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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 28/05 

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

„Czy zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c. treść pozwu 
winna obligatoryjnie zawierać wskazania właściwości miejscowej 
sądu, do którego jest kierowany z jednoczesnym przytoczeniem 
okoliczności uzasadniających tę właściwość, czy też wymóg ten 
ograniczony jest do przypadku skierowania sprawy do sądu niewła-
ściwego na podstawie umowy prerogacyjnej (art. 46 k.p.c.)?” 

 
III CZP 29/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy właścicielowi nieruchomości przysługuje z mocy ode-
słania zawartego w art. 352 § 2 k.c. w zw. z art. 230 k.c. roszczenie 
uzupełniające przewidziane w przepisach art. 224 § 2 k.c. i art. 225 
k.c. o wynagrodzenie za korzystanie z jego rzeczy bez podstawy 
prawnej skierowane przeciwko posiadaczowi służebności? 

a w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie: 
2. Czy roszczenie takie właściciel nieruchomości może do-

chodzić tylko łącznie z roszczeniem negatoryjnym, czy też osobno? 
3. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wyna-

grodzenia za korzystanie z nieruchomości polegające na umiesz-
czeniu pod ziemią przewodów i urządzeń do przesyłania płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej?” 
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III CZP 30/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„W jakim składzie orzeka sąd rejonowy – sąd gospodarczy w 
sprawie, o której mowa w art. 373 ustawy z dnia 18 lutego 2003 r. 
Prawo upadłościowe i naprawcze?” 

 
III CZP 31/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy skuteczny jest zapis, którego przedmiot i wielkość okre-
ślona została przez spadkodawcę w testamencie w sposób pośredni 
jako część ułamkowa spadku?” 

 
III CZP 32/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy art. 12 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 ze zm.) ma zastosowanie do spół-
dzielczych praw do lokalu? 

2. Jaka jest wzajemna relacja pomiędzy art. 11 i 12 ustawy o 
ochronie praw lokatorów (...), a art. 42 ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848)?” 

 
III CZP 33/05 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy ogół właścicieli, których wyodrębnione lokale wchodzą w 
skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową w 
rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności loka-
li (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) w sytuacji, gdy 
na nieruchomości tej pozostaje niewyodrębniona część samodziel-
nych lokali mieszkalnych należących do gminy, której przysługuje 
prawo własności gruntu, zaś właścicielom lokali wyodrębnionych 
przysługują udziały we współużytkowaniu wieczystym tego grun-
tu?” 

 
III CZP 34/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przejęcie przez organ założycielski, na podstawie art. 60 
ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm.), zobowiązań i należności 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej postawione-
go w stan likwidacji następuje z – określoną w rozporządzeniu lub 
uchwale o likwidacji – datą zaprzestania udzielania przez ten zakład 
świadczeń zdrowotnych, czy też z datą zakończenia czynności li-
kwidacyjnych?” 

 
III CZP 35/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03 wykluczony członek spółdzielni 
ma w sprawie o eksmisję skuteczne względem spółdzielni prawo do 
lokalu?” 
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III CZP 36/05 

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

„Czy na postanowienie sędziego – komisarza o odrzuceniu za-
żalenia przysługuje zażalenie?” 

 
III CZP 37/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ta część opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w 
użytkowanie wieczyste, która została zakwestionowana przez użyt-
kownika wieczystego w trybie art. 78-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603) staje się wymagalna dopiero po uprawomocnieniu się 
orzeczenia ustalającego nową wysokość opłaty rocznej czy też jest 
wymagalna już po upływie terminu płatności określonego w art. 71 
ust. 4 u.g.n.?” 

 
III CZP 38/05 

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

„1. Czy koniecznym warunkiem zastąpienia walnego zgroma-
dzenia przez zebranie przedstawicieli – jako najwyższy organ spół-
dzielni – jest zamieszczenie w statucie postanowienia określającego 
liczbę członków, po przekroczeniu której dochodzi do zastąpienia 
walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli? 

