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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 99/05 

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

„Czy art. 4a ustawy z dnia 19 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u 
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 1, poz. 2 ze zm.) stanowi prawną podstawę roszczeń samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec Narodowego 
Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów powstałych wskutek realizacji 
nałożonego tym przepisem obowiązku?”  

 
III CZP 100/05 

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

„Czy w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania regulacji wyłą-
czających możliwość nabycia własności nieruchomości państwo-
wej przez zasiedzenie, nieruchomość znajdująca się w samoistnym 
posiadaniu, była epizodycznie nieruchomością państwową i przed 
dniem 1 października 1990 r. utraciła ten charakter na skutek zbycia 
na rzecz osoby fizycznej, bieg terminu zasiedzenia tej nieruchomo-
ści rozpoczyna się w dniu utraty przez tę nieruchomość statusu 
własności państwowej (art. 177 k.c.)?” 
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III CZP 101/05 

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

„Czy do wpisania w księdze wieczystej hipoteki przymusowej 
na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipo-
tece jest konieczne załączenie do wniosku o wpis tytułu wyko-
nawczego w oryginale, czy też wystarczy przedłożenie tego doku-
mentu w formie odpisu tytułu wykonawczego, który został notarial-
nie poświadczony za zgodność z oryginałem?” 

 

III CZP 102/05 

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

„1. Czy ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) co do 
kosztów postępowania egzekucyjnego należnych komornikowi są-
dowemu, gdy egzekucja okazała się niecelowa, zawiera lukę praw-
ną, która powinna być wypełniona przez odpowiednie zastosowanie 
zasady wyrażonej w zdaniu pierwszym art. 770 k.p.c., a tym samym 
obciążenie tymi kosztami wierzyciela, czy też przeciwnie, ustawo-
dawca wyczerpująco uregulował tę problematykę, stając na stano-
wisku, że środki pieniężne pobrane przez komornika od dłużnika na 
poczet należnej mu opłaty, w egzekucji świadczeń pieniężnych, 
prowadzonej zgodnie z tytułem wykonawczym do czasu ujawnienia 
zdarzenia, z którego wynika, że egzekucja jest niecelowa, są ko-
mornikowi należne, a dłużnik może dochodzić od wierzyciela ponie-
sionej z tego tytułu szkody w odrębnym procesie? 

2. Na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na wskazane 
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wyżej zagadnienie co do tego, że komornik ma prawo ściągnąć od 
wierzyciela należną mu opłatę egzekucyjną, to w jaki sposób opłata 
ta powinna zostać przez komornika obliczona, w szczególności czy 
komornik może nałożyć na wierzyciela obowiązek uiszczenia opłaty 
egzekucyjnej tylko w takiej wysokości, w jakiej przed wystąpieniem 
zdarzenia kończącego egzekucję ściągnął ją od dłużnika?” 

 

III CZP 103/05 

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

„a) Czy przepis art. 7 ust. 3 ustawy o nabywaniu nieruchomo-
ści przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. wyłącza zastoso-
wanie zasady przyrostu? 

b) Czy w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r., osobą, któ-
ra byłaby powołana do spadku z ustawy jest osoba wydziedziczo-
na?” 

 

III CZP 104/05 

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

„Czy umowa przewłaszczenia, o której mowa w przepisie art. 
101 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i na-
prawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) jest skuteczna względem 
masy upadłości także w wypadku, gdy umowa ta ma datę pewną 
uzyskaną w sposób określony w art. 81 § 2 pkt 2 k.c. lub art. 81 § 3 
k.c.?” 
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III CZP 105/05 

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

„Czy przepis art. 49 Kodeksu cywilnego stanowi samoistną 
podstawę materialnoprawną przejścia urządzeń służących do do-
prowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycz-
nego oraz innych urządzeń podobnych na własność przedsiębior-
stwa lub zakładu, poprzez sam fakt ich fizycznego połączenia z sie-
cią należącą do tego przedsiębiorstwa lub zakładu?" 

 

III CZP 106/05 

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

„Czy powództwo o usunięcie niezgodności między stanem 
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rze-
czywistym stanem prawnym może wytoczyć każdy, kto ma interes 
prawny w tym, aby treść księgi wieczystej odpowiadała rzeczywi-
stemu stanowi prawnemu (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece – jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 
124, poz. 1361 ze zm.)?” 

