej przez fundację od chwili jej ustanowienia to nie ma 
obowiązku w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji określić 
odrębnie wartości środków majątkowych przeznaczonych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
I CZ 17/03 – postanowienie z dnia 14 kwietnia 2003 r. 
W procesie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 

spółdzielni nie można kwestionować ważności pełnomocnictwa 
udzielonego przez spółdzielnię, ze względu na wątpliwości co do 
ważności wyboru rady nadzorczej przez walne zgromadzenie i 
wyboru zarządu przez radę. 

 
II CKN 6/01 – wyrok z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
Umowa dzierżawy zawarta na okres do końca życia dzierżawcy 

jest umową zawartą na czas oznaczony. 
 
II CKN 1409/00 – wyrok z dnia 16 kwietnia 2003 r. 
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W procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z 
rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece – Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.) 
na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary 
publicznej ksiąg wieczystych spoczywa ciężar dowodu, że 
własność nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej na rzecz 
jednego z małżonków, a nabytej w czasie trwania wspólności 
ustawowej stanowi majątek odrębny tego małżonka. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 34/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy § 2 art. 214 k.p.k. w brzmieniu sprzed zmiany 

wprowadzonej przez art. 1 pkt 70 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy 
wprowadzające kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku 
koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 
17, poz. 155 ze zm.) stanowi samoistną podstawę zarządzenia przez 
sąd przeprowadzenia przez kuratora sądowego wywiadu 
środowiskowego w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w 
tym przepisie? W razie pozytywnej odpowiedzi, czy za 
przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu 
środowiskowego zarządzonego na podstawie art. 214 § 2 pkt 2 
k.p.k. w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej wspomnianą wyżej 
ustawą przysługuje zawodowemu kuratorowi sądowemu ryczałt?” 

 
I KZP 35/03 

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

1) „Czy rozpoznając zażalenie na zarządzenie prezesa sądu 
pierwszej instancji (przewodniczącego wydziału, przewodniczącego 
składu orzekającego, albo upoważnionego sędziego – art. 93 § 2 
k.p.k.) wydanego na podstawie art. 429 § 1 k.p.k. – o odmowie 
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przyjęcia środka odwoławczego, sąd odwoławczy uprawniony jest 
do kontroli wyłącznie ustawowych przesłanek, które legły u 
podstaw wydanego zarządzenia, czy też jest władny dokonać ich 
oceny także poprzez pryzmat czynności procesowych 
poprzedzających powyższe zarządzenie? 

W wypadku odpowiedzi negatywnej: 
2) Czy wobec bezwzględnego charakteru przepisu art. 446 § 1 

k.p.k. nakładającego wymóg sporządzenia i podpisania przez 
adwokata apelacji od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi 
od prokuratora lub osoby wymienionej w art. 88 § 2 i 3 k.p.k. 
(przymus adwokacki), odmowa wyznaczenia oskarżonemu, który 
wystąpił z takim żądaniem, obrońcy z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k.), 
winna być uznana za zamykającą drogę do wydania wyroku, co 
rodziłoby skutek procesowy w postaci prawa do zaskarżenia 
takiego orzeczenia (art. 459 § 1 k.p.k.)?” 

 
I KZP 36/03 

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

„Czy – mająca znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu z art. 
63 k.k.s. – stawka podatkowa podatku akcyzowego w imporcie 
papierosów nieoznakowanych ceną detaliczną wydrukowaną na 
jednostkowym opakowaniu, w okresie od 10 lipca 2001 r. do 16 
sierpnia 2001 r. wynosiła 1900% a stawka podatkowa w imporcie 
papierosów oznakowanych ceną detaliczną – 50 zł za 1000 sztuk? 

a w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej: 
Jaka stawka podatkowa podatku akcyzowego w imporcie 

papierosów obowiązywała w w.wym. okresie?” 
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I KZP 37/03 

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

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

 
I KZP 38/03 

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

„Czy ustalając wysokość wyrządzonej szkody materialnej, 
wchodzącej w zakres znamienia ustawowego «szkoda istotna» 
objętego treścią przepisu art. 231 § 3 k.k., sąd ma powinność jej 
relatywizowania do sytuacji majątkowej pokrzywdzonej instytucji 
lub jednostki, bacząc jedynie aby szkoda ta nie miała charakteru 
bagatelnego; czy też art. 231 § 1 k.k. wymaga powstania «znacznej 
szkody» w znaczeniu przyjętym w art. 115 § 7 k.k., a tym samym, w 
zakresie szkody materialnej, ten właśnie przepis określa dolny próg 
jej wysokości warunkujący uznanie szkody za «istotną»; czy też – 
ewentualnie – o «istotności» szkody materialnej w rozumieniu art. 
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231 § 3 k.k. (występującej obok szkody niematerialnej lub 
niezależnie od niej) decydować winny inne kryteria ocenne?” 