2. Czy przepis art. 37 § 1 Prawa spółdzielczego w zakresie ja-
kim nakazuje określenie w statucie liczby członków, po przekrocze-
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niu której walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie 
przedstawicieli jest przepisem bezwzględnie obowiązującym? 

3. Czy w przypadku zarejestrowania statutu niezawierającego 
opisanego w punkcie 2 pytania postanowienia dochodzi do sku-
tecznego zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przed-
stawicieli członków?” 

 
III CZP 39/05 

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

„Czy sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego należą do ka-
tegorii spraw, o których mowa w art. 5051 pkt 1 k.p.c. i podlegają 
rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym?” 

 
III CZP 40/05 

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

„Czy wystawienie przez wierzyciela faktury za wykonaną usłu-
gę jest równoznaczne ze stwierdzeniem wierzytelności pismem w 
rozumieniu art. 514 k.c.?” 

 6



 
 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 90/04 – z dnia 2 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
Na zarządzenie sędziego – komisarza o zwrocie zgłoszenia 

wierzytelności przysługuje zażalenie. 
 
III CZP 96/04 – z dnia 2 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
Na postanowienie sędziego – komisarza o odrzuceniu zażale-

nia na postanowienie, którego przedmiotem jest odmowa zwolnie-
nia od kosztów sądowych, przysługuje zażalenie. 

 
III CZP 98/04 – z dnia 2 marca 2005 r. w  składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
Na zarządzenie sędziego – komisarza o zwrocie zgłoszenia 

wierzytelności przysługuje zażalenie. 
 
III CZP 91/04 – z dnia 4 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
1. Deprecjacja składki określonej umową ubezpieczenia za-

opatrzenia dzieci może wpłynąć na wysokość waloryzowanego 
świadczenia należnego uprawnionemu, jeżeli zakład ubezpieczeń 
wykaże, że podjął starania o podwyższenie składki w okresie gdy 
istniał obowiązek jej zapłaty przez ubezpieczającego. 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
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III CZP 92/04 – z dnia 4 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„Czy przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) znajduje zastosowanie do klauzul wy-
konalności nadawanych tytułom egzekucyjnym nie pochodzącym 
od sądu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 95/04 – z dnia 4 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 
naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) w razie uprawdopodob-
nienia dokonania przez dłużnika czynności prawnych bezskutecz-
nych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się on majątku wy-
starczającego na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 
III CZP 94/04 – z dnia 10 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Zamawiający jest legitymowany do wniesienia skargi na wyrok 

zespołu arbitrów. 
 
III CZP 100/04 – z dnia 10 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Zamawiający jest legitymowany do wniesienia skargi na wyrok 

zespołu arbitrów. 
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III CZP 93/04 – z dnia 18 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy: 

„Czy dopuszczalne jest ustanowienie hipoteki kaucyjnej za-
bezpieczającej mogącą w przyszłości powstać wierzytelność zwią-
zaną z wykorzystaniem przez nabywcę sprzedanej mu w trybie 
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości 
na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty lub ze zbyciem 
nieruchomości przed upływem terminu określonego w przepisie art. 
68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomo-
ściami?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

III CZP 97/04 – z dnia 18 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

Sędzia, który brał udział w wydaniu nakazu zapłaty, nie jest 
wyłączony z mocy samej ustawy od rozpoznania zarzutów od tego 
nakazu (art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c.). 
 

III CZP 3/05 – z dnia 18 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko przeciw-
ko podatnikowi nie może być podstawą wpisu hipoteki przymuso-
wej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącz-
nej podatnika i jego małżonka.  
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CK 131/04 – postanowienie z dnia 24 września 2004 r. 
Przesłanką warunkującą uzupełnienie braku w zakresie zdol-

ności sądowej (art. 70 k.p.c.) jest zachowanie tożsamości strony do-
tkniętej tym brakiem. 