 

III CZP 107/05 

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

„Czy dokonanie przez poręczyciela wekslowego zastrzeżenia 
o ograniczeniu czasowym poręczenia wekslowego wywiera w świe-
tle treści art. 30 prawa wekslowego skutek w postaci nieważności 
poręczania, czy tylko powoduje bezskuteczność samego zastrzeże-
nia?” 
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III CZP 108/05 

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

„Czy referendarz sądowy wykonując czynności w postępowa-
niu upominawczym, zmierzające do wydania nakazu zapłaty, jest 
również uprawniony do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie po-
wództwa złożonego w tym postępowaniu?” 

 

III CZP 109/05 

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

„1. Czy brakiem formalnym skargi na orzeczenie zespołu arbi-
trów skutkującym w konsekwencji jej odrzuceniem na podstawie 
art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jest nie dołączenie 
(pomimo wezwania) przez skarżącego dowodu przesłania odpisu 
skargi przeciwnikowi (art. 195 ust. 2 in fine powołanej wyżej usta-
wy)? 

2. Czy sąd rozpoznający skargę na wyrok zespołu arbitrów do-
tyczący wyłącznie rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postę-
powania wydaje wyrok czy też może ją rozstrzygnąć postanowie-
niem na posiedzeniu niejawnym? 

3. Jaki wpis należy pobrać od skargi na wyrok zespołu arbi-
trów dotyczący wyłącznie rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów 
postępowania?” 
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III CZP 110/05 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przed-
stawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 259 ust. 1 PUiN zd. 1 umożliwia sędziemu 
komisarzowi rozpoznającemu sprzeciw orzekanie o wierzytelności 
przysługującej wierzycielowi zgodnie z ustalonym stanem faktycz-
nym i przepisami prawa, czy też sędzia komisarz związany jest tre-
ścią listy wierzytelności ustalonej przez syndyka masy upadłości 
(nadzorcę sądowego, zarządcę) i nie może orzec na niekorzyść 
wnoszącego sprzeciw, choćby nawet sankcjonował tym samym 
błędne orzeczenie zawarte w liście wierzytelności oraz czy sędzia 
komisarz rozpoznający sprzeciw może uznać wierzytelność zgło-
szoną dopiero na tym etapie?” 

 
III CZP 111/05 

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

„Czy uchwały właścicieli lokali podjęte w trybie art. 23 ust. 1 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz. 
U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), których przedmiotem są 

a) zmiana sposobu sprawowania zarządu nieruchomością 
wspólną; 

b) zatwierdzenie sprawozdania ze sprawowania zarządu nieru-
chomością wspólną; 

c) udzielenie absolutorium zarządcy; 
w razie ich zaskarżenia do sądu powinny być kwalifikowane jako 
dotyczące praw niemajątkowych w rozumieniu art. 17 pkt 1 k.p.c., 
czy też są sprawami o prawa majątkowe?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 57/05 – z dnia 14 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu  
1. Z mocy egzekucyjnego zajęcia udziałów dłużnika w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością wierzyciel nie może wykonywać 
uprawnień do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników i do gło-
sowania nad uchwałami podejmowanymi przez wspólników. 

2. Odmówiono podjęcia uchwały co do drugiej części zagad-
nienia. 

 
III CZP 58/05 – z dnia 14 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 
Prokurator jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczę-

cie postępowania w sprawie o pozbawienie prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funk-
cji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w 
Spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, Spółdzielni, 
fundacji lub stowarzyszeniu (art. 373-377 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze 
zm.). 

 
III CZP 62/05 – z dnia 14 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„1. Czy zarządca nieruchomości, ustanowiony przez wspólno-

tę mieszkaniową na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lo-
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kali, do dnia 5 lutego 2005 r. mógł reprezentować wspólnotę na ze-
wnątrz, w tym udzielać pełnomocnictw procesowych, a w przypad-
ku odpowiedzi negatywnej: 

2. Czy z dniem wejścia w życie zmiany przepisu art. 87 § 1 
k.p.c. dokonanej mocą art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw, czynność wniesienia pozwu przez zarządcę jako oso-
bę sprawującą zarząd majątkiem wspólnoty mieszkaniowej nabiera 
skuteczności, wobec uzyskania w dniu wejścia w życie znowelizo-
wanego przepisu art. 87 § 1 k.p.c. podstawy prawnej umocowania 
do działania w jej imieniu i ewentualnie z jakim dniem następuje ma-
terialnoprawny skutek wniesienia pozwu, tj. z dniem jego faktycz-
nego złożenia, czy też z dniem wejścia w życie zmiany ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego (...) z dnia 2 lipca 2004 r.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 60/05 – z dnia 29 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku 
W razie częściowego wykonania orzeczenia o zabezpieczeniu 

roszczenia opłatę przewidzianą w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu 
obowiązującym przed dniem 13 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 
882 ze zm.) pobiera się od wartości przedmiotu faktycznego zabez-
pieczenia. 

Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 61/05 – z dnia 29 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku 
Przepis art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
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mornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) 
przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej od wniosku o 
wszczęcie egzekucji na polecenie Sądu. 

 
III CZP 50/05 – z dnia 30 września 2005 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Dzierżawca, który ulepszył rzecz dzierżawioną przed jej zby-

ciem, ma roszczenie o zwrot wartości ulepszeń do nabywcy. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 

 

V CK 276/04 – wyrok z dnia 9 listopada 2004 r. 
W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa obawa matki dziecka o 

wynik badań DNA, stanowiąca motyw odmowy poddania się pobra-
niu krwi swojej i dziecka, nie wystarcza do przyjęcia niepodobień-
stwa, aby mąż mógł być ojcem dziecka (art. 67 i 68 § 2 k.r.o.). 

 
I CK 586/04 – wyrok z dnia 23 marca 2005 r. 
W umowie na podstawie której nabywca uzyskuje od przed-

siębiorcy prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia miesz-
kalnego w oznaczonym czasie w każdym roku niedozwolone jest 
postanowienie zobowiązujące nabywcę w razie skorzystania przez 
niego z ustawowego prawa odstąpienia od umowy do zapłaty kwoty 
przewyższającej koszty niezbędne do zawarcia tej umowy faktycz-
nie poniesione przez przedsiębiorcę. 

 
IV CK 469/04 – postanowienie z dnia 13 kwietnia 2005 r. 
Sąd wieczystoksięgowy rozpoznający wniosek o wpis odręb-

nej własności lokalu nie może wpisać hipoteki na tym lokalu na 
rzecz banku, jeśli w umowie ustanawiającej odrębną własność loka-
lu nie zawarto postanowień przewidzianych w art. 76 ust. 4 zd. 2 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. 
U. Nr 19, poz. 147 ze zm.). 
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IV CK 4/05 – postanowienie z dnia 5 maja 2005 r. 
Jeżeli rękojmia, o której mowa w art. 962 k.p.c. zostaje wpła-

cona drogą nadania przekazu pocztowego, jej złożenie następuje w 
chwili doręczenia adresatowi (komornikowi lub sądowi) kwoty pie-
niężnej określonej w tym przekazie. 

 
III CK 520/04 – wyrok z dnia 5 maja 2005 r. 
Poręczyciele na wekslu in blanco nie mogą powoływać się na 

jego nieważność jako podstawę zwolnienia z odpowiedzialności 
wekslowej z tego powodu, że remitent po otrzymaniu od wystawcy 
weksla niezupełnego uzupełnił go, wpisując datę wystawienia wcze-
śniejszą niż wpis wystawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
IV CK 735/04 – postanowienie z dnia 5 maja 2005 r. 
Prawomocne rozstrzygnięcie o żądaniach opartych na art. 72 

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
ze zm.) nie stanowi podstawy odrzucenia pozwu o ochronę dóbr 
osobistych na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. 

 
III CK 562/04 – wyrok z dnia 11 maja 2005 r. 
Przy gospodarowaniu mieniem publicznym, w szczególności 

przy sprzedaży nieruchomości przez gminę jako podmiot władzy 
publicznej, musi być zachowana zasada jawności postępowania. 
Naruszenie tej zasady może powodować nieważność umowy (art. 35 
i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami – jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). 
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III CK 588/04 – wyrok z dnia 12 maja 2005 r. 
„Korzyść” odniesiona przez sprawcę naruszenia prawa autor-

skiego, o jakiej mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 
r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), oznacza korzyść o charakterze majątko-
wym. Jest nią ta część faktycznego zysku, która została odniesiona 
z dokonanego naruszenia i nie obejmuje ona zaoszczędzonego wy-
datku w postaci niezapłacenia przez naruszyciela twórcy honora-
rium autorskiego. 

