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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 37/04 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
przedstawione do rozpoznania przez pełny skład Izby Cywilnej: 

„Czy ubezwłasnowolnionemu przysługuje uprawnienie do 
zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub 
zmianę ubezwłasnowolnienia?” 

 
III CZP 38/04 

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

„Czy w razie przeniesienia przez dotychczasowych 
współwłaścicieli swych udziałów w nieruchomości wspólnej na  
siebie jako wspólników spółki cywilnej, pobiera się od wniosku o wpis 
w księdze wieczystej opłatę stałą, określoną w § 27 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie 
określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, 
poz. 753 z późn. zm.) czy opłatę stosunkową, określoną w § 31 pkt 1 
rozporządzenia?” 

 
III CZP 39/04 

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

„Czy po wejściu w życie ustawy z 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu 
na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania 
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wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości 
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. 
Nr 6, poz. 39) dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o 
ustalenie (art. 189 k.p.c.), że powód bądź jego poprzednik prawny 
pozostawili poza obecnymi granicami państwa nieruchomość, do 
której przysługiwało im prawo własności?  

a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 
Czy osoba dysponująca dokumentami, o jakich mowa w art. 5 

ust. 2 pkt 2 ustawy z 12 grudnia 2003 r. (...) ma interes prawny w 
uzyskaniu orzeczenia ustalającego, że poza obecnymi granicami 
państwa pozostawiła nieruchomość, do której jej samej bądź 
poprzednikowi przysługiwało prawo własności?” 

 
III CZP 40/04 

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

„Czy przepisy art. 826 § 1 i 2 k.c. znajdują zastosowanie w 
sytuacji, w której, wbrew zawartej w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia pojazdów od kradzieży klauzuli, ubezpieczający lub 
kierowca nie zawiadomił w terminie zakładu ubezpieczeń o kradzieży 
pojazdu?” 

 
III CZP 41/04 

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

„Czy w świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) 
ogłoszenie upadłości spółki jawnej uzasadnia uwzględnienie wniosku 
wspólnika o ogłoszenie jego upadłości także wówczas, gdy 
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wierzyciele spółki nie domagali się zaspokojenia od niego swoich 
wierzytelności?” 

 
III CZP 42/04 

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

„Czy roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie 
ceny wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w zakresie działalności 
przedsiębiorstwa (art. 554 k.c.) przedawnia się w takim terminie jak 
świadczenie główne?” 

 
III CZP 43/04 

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

„Czy w przypadku złożenia wniosku o wydanie kserokopii 
protokołu rozprawy należy, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z 15 listopada 1996 r. w sprawie opłat 
kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 139, poz. 650 z roku 
1996 ze zm.) pobrać opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą 
stronicę wydanego dokumentu, czy też – na podstawie § 1 ust. 1a 
wymienionego rozporządzenia – w wysokości 1 zł?” 

 
III CZP 44/04 

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

„Czy za klauzulę wykonalności zamieszczoną na bankowym 
tytule egzekucyjnym, któremu wcześniej sąd postanowieniem nadał 
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klauzulę wykonalności, pobiera się opłatę kancelaryjną, zgodnie z art. 
38 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 z późn. 
zm.) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 
listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych... (Dz. U. 
Nr 139, poz. 650 z późn. zm.) niezależnie od uprzedniego pobrania od 
wniosku o nadanie klauzuli wykonalności opłaty wpisu 
stosunkowego, o której mowa w § 54 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia 
wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 z 
późn. zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 27/04 – z dnia 4 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej zalewaniem 

nieruchomości na skutek zmiany stanu wody – poza przypadkami, o 
których mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) – może być 
dochodzone przed sądem po wyczerpaniu postępowania 
administracyjnego. 

 
III CZP 28/04 – z dnia 4 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
W postępowaniu w sprawach gospodarczych powództwo 

wzajemne może być wytoczone w terminie określonym w art. 204 § 1 
k.p.c., nie można go jednak skutecznie oprzeć na twierdzeniach, 
zarzutach i dowodach, które uległy prekluzji na podstawie art. 47914 § 
2 k.p.c. 

 
III CZP 23/04 – z dnia 24 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Obniżenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego o 

50 % ustalone w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, 
zawartej w czasie obowiązywania ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o 
gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159 ze 
zm.), zachowuje skuteczność także pod rządem obecnie 
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obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), 
dopóki umowa stron w tym zakresie nie zostanie skutecznie 
zmieniona. 