 
IV CK 116/04 – wyrok z dnia 27 października 2004 r. 
Uchwały podjęte przez zgromadzenie wspólników spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością zwołane po upływie terminu ozna-
czonego przez sąd w postępowaniu wydanym na podstawie art. 237 
§ 1 k.s.h. są nieważne. 

 
IV CK 142/04 – postanowienie z dnia 27 października 2004 r. 
Hipoteka przymusowa przewidziana w art. 26 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 
137, poz. 887 ze zm.) nie jest hipoteką łączną. 

 
III CK 510/03 – postanowienie z dnia 3 listopada 2004 r. 
Przedłożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu zapisu 

na zagraniczny sąd polubowny stanowi wymaganie formalne wnio-
sku i przesłankę stwierdzenia wykonalności orzeczenia tego sądu 
na podstawie Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych 
orzeczeń arbitrażowych sporządzonej w Nowym Jorku z dnia 10 
czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, po. 41). 
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III CK 27/04 – postanowienie z dnia 5 listopada 2004 r. 
Zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości sąd dru-

giej instancji rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. 
 
II CK 494/03 – wyrok z dnia 5 listopada 2004 r. 
Jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci 

wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu 
przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować 
mogą tylko okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu (art. 
361 § 1 k.c.). 

 
II CK 202/04 – wyrok z dnia 10 listopada 2004 r. 
Wykorzystywanie przez stowarzyszenie ekologiczne przysłu-

gującego mu prawa składania odwołań od decyzji w postępowaniu 
administracyjnym, jako środka prowadzącego do przedłużania pro-
cedury uzyskania stosownych zezwoleń, mającego skłonić zainte-
resowanego przedsiębiorcę do przekazania na określony przez 
stowarzyszenie cel świadczeń majątkowych, skutkuje nieważnością 
zawartej w tym przedmiocie umowy, jako sprzecznej z zasadami 
współżycia społecznego (art. 58 § 2 k.c.). 

 
III CK 580/03 – wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. 
Rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem w postępowa-

niu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie wynikające ze 
zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie przedmiotów, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzeczni-
kach patentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 509 ze zm.). 
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I CK 235/04 – wyrok z dnia 18 listopada 2004 r. 
Stwierdzenie w akcie notarialnym, że koszty tego aktu ponosi 

jedna ze stron umowy nie zwalnia drugiej strony z solidarnej odpo-
wiedzialności z tytułu należnego notariuszowi wynagrodzenia chy-
ba, że z konkretnych okoliczności wynika, iż powyższe stwierdzenie 
wyraża wolę notariusza i zwalniającego dłużnika (art. 508 w zw. z 
art. 373 k.c. i art. 89 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o no-
tariacie – jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.). 

 
V CK 243/04 – wyrok z dnia 18 listopada 2004 r. 
Nieosiąganie korzyści majątkowych z odbioru utworów nada-

wanych w programie radiowym lub telewizyjnym, odbieranym za 
pomocą służących do tego celu urządzeń umieszczonych w miejscu 
ogólnie dostępnym (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 80, poz. 904 ze 
zm.), jest faktem prawoniweczącym, co do którego ciężar dowodu 
spoczywa na posiadaczu tych urządzeń. 

 
I CK 274/04 – wyrok z dnia 23 listopada 2004 r. 
Pobieranie przez gminę prowadzącą targowisko świadczeń 

publicznoprawnych przewidzianych w ustawie z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 
84) od osób dokonujących sprzedaży na tym targowisku, nie stoi na 
przeszkodzie dochodzeniu przez gminę jako właściciela od tych 
osób wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieru-
chomości gruntowej, na której zlokalizowano targowisko. 

 
I CK 360/04 – wyrok z dnia 23 listopada 2004 r. 
Jeżeli administracyjny organ odwoławczy utrzymał w mocy 

 12



decyzję organu pierwszej instancji stwierdzającą nieważność okre-
ślonej decyzji z powodu naruszenia art. 156 § 1 k.p.a., albo stwier-
dzającą w myśl art. 158 § 2 k.p.a., że została ona wydana z narusze-
niem przepisu art. 156 § 2 k.p.a., to decyzję o odszkodowaniu, o któ-
rej stanowi art. 160 k.p.a. wydaje organ odwoławczy. 