 
IV CK 706/04 – wyrok z dnia 13 maja 2005 r. 
Sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego odpowiedzial-

ność odszkodowawcza objęta została umową obowiązkowego 
ubezpieczenia OC, nie przysługuje wobec ubezpieczyciela roszcze-
nie o zwolnienie go przez tego ubezpieczyciela z obowiązku napra-
wienia szkody wobec poszkodowanego. 

 
V CK 783/04 – wyrok z dnia 19 maja 2005 r. 
Przepisy art. 26 Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orze-

czeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej 
dnia 16 września 1988 r. w Lugano (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132) 
wprowadzają zasadę tzw. uznania automatycznego (ex lege). Wa-
runkiem uznania nie jest prawomocność orzeczenia. 

 
III CK 661/04 – wyrok z dnia 20 maja 2005 r. 
Wadliwa obsługa rachunku bankowego, polegająca na umoż-

liwieniu lub tolerowaniu przestępczej działalności pracownika ban-
ku, może stanowić czyn niedozwolony instytucji bankowej (art. 415 
k.c.). 
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V CZ 51/05 – postanowienie z dnia 24 maja 2005 r. 
Radca prawny wykonujący po dniu 15 września 2002 r. zawód 

jednocześnie w ramach stosunku pracy oraz w kancelarii radcy 
prawnego lub w spółce z udziałem radców prawnych lub radców 
prawnych i adwokatów nie może w postępowaniu cywilnym być 
pełnomocnikiem osób fizycznych, nawet jeżeli pełnomocnictwo 
procesowe zostało mu udzielone przed tą datą. 

 
V CK 286/05 – wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. 
Wskazanie przez nadawcę przesyłki w liście przewozowym 

osoby trzeciej jako opłacającej należności przewozowe (płatnika) 
nie jest równoznaczne ze zwolnieniem nadawcy lub odbiorcy prze-
syłki z obowiązku ich zapłaty przewoźnikowi, jeżeli skutek taki nie 
został objęty wolą stron umowy przewozu. 

 
I CK 701/04 – wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. 
W postępowaniu o uzgodnienie ujawnionego w księdze wie-

czystej stanu prawnego nieruchomości z rzeczywistym stanem 
prawnym nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 43 § 2 
k.r.o. nierównych udziałów w majątku wspólnym (nieruchomości). 

 
V CK 746/04 – postanowienie z dnia 14 czerwca 2005 r. 
Skierowanie osoby chorej psychicznie do zakładu opieki spo-

łecznej, w trybie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), uzależnio-
ne jest m. in. od niemożności korzystania przez chorego z opieki 
innych osób. 
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IV CK 763/04 – wyrok z dnia 30 czerwca 2005 r. 
Okoliczność, że tzw. dzieła techniczne są rezultatem uzyski-

wanym w ramach stałej działalności zawodowej autora, nie wyklu-
cza ich automatycznie z kręgu utworów w rozumieniu art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach po-
krewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). 

 
IV CO 6/05 – postanowienie z dnia 7 lipca 2005 r. 
Sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania (art. 410 § 1 

k.p.c.) jeżeli wskazana podstawa nie występuje. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 
 

I KZP 44/05 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy dopuszczalne jest złożenie zażalenia na postanowienie 

oddalające skargę strony na naruszenie prawa strony do rozpozna-
nia sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze 
na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowa-
niu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 16/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 
„Czy użyte w art. 31 § 1 k.k.s. określenie «przedmioty stano-

wiące przedmiot przestępstwa skarbowego» odnosi się jedynie do 
wymienionych w art. 29 ust. 1 k.k.s. «przedmiotów pochodzących 
bezpośrednio z przestępstwa skarbowego», czy też obejmuje 
wszystkie kategorie przedmiotów wyszczególnionych w art. 29 ust. 
1-4 k.k.s., a w szczególności narzędzie lub inny przedmiot stano-
wiący mienie ruchome, które służyło lub było przeznaczone do po-
pełnienia przestępstwa skarbowego (art. 29 ust. 2 k.k.s.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 23/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona przestępstw skar-

bowych i wykroczeń skarbowych, sąd skazuje tylko za jedno prze-
stępstwo skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się 
przepisów, chyba że zbieg tych przepisów ma charakter pozorny 
(pomijalny). 

 
I KZP 24/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Prokuratora Generalnego 
Prokurator może brać udział w postępowaniu prowadzonym 
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na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądo-
wym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) jedynie 
wtedy, gdy na skutek złożenia skargi stał się stroną tego postępo-
wania (skarżącym w rozumieniu tej ustawy). 