 
III CZP 29/04 – z dnia 24 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego na podstawie 
umowy od członka spółdzielni, pobiera się wpis w wysokości 
określonej w § 31 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w 
sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.). 

 
III CZP 30/04 – z dnia 24 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Złożenie przez obdarowanego deklaracji o przyjęciu w poczet 

członków spółdzielni mieszkaniowej nie należy do wykonania 
darowizny (art. 896 k.c.) spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CK 39/03 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2004 r. 
Sporządzona za granicą w formie przewidzianej przez prawo 

miejscowe umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce 
stanowi podstawę wpisu przeniesienia prawa własności w księdze 
wieczystej. 

 
V CK 97/03 – wyrok z dnia 13 stycznia 2004 r. 
Zmiana podmiotowa umowy zawartej w następstwie przetargu, 

umożliwiająca przejęcie zamówienia publicznego przez podmiot 
nieuprawniony, jest nieważną czynnością prawną. 

 
I CK 54/03 – wyrok z dnia 14 stycznia 2004 r. 
Przewidziany w art. 751 pkt 1 k.c. dwuletni termin przedawnienia 

dotyczy roszczeń o wynagrodzenie za czynności spełnione przez 
osobę prowadzącą przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.  

 
III CK 260/02 – postanowienie z dnia 16 stycznia 2004 r. 
Hipoteka ustanowiona na nieruchomości stanowiącej majątek 

odrębny małżonka, zabezpieczająca wierzytelność z tytułu umowy 
pożyczki, która została uznana za nieważną w stosunku do majątku 
wspólnego małżonków, obciąża tę nieruchomość także po włączeniu 
jej na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej do majątku 
wspólnego. 
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II CK 381/02 – wyrok z dnia 27 stycznia 2004 r. 
Działanie nabywcy nieruchomości w zaufaniu do pośrednika nie 

oznacza w każdym wypadku zachowania należytej staranności (art. 
527 k.c.). 

 
II CK 389/02 – wyrok z dnia 27 stycznia 2004 r. 
Należyta staranność spedytora w rozumieniu art. 355 k.c. w zw. z 

art. 799 k.c. jest zachowana, jeśli wykaże, że powierzył określone 
usługi przewozowe przewoźnikowi, którego profesjonalizm i jakość 
świadczonych usług budziła zaufanie. 

 
IV CZ 2/04 – postanowienie z dnia 28 stycznia 2004 r. 
Radca prawny, który reprezentuje osobę fizyczną, będącą 

wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie o 
stwierdzenie nieważności uchwały wspólników (art. 252 § 1 k.s.h.), 
obowiązany jest złożyć oświadczenie przewidziane w art. 89 § 3 k.p.c. 

 
I CK 6/03 – wyrok z dnia 4 lutego 2004 r. 
Sąd rozpoznający powództwo o pozbawienie wykonalności 

administracyjnego tytułu wykonawczego na podstawie art. 840 § 1 pkt 
1 k.p.c. nie jest ograniczony przesłankami wynikającymi z art. 840 § 2 
k.p.c., nie może jednak badać zasadności obowiązku nałożonego na 
stronę w tym tytule. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 16/04 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w postępowaniu ekstradycyjnym po zakończeniu 

postępowania sądowego oraz wydaniu decyzji przez Ministra 
Sprawiedliwości o wydaniu osoby ściganej i jednocześnie odroczeniu 
wydania możliwe jest stosowanie aresztu ekstradycyjnego i czy 
podstawę jego stosowania powinien stanowić art. 249 § 4 k.p.k.?” 

 
I KZP 17/04 

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

„Czy warunkiem zastosowania przepisu art. 64 § 2 k.k. jest 
stwierdzenie, iż sprawca, który uprzednio odbył łącznie 1 rok 
pozbawienia wolności, okres co najmniej 6-ciu miesięcy tejże kary 
odbywał na podstawie uprzedniego skazania z zastosowaniem art. 64 
§ 1 k.k.?” 

 
I KZP 18/04 

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

„Czy spełniony został wymóg formalny z art. 152 k.k.w., 
nakazujący, aby odroczenie wykonania kary trwało co najmniej rok, w 
przypadku jeżeli sąd uznał, iż odroczenie wykonania kary pozbawienia 
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wolności biegnie nie od daty wydania postanowienia, a od daty 
złożenia wniosku oraz, że pomiędzy kolejnymi sześciomiesięcznymi 
okresami odroczenia istniała przerwa. 