 
II CK 210/04 – wyrok z dnia 24 listopada 2004 r. 
1. Artykuł 425 k.s.h. wyłącza zastosowanie art. 58 § 1 i 2 k.c. w 

sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadze-
nia wspólników sprzecznej z ustawą. 

2. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej uprawnione jest do 
odwołania członków rady nadzorczej wybranych grupami. 

 
III CK 611/03 – postanowienie z dnia 25 listopada 2004 r. 
W postępowaniu o zmianę stwierdzenia nabycia spadku do-

mniemanie, że spadkodawca zmarł w chwili oznaczonej w postano-
wieniu o uznaniu za zmarłego nie stanowi przeszkody do ustalenia 
innej daty jego śmierci na podstawie prawidłowo sporządzonego 
aktu zgonu. 

 
I CK 300/04 – wyrok z dnia 26 listopada 2004 r. 
Objęcie odpowiedzialnością szkody w postaci lucrum cesans 

wynikłej w następstwie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji 
(art. 10 ust. 1 i 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 ze zm.) i zastosowanie art. 322 k.p.c. powinno nastą-
pić dopiero po wyjaśnieniu przez sąd orzekający okoliczności ma-
jących wpływ na wysokość szkody. 
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V CK 318/04 – wyrok z dnia 2 grudnia 2004 r. 
Uchwalenia statutu spółdzielni dokonują jej założyciele (art. 6 

§ 1 prawa spółdzielczego – ustawa z 16 września 1982 r. – jedn. 
tekst: Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.), natomiast późniejsze 
modyfikacje postanowień statutu, dokonywane przez uprawniony 
organ spółdzielni, są zmianą statutu (art. 12a § 1-3, art. 38 § 1 pkt 10 
pr. spółdz.) bez względu na skalę i zakres dokonywanych modyfika-
cji. 

 
III CK 247/03 – postanowienie z dnia 10 grudnia 2004 r. 
Przewidziany w art. 136 § 2 k.p.c. skutek niedoręczenia stronie 

pisma sądowego zachodzi także wtedy, gdy przewodniczący bez-
podstawnie zarządził ponowne doręczenie pisma na adres wskaza-
ny przez doręczyciela na niedoręczonej przesyłce. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 18/05 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy wynikającą z § 3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 30 września 1997 r. w sprawie określenia wysokości, szczegó-
łowych zasad przyznawania i wypłaty oraz zwrotu pomocy finanso-
wej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyska-
nie lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 7 października 
1997 r.) negatywną przesłanką wyłączającą prawo do pomocy fi-
nansowej jest zbycie przez osobę uprawnioną lub jej małżonka 
prawa do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego w miejscowości peł-
nienia służby lub w miejscowości pobliskiej niezależnie od jego 
powierzchni użytkowej, czy też tylko lokalu zgodnego z należną 
powierzchnią użytkową?” 

 
I KZP 19/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zatrzymanie podejrzanego w toku postępowania przygo-
towawczego na podstawie wydanego przez prokuratora w myśl art. 
247 § 1 k.p.k. nakazu zatrzymania i przymusowego doprowadzenia 
należy uznać za pozbawienie wolności w rozumieniu art. 325c pkt 1 
k.p.k. wyłączające możliwość prowadzenia postępowania przygo-
towawczego w formie dochodzenia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 1/05 – z dnia 17 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 
„Czy art. 15a ustawy z dnia 10 września 1999 r. Przepisy 

wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 931 z 
późn. zm.) dodany ustawą z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo celne (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) 
przełamując zasadę stosowania ustawy względniejszej określoną w 
art. 2 § 2 k.k.s. stanowi lex specialis w odniesieniu do tego przepi-
su?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 2/05 – z dnia 17 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
1. Podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest 

także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszy-
wym podpisem, nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym 
tę czynność procesową. 