 
I KZP 26/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży: 
„Czy za wszczęcie postępowania przygotowawczego w rozu-

mieniu przepisu art. 31 § 3 k.p.k. uważa się wydanie postanowienia 
w trybie art. 303 k.p.k. (wszczęcie formalne) czy też podjęcie pierw-
szych czynności dowodowych w trybie art. 308 § 1 k.p.k. (wszczęcie 
nieformalne)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 27/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 
„Wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę”, o którym sta-

nowi art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należno-
ściach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. 
z 1950 r. Nr 49, poz. 445 ze zm.), nie obejmuje zwrotu należności za 
czas zużyty na dojazd do miejsca czynności sądowej. 

 
I KZP 28/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 
„Czy strażnik straży miejskiej (gminnej) jest funkcjonariuszem 

publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k.?” 
postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 29/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 7 sędziów 
na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

„Wprowadzeniem do obrotu handlowego”, w rozumieniu art. 
12 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 
1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub 
importera po raz pierwszy do obrotu handlowego wyrobów tytonio-
wych, o których mowa w tej ustawie. 

 
I KZP 36/05 – z dnia 21 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach: 
„Czy zawarty w art. 404 § 2 k.p.k. wymóg prowadzenia od po-

czątku rozprawy odroczonej, w razie zmiany składu sądu, w aspek-
cie również art. 5 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; 
zm. Dz. U. Nr 111, poz. 1061) stawiającego wymóg prowadzenia po-
stępowania według nowych przepisów w razie odroczenia rozprawy, 
dotyczy wyłącznie zmian personalnych w składzie sądu czy też 
również uregulowania ustawowego zawartego w art. 28 k.p.k. wobec 
zmiany paragrafu 3 tego przepisu przewidzianej w cytowanej usta-
wie z dnia 10 stycznia 2003 r.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KK 531/04 – postanowienie z dnia 10 maja 2005 r. 
1. Gdy prokurator występuje do sądu o nadanie podejrzanemu 

statusu świadka koronnego, sąd uwzględnia całokształt jego wyja-
śnień i postawionych mu zarzutów oraz powiązanie zarzuconych 
czynów ze sprawą, w której ma dojść do nadania statusu świadka 
koronnego, a nie jedynie te z nich, które zostały wskazane w pier-
wotnym postanowieniu o przedstawieniu zarzutów. 

2. W razie uzyskania przez podejrzanego statusu świadka ko-
ronnego w postępowaniu karnym o określone przestępstwo albo 
przestępstwa, jeżeli następnie z postępowania tego zostanie wy-
dzielony pewien jego zakres, co do jednego czy niektórych tylko z 
przestępstw i włączony do innego postępowania karnego toczącego 
się odnośnie tego przestępstwa albo przestępstw, nie dochodzi do 
utraty tego statusu. 

3. Ponieważ nadanie podejrzanemu statusu świadka koronne-
go następuje wprawdzie decyzją sądu, ale wydawaną na wniosek 
prokuratora jeszcze w postępowaniu przygotowawczym, to po uzy-
skaniu takiego statusu i wydzieleniu jego sprawy do odrębnego po-
stępowania, podejrzany ten, już jako świadek koronny, może być 
przesłuchany w tej roli w postępowaniu, do którego go powołano, 
także w jego – trwającym jeszcze – stadium przygotowawczym, je-
żeli jest to niezbędne dla uzupełnienia podanych wcześniej infor-
macji, bądź dodatkowego wyjaśnienia lub doprecyzowania niektó-
rych okoliczności w odniesieniu do przestępstwa lub przestępstw, 
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odnośnie którego lub których uzyskał on taki status, a protokoły z 
tych przesłuchań mogą być ujawniane na rozprawie na zasadach 
ogólnych. 

4. Wyłączenie przewidziane w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 
czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 160, poz. 1083 ze 
zm.) oznacza, że jedynie wówczas, gdy przedmiotem postępowania 
karnego jest odpowiedzialność określonych osób za udział lub kie-
rowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przestępstwa popeł-
nione w takiej grupie, nie jest możliwe, by świadkiem koronnym by-
ła osoba, która grupę taką zakładała lub nią kierowała. Natomiast, 
gdy przedmiotem postępowania staje się odpowiedzialność karna 
za udział lub kierowanie związkiem przestępczym, w tym i związ-
kiem zbrojnym, świadkiem takim nie może być tylko osoba, która 
związek taki zakładała bądź nim kierowała lub należała do kolek-
tywnego jego kierownictwa, może zaś nim być osoba uczestnicząca 
jedynie w takim związku, a nie w jego kierownictwie, choćby w ra-
mach takiego związku, składającego się z różnych grup czy pod-
grup, kierowała tego rodzaju zespołem ludzi. 