 
I KZP 39/03 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
przedstawiony do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy broń gazowa stanowi broń palną w rozumieniu zarówno 
art. 263 § 2 k.k., jak i art. 280 § 2 k.k.?” 

 16



 

UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 11/03 – z dnia 21 października 2003 r. w składzie 7 

sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Podżeganie może być popełnione w formie usiłowania, i to 

zarówno wtedy, gdy usiłujący bezskutecznie nakłania do czynu 
zabronionego o znamionach określonych w przepisach części 
szczególnej kodeksu karnego, jak i wtedy gdy bezskutecznie 
nakłania do czynu zabronionego o znamionach podżegania. 
 

I KZP 18/03 – z dnia 21 października 2003 r. w składzie 3 
sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Umowa licencyjna jest ze swej istoty stosunkiem 
zobowiązaniowym, który z jednej strony określa uprawnienia 
udzielane na rzecz licencjobiorcy, z drugiej zaś strony statuuje 
obowiązek zapłaty (prawo do wynagrodzenia) na rzecz 
uprawnionego podmiotu, tj. licencjodawcy. W związku z tym, użyte 
w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze 
zm.) określenie „wbrew warunkom uprawnienia” odnosi się tylko i 
wyłącznie do udzielonych mocą licencji uprawnień do 
rozpowszechniania utworu, nie zaś do obowiązków wynikających z 
umowy licencyjnej (np. prawo do wynagrodzenia, czy obowiązek 
przedstawiania rozliczeń finansowych). Tak rozumiane pojęcie 
„uprawnienia” odnosi się także do istniejącej przed nowelizacją 
„licencji ustawowej” z tą jednak różnicą, iż źródłem „uprawnienia” 
nie była umowa a jedynie ustawa. 
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I KZP 27/03 – z dnia 21 października 2003 r. w składzie 7 

sędziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Z uwagi na treść art. 1 pkt 33, 5, 6 oraz 9 ustawy z dnia 10 

stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, 
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155) nie jest dopuszczalne po dniu 30 
czerwca 2003 r. prowadzenie postępowań w przedmiocie 
stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych przed dniem wejścia 
w życie tej ustawy, tj. przed dniem 1 lipca 2003 r. 
 

I KZP 29/03 – z dnia 21 października 2003 r. w składzie 3 
sędziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie 

W sprawie o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k. osoba, której 
dotyczą ujawnione okoliczności, jest pokrzywdzoną w rozumieniu 
art. 49 § 1 k.p.k. tylko wtedy, gdy czyn ten jednocześnie wyczerpuje 
znamiona określone w innym przepisie karnym, którym to 
przestępstwem lub przestępstwem współukaranym jej dobro 
prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. 

 
I KZP 31/03 – z dnia 21 października 2003 r. w składzie 3 

sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Niedopuszczalne jest rozpoznanie zażalenia, wniesionego 

przez jednego z obrońców oskarżonego (podejrzanego) na 
postanowienie sądu pierwszej instancji, które już się 
uprawomocniło na skutek rozpoznania zażalenia innego obrońcy tej 
samej osoby. 
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I KZP 33/03 – z dnia 21 października 2003 r. w składzie 3 
sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu 
bankowego nie jest „rzeczą ruchomą” w rozumieniu art. 284 § 1 k.k. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 418/02 – postanowienie z dnia 9 lipca 2003 r. 
O tym, w sprawach jakich osób świadek koronny będzie mógł 

złożyć zeznania, decyduje nie to, czy kwestia odpowiedzialności 
tych osób będzie rozpoznawana w jednym tylko, czy też w kilku 
odrębnych postępowaniach, lecz to, w związku z jakimi czynami 
tych osób uzyskał on status świadka koronnego. Wyłączenie do 
odrębnego prowadzenia sprawy niektórych osób lub o niektóre z 
ujawnionych przestępstw nie powoduje utraty przyznanego już 
statusu świadka koronnego, a zatem ponawianie procedury 
przewidzianej dla przyznania tego statusu w każdej z wyłączonych 
spraw, byłoby powtórnym rozpoznawaniem tego, co zostało już 
rozpoznane i rozstrzygnięte. 

 
V KZ 29/03 – postanowienie z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
Procedura dotycząca odszkodowania za niesłuszne skazanie, 

tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (rozdział 58 Kodeksu 
postępowania karnego) nie przewiduje wnoszenia opłaty 
kancelaryjnej od wniosków o uzasadnienie wyroku.  

 
II KK 105/03 – postanowienie z dnia 2 września 2003 r. 
1. Sprawca, który ujawnił pewne istotne okoliczności 

popełnienia przestępstwa, lecz zataił jednak wobec organu 
powołanego do ścigania przestępstw okoliczności, dotyczące 
współdziałania z innymi sprawcami w popełnieniu przestępstwa, 
demaskujące mechanizm funkcjonowania grupy przestępczej, nie 
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korzysta z obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary na 
podstawie art. 60 § 3 k.k.  