Z uwagi na uchybienia w pracy sądu, który nie rozpoznał 
wniosku skazanego w rozsądnym terminie oraz stwierdził, że 
odroczenie biegnie od daty złożenia wniosku, można uznać, że 
skazany, który faktycznie korzystał z odroczenia wykonania kary 
pozbawienia wolności (uchybień tych nie można już z uwagi na upływ 
czasu konwalidować), stanowi wystarczający wypadek do uznania, że 
to odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności trwało co 
najmniej rok?” 

 
I KZP 19/04 

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

„Czy oskarżonemu przysługuje zażalenie na postanowienie sądu 
wydane w przedmiocie jego wniosku o zmianę lub uchylenie innego 
niż tymczasowe aresztowanie środka zapobiegawczego?” 

 
I KZP 20/04 

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

„Czy przewidziana w art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 
1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 osób pełniących 
funkcje publiczne (jedn. tekst: Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 z późn. 
zm.) rezygnacja osoby, która złożyła oświadczenie, z pełnienia funkcji 
publicznej, w przypadku adwokata następuje z chwilą złożenia przez 
niego właściwej radzie adwokackiej oświadczenia o wystąpieniu z 
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adwokatury (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 
adwokaturze – jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 z późn. 
zm.), czy też z chwilą uprawomocnienia się uchwały rady adwokackiej 
o skreśleniu adwokata z listy adwokatów?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 7/04 – z dnia 30 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Trzebnicy 
Zwrot „na zasadach ogólnych”, zawarty w art. 325f § 4 k.p.k., 

oznacza, że zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i 
wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw podlega rozpoznaniu w 
trybie przewidzianym w art. 306 § 2 k.p.k. 

 
I KZP 8/04 – z dnia 30 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 
„Czy krótkotrwałe zatrzymanie podejrzanego w toku 

postępowania przygotowawczego, na podstawie wydanego przez 
prokuratora nakazu doprowadzenia należy uznać za pozbawienie 
wolności w rozumieniu art. 325c pkt 1 k.p.k. wyłączające możliwość 
prowadzenia postępowania przygotowawczego w formie 
dochodzenia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 9/04 – z dnia 30 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży 
Przekazanie sprawy innemu sądowi do rozpoznania, w trybie art. 

43 k.p.k., nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego. Sąd 
któremu w tym trybie przekazano sprawę do rozpoznania może – 
jeżeli ustały przyczyny przekazania mu tej sprawy – przekazać ją 
sądowi miejscowo właściwemu. 
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I KZP 10/04 – z dnia 30 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Trzciance 
Akt oskarżenia sporządzony przez Straż Leśną może nie 

zawierać uzasadnienia. 
 
I KZP 12/04 – z dnia 30 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu 
Osobą uprawnioną do wystawienia „zaświadczenia o 

zatrudnieniu” jest tylko pracodawca, a więc podmiot prawa pracy, 
którego łączy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. 
Pracodawca nie ma potencjalnego uprawnienia do wystawiania tego 
rodzaju dokumentów każdej osobie fizycznej, a wyłącznie 
pracownikowi w rozumieniu art. 2 k.p. 

 
I KZP 13/04 – z dnia 30 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Opolu: 
„Czy «pozbawieniem wolności» w rozumieniu przepisu art. 325c 

pkt 1 k.p.k. jest każde pozbawienie wolności, z wyjątkiem zatrzymania 
lub tymczasowego aresztowania wobec sprawcy ujętego na gorącym 
uczynku lub bezpośrednio potem, czy też tylko takie, które – in 

concreto – uniemożliwia lub utrudnia oskarżonemu realizację jego 
uprawnień procesowych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 3/04 

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

1. „Czy w razie, gdy wykonywanie zajęć przez prokuratora w 
stanie spoczynku nie uchybia godności jego urzędu lub nie podważa 
zaufania do jego bezstronności (art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 20 
czerwca 1985 r. o prokuraturze, jedn. tekst: Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 
70 ze zm.) właściwy prokurator (art. 49 ust. 3 w związku z art. 49c tej 
ustawy) może odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie tych 
zajęć? 

2. Czy w razie udzielenia zezwolenia na wykonywanie przez 
prokuratora w stanie spoczynku, w ramach stosunku pracy, innych 
zajęć w rozumieniu art. 49 ust. 3 wymienionej wyżej ustawy, 
dopuszczalne jest ograniczenie wymiaru czasu pracy tego 
prokuratora?” 

 
I PZP 4/04 

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

„Czy, opisany normą art. 168 k.p., obowiązek udzielania tzw. 
zaległego urlopu może być zrealizowany w drodze jednostronnej 
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czynności pracodawcy, bez uzgodnienia z pracownikiem?” 
 