2. Znamię „w celu użycia za autentyczny” (art. 270 § 1 k.k.) 
zrealizowane zostaje również wtedy, gdy celem działania sprawcy 
jest użycie dokumentu przez inną osobę. 

 
I KZP 3/05 – z dnia 17 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu 
Wykroczenie określone w art. 135 k.w. może popełnić każda 

osoba zajmująca się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie han-
dlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym, przy 

 16



czym nie ma znaczenia czy jest to właściciel przedsiębiorstwa, 
osoba pełniąca w nim funkcję kierowniczą, pracownik, wreszcie 
osoba, która wykonuje pracę w formie „grzecznościowej”, sprawu-
jąc obowiązki sprzedawcy na podstawie umocowania udzielonego 
przez właściciela lub kierownika przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym 
również znaczenia forma własności przedsiębiorstwa oraz jego sta-
tus prawny (spółka, spółdzielnia itd.). 

 
I KZP 4/05 – z dnia 17 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
Przepis art. 45 § 3 k.k. ma charakter mieszany, materialno-

procesowy. Procesowy charakter przepisu wynika z uregulowania 
sposobu postępowania w przewidzianej nim kwestii domniemania 
prawnego i sposobu jego obalenia, zaś o jego materialnym charak-
terze stanowią przesłanki stosowania domniemania (popełnienie 
przestępstwa, o którym mowa w art. 45 § 2 k.k., duże prawdopodo-
bieństwo przeniesienia przez sprawcę na inny podmiot korzyści po-
chodzącej z przestępstwa) oraz jego wniosek (mienie znajdujące się 
w posiadaniu innego podmiotu należy do sprawcy). Regulacja 
przewidziana w tym przepisie nie podlega wyłączeniu spod zasady 
lex mitior agit, wyrażonej w art. 4 § 1 k.k. 

Odmówiono podjęcia uchwały co do zagadnienia opisanego w 
punkcie 2: 

„2. Czy domniemanie z art. 45 § 3 k.k. dotyczy tylko mienia 
przekazanego bezpośrednio pomiędzy sprawcą a podmiotem, w 
którego dyspozycji ostatecznie mienie pozostaje, czy też obejmuje 
również mienie przekazane temu podmiotowi przez inny podmiot, 
który uprzednio mienie to uzyskał od sprawcy, przy czym ten pod-
miot pośredniczący był zależny od sprawcy?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 278/04 – postanowienie z dnia 15 grudnia 2004 r. 
Istnieje wprawdzie bezwzględny zakaz zwalniania dziennikarza 

od obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej w zakresie da-
nych, o jakich mowa w art. 180 § 3 k.p.k., ale nie oznacza on, że nie 
można przesłuchać dziennikarza na te okoliczności, jeżeli on sam 
nie zasłania się tajemnicą dziennikarską i chce takie zeznania zło-
żyć. Sąd nie może zwolnić dziennikarza z tajemnicy w tym zakresie, 
może natomiast przesłuchać go na okoliczności objęte tą tajemnicą, 
jeżeli dziennikarz sam chce złamać wiążącą go tajemnicę dzienni-
karską. 

 
V KK 364/04 – wyrok z dnia 28 stycznia 2005 r. 
Za rażąco niesprawiedliwe, w rozumieniu art. 440 k.p.k., uznać 

należy utrzymanie w mocy wyroku uniewinniającego w następstwie 
nieuwzględnienia zarzutów apelacji wniesionej na niekorzyść 
oskarżonego, jeśli niezmienione przez sąd odwoławczy ustalenia 
faktyczne uzasadniały przypisanie oskarżonemu popełnienie prze-
stępstwa, choćby o innej kwalifikacji prawnej, niż przyjęta w akcie 
oskarżenia. W takiej bowiem sytuacji nie dochodzi do osiągnięcia 
celu postępowania karnego ukierunkowanego na wykrycie i pocią-
gnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa (art. 2 § 
1 pkt. 1 k.p.k.).  