2. Na podstawie art. 118 § 1 i 2 k.p.k. organ procesowy ocenia 
nie tylko rzeczywisty zakres zaskarżenia i treść zarzutu, 
sformułowanego w środku zaskarżenia, ale także i to, od jakiego w 
istocie orzeczenia ów środek został wniesiony. 

 
I KZP 9/03 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 21 

października 2003 r. 
Wskazany w art. 45 § 1 zdanie drugie k.w. warunek 

przedłużenia okresu przedawnienia karalności wykroczenia jest 
spełniony wtedy, gdy w ciągu roku od jego popełnienia 
postępowanie o wykroczenie zostało wszczęte przez prezesa sądu 
na podstawie art. 59 § 2 k.p.s.w., zaś o ile czyn stanowiący 
wykroczenie został początkowo oceniony jako przestępstwo, także 
wówczas, gdy w tym samym okresie zostało wszczęte 
postępowanie przygotowawcze przeciwko osobie. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

III PZP 15/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest cofnięcie przez sędziego oświadczenia 
o zrzeczeniu się urzędu sędziego złożonego w trybie art. 68 § 1 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787)?” 

 
III PZP 16/03 

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

„Czy zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu 
stosunku pracy rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wypłaty 
odszkodowania wynikającego z art. 1012 § 1 k.p. w sytuacji, gdy 
strony umowy w ogóle nie ustaliły takiego świadczenia dla 
pracownika?” 

 
III UZP 10/03 

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

„Czy do okresu pracy w szczególnych warunkach, o jakim 
mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 
lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników 
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zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym 
charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), wlicza się okresy zasiłku 
chorobowego w czasie trwania stosunku pracy, przypadające po 
dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o 
rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 ze zm.)?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

III UZP 9/03 – z dnia 22 października 2003 r. w składzie 3 
sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 

Kobieta urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r. 
ubezpieczona przez okres 30 lat z tytułu działalności twórczej lub 
artystycznej, może skorzystać z prawa do emerytury na podstawie 
art. 33 w związku z art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1118 ze zm.) po osiągnięciu 55 lat życia. 
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UCHWAŁA  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WZP 2/03 – z dnia 24 października 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie: 
„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?” 

uchwalił udzielić odpowiedzi jak w uchwale Sądu Najwyższego 
z dnia 30 września 2003 r., sygn. akt I KZP 22/03.  

(Uchwała ta została opublikowana w Biuletynie nr 9 z 2003 r., 
str. 9). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WK 10/03 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 28 maja 

2003 r. 
Z postanowienia art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., wymagającego by 

wyrok skazujący zawierał „dokładne określenie przypisanego 
oskarżonemu czynu”, wynika, iż skazując oskarżonego za 
zabójstwo (art. 148 § 1 k.k.), w opisie czynu sąd obowiązany jest 
wskazać nie tylko to, iż czyn ten popełniony został umyślnie, ale 
także z jakim zamiarem – bezpośrednim czy ewentualnym. 

 
WA 26/03 – wyrok z dnia 4 czerwca 2003 r. 
„Podstępne wprowadzenie w błąd” w rozumieniu art. 272 k.k. 

oznacza szczególną, a nie (jak np. art. 286 § 1 k.k.) zwykłą formę 
„wprowadzenia w błąd”. Dla wypełnienia znamion przestępstwa 
określonego w art. 272 k.k. nie wystarcza samo złożenie 
nieprawdziwego oświadczenia, ale konieczne jest podjęcie jeszcze 
pewnych działań, np. przebiegłych, pozorujących jego zgodność z 
rzeczywistością i utrudniających wykrycie nieprawdy. 

 
WA 18/03 – wyrok z dnia 26 czerwca 2003 r. 
Czyny, o których mowa w art. 345 – 347 k.k., popełnione w 

sytuacji przewidzianej w art. 348 k.k., czyli względem innego 
żołnierza w związku z pełnieniem przez niego obowiązków 
służbowych, lecz niebędącego przełożonym sprawcy, różnią się 
znamionami od takich czynów popełnionych względem 
przełożonego i dlatego powinny być kwalifikowane jako odmienne 
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przestępstwa, określone zawsze w art. 348 k.k. w związku bądź z 
art. 345 k.k., bądź z art. 346 k.k., bądź z art. 347 k.k., a nie odwrotnie. 
 

WZ 24/03 – postanowienie z dnia 24 lipca 2003 r. 
Jeżeli wojskowy sąd okręgowy dokona sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej (art. 105 § 1 k.p.k.), którą popełnił w 
orzeczeniu w przedmiocie ułaskawienia, wydanym w związku z tym, 
że wcześniej orzekał w sprawie jako sąd odwoławczy (art. 564 § 2 i 3 
k.p.k.), to na jego postanowienie co do sprostowania służy 
zażalenie na podstawie art. 105 § 4 k.p.k., gdyż jest to 
postanowienie „wydane w pierwszej instancji”. 
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