II PZP 10/04 

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

1. „Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę na czas 
określony na podstawie art. 24 ustawy o służbie cywilnej z dnia 18 
grudnia 1998 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) z osobą nie po 
raz pierwszy podejmującą pracę w służbie cywilnej oraz kolejne 
zawarcie więcej niż jednej umowy o pracę na czas określony z 
pracownikiem służby cywilnej? 

2. W wypadku odpowiedzi negatywnej – jakie skutki rodzi 
zawarcie z pracownikiem nie po raz pierwszy podejmującym pracę w 
służbie cywilnej umowy o pracę na czas określony, zwłaszcza, gdy 
umowa ta zostaje zawarta po upływie okresu, na który zawarto 
poprzednią umowę o pracę na czas określony, a w szczególności, czy 
umowa ta przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony, 
zaś w przypadku jej rozwiązania z upływem terminu w niej 
wskazanego pracownikowi przysługują roszczenia związane z 
niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, na podstawie przepisów Kodeksu pracy?” 

 
III PZP 2/04 

Pytanie prawne składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 
przedstawione do rozpoznania przez pełny skład Izby Pracy, 
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych: 

„Czy Sąd Najwyższy jest właściwy do rozpoznania odwołania 
sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przeniesionego na 
stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego na 
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podstawie art. 94 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i 
ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 
U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.)?” 

 
III PZP 3/04 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wprowadzenie ponadzakładowym układem zbiorowym 
pracy mniej korzystnych dla pracowników zasad wypłaty dodatku za 
staż pracy oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, wymaga od pracodawcy 
zastosowania art. 24113 § 2 Kodeksu pracy, także wówczas gdy nowe 
zasady nie powodują obniżki globalnego wynagrodzenia 
pracownika?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 2/04 – z dnia 9 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Okres delegowania prokuratora do innej jednostki 
organizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem Prokuratury Krajowej, 
przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 
r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070), 
zmieniającej ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jedn. 
tekst: Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 ze zm.), nie podlega zaliczeniu do 
okresu, od którego zależy uprawnienie delegowanego prokuratora do 
wynagrodzenia przewidzianego w art. 50 ust. 4 ustawy o prokuraturze 
w brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 11 wyżej wskazanej ustawy 
o ustroju sądów powszechnych. 

 
III SZP 2/04 – z dnia 15 czerwca 2004 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i usług 

przesyłowych od Przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A., wynikający z wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki decyzji o zatwierdzeniu dla tego przedsiębiorstwa nowej 
taryfy wyższych stawek opłat na dany rok, może – na podstawie art. 
155 k.p.a. – stanowić okoliczność uzasadniającą zmianę lub uchylenie 
wydanej wcześniej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
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zatwierdzającej na ten sam rok taryfę opłat pobieranych przez 
przedsiębiorstwo energetyczne, które zakupuje energię elektryczną i 
usługi przesyłowe od PSE S.A. 

 
I PZP 1/04 – z dnia 16 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Częstochowie: 

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

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II UZP 3/04 – z dnia 22 czerwca 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
1) Niezawodowy żołnierz Sił Zbrojnych RP, który utracił 

częściowo zdolność do pracy zarobkowej w czasie odbywania służby 
wojskowej bez związku z tą służbą, w stosunku do którego orzeczono 
celowość przekwalifikowania zawodowego, a który nie spełnia 
warunku określonego w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) nie nabywa prawa do renty 
szkoleniowej przewidzianej w art. 3 pkt 2 i art. 60 tejże ustawy. 

2) Niezawodowy żołnierz Sił Zbrojnych RP, który w czasie 
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odbywania służby wojskowej utracił zdolność do pracy w 
dotychczasowym zawodzie, ale rokuje jej odzyskanie po 
przekwalifikowaniu jest inwalidą wojskowym w rozumieniu art. 30 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 9, poz. 87 ze zm.) uprawnionym do renty z tytułu częściowej 
niezdolności do pracy (art. 2 pkt 1 lit. a i art. 35 ust. 1 tejże ustawy). 
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UCHWAŁA  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WZP 1/04 – z dnia 25 maja 2004 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Artykuł 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach 

użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) jest przepisem 
szczególnym w rozumieniu art. 3 § 2 k.w.; tym samym może stanowić 
podstawę odpowiedzialności za wykroczenia popełnione przez 
żołnierzy wchodzących w skład jednostek wojskowych wykonujących 
zadania poza granicami państwa. 
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