 
V KK 375/04 – wyrok z dnia 24 lutego 2005 r. 
Jeśli skutek stanowiący ustawowe znamię przestępstwa po-
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pełnionego przez zaniechanie jest następstwem bezprawnych za-
chowań wielu osób, to zważywszy na treść art. 2 k.k., może być on 
przypisany tym tylko, które nie wykonały ciążącego na nich praw-
nego, szczególnego obowiązku zapobiegnięcia skutkowi i tylko 
wtedy, gdy w nastąpieniu skutku urzeczywistniło się niebezpie-
czeństwo, które wykonanie tego obowiązku miało odwrócić. 

 
V KZ 3/05 – postanowienie z dnia 1 marca 2005 r. 
Adwokatowi, wyznaczonemu z urzędu do rozważenia sporzą-

dzenia zażalenia na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o 
wznowienie, który zamiast takiego zażalenia poinformował na pi-
śmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia takiego środka 
(art. 84 § 3 k.p.k. i art. 88 § 1 k.p.k.), przysługuje wynagrodzenie nie 
niższe, niż przewidziane za czynności wskazane w § 14 ust. 4 rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w 
sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 
urzędu (Dz. U. Nr 163, poz.1348 ze zm.). 

 
III KK 75/04 – postanowienie z dnia 1 marca 2005 r. 
Zabór rzeczy przez sprawcę żądającego korzyści majątkowej, 

jak i faktyczna możliwość jej zwrotu nie należą do ustawowych 
znamion przestępstwa określonego w art. 286 § 2 k.k.  
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 1/05 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dla skutecznego zgłoszenia wniosku o ponowne ustale-
nie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wy-
padkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie art. 50 
ust. 2 w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) wystar-
czy, aby był on oparty na dotychczasowej podstawie wymiaru po-
bieranego już świadczenia, przyjętej bez ograniczenia wskaźnika jej 
wysokości, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 
39, poz. 353 ze zm.), czy też warunkiem uwzględnienia takiego 
wniosku jest przedstawienie przez osobę uprawnioną nowej (innej 
niż dotychczas) podstawy wymiaru świadczenia, dla której wskaź-
nik wysokości byłby wyższy od poprzednio obliczonego?” 

 
II PZP 3/05 

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

„Czy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych radca prawny reprezentujący stronę będącą przedsiębior-
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cą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal-
ności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) jest zobowiązany do 
składania oświadczenia, że nie pozostaje w stosunku pracy zgodnie 
z art. 89 § 3 k.p.c.?” 

 
III SPZP 1/05 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest wznowienie zakończonego prawo-
mocnym postanowieniem postępowania ze skargi na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 
nieuzasadnionej zwłoki?” 

 21



 
 

UCHWAŁA  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II PZP 2/05 – z dnia 10 marca 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Bydgoszczy 

Przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. 
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.) 
nie ma zastosowania do pracownika, który podjął naukę w szkole 
wyższej bez skierowania pracodawcy. 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WK 22/04 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 18 stycznia 

2005 r. 
Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. stano-

wiący, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w grani-
cach prawa, zawiera normę zakazującą domniemywania kompeten-
cji takiego organu, i tym samym nakazuje by wszelkie działania or-
ganu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie 
kompetencyjnej. Zatem, Naczelny Prokurator Wojskowy, aby wnieść 
kasację szczególną do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w takiej 
sprawie podlegającej orzecznictwu sądów wojskowych, w której do 
pełnienia funkcji prokuratora oraz oskarżyciela publicznego powo-
łani są wyłącznie prokuratorzy IPN, a nie podlegający mu prokurato-
rzy wojskowi, musiał wykazać istnienie szczególnej normy kompe-
tencyjnej, uprawniającej go do działania poza zakresem swojej wła-
ściwości, nie zaś poprzestawać tylko na stwierdzeniu braku zakazu 
takiego działania w normach zawierających jego kompetencje ogól-
ne. 
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