5. W wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 1–3 ustawy z 1997 
r. o świadku koronnym, w tym zatem także, gdy po nadaniu podej-
rzanemu statusu takiego świadka wykazane zostaną w postępowa-
niu przed sądem okoliczności, o których mowa w art. 4 tej ustawy, 
nie przewiduje się uchylenia postanowienia o nadaniu podejrzane-
mu tego statusu, ale prokurator podejmuje wobec niego zawieszone 
uprzednio postępowanie, a świadek traci przywilej niekaralności, 
jednak nie eliminuje to, jak w sytuacji określonej w art. 6 ustawy, z 
postępowania jego samego jako źródła dowodowego ani jego ze-
znań jako środka dowodowego, które to zeznania podlegają ocenie 
jak każdy dowód. 
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II KK 378/04 – postanowienie z dnia 13 lipca 2005 r. 
Branie udziału w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone 

(odpowiednio w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub orzeczenia, 
co do którego wniesiono sprzeciw) w rozumieniu art. 40 § 1 pkt 7 
k.p.k. (odpowiednio punkty 6 i 9), oznacza uczestniczenie w proce-
sie podejmowania decyzji w składzie organu uprawnionego do 
orzekania. Nie jest zatem takim udziałem sporządzanie protokołu 
rozprawy, protokołu ogłoszenia wyroku lub wystąpienie w charakte-
rze protokolanta  w części wstępnej samego orzeczenia.  

 
V KZ 27/05 – postanowienie z dnia 21 lipca 2005 r. 
Brak pouczenia, o którym mowa w art. 120 § 2 zd. 2 k.p.k., na-

leży traktować jak brak pouczenia uczestnika postępowania o cią-
żących obowiązkach i przysługujących uprawnieniach, w związku z 
czym brak ten – stosownie do treści art. 16 § 1 k.p.k. – nie może 
wywoływać ujemnych skutków procesowych. 
 

IV KK 91/05 – postanowienie z dnia 2 sierpnia 2005 r. 
Przejęcie orzeczenia do wykonania w Polsce na podstawie 

przepisów Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporzą-
dzonej dnia 21 marca 1983 r. w Strasburgu (Dz. U. z 1995 r. Nr 51, 
poz. 279), może dotyczyć skazania za czyn, który stanowi przestęp-
stwo w rozumieniu polskiego prawa albo który stanowiłby prze-
stępstwo w wypadku popełnienia go na polskim terytorium (art. 3 
ust. 1 lit. e Konwencji). W tym ostatnim wypadku kwalifikacja praw-
na czynu, określana w trybie art. 611c § 1 k.p.k., powinna być usta-
lana tak, jakby czyn ten został popełniony na terytorium Polski. 
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I KZP 26/05 – postanowienie z dnia 21 września 2005 r. 
W sprawie, w której miejsce popełnienia przestępstwa (prze-

stępstw) jest ustalone, art. 31 § 3 k.p.k. nie dopuszcza właściwości 
miejscowej sądu, w którego okręgu przestępstwa nie popełniono, 
nawet jeśli w jego okręgu najpierw wszczęto postępowanie przygo-
towawcze.  

 
I KZP 28/05 – postanowienie z dnia 21 września 2005 r. 
Strażnik gminny (miejski) jest funkcjonariuszem publicznym w 

rozumieniu art. 115 § 13 pkt 4 k.k. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 3/05 

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

„Czy zachodzą podstawy do pozbawienia rolnika emerytury 
przyznanej mu w trybie przepisów ustawy z 14 grudnia 1982 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich 
rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 z późn. zm.) w przypadku gdy 
po 13 latach od daty podjęcia wypłaty świadczenia okazało się, że 
rolnik w akcie notarialnym przekazującym następcy nieodpłatnie 
gospodarstwo rolne, nie ujawnił w akcie tym wszystkich nierucho-
mości (gruntów) będących w posiadaniu rolnika, a tym samym nie 
przekazał w sposób formalny całości gospodarstwa rolnego w ro-
zumieniu art. 59 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 53 tej ustawy, 
przy jednoczesnym faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działal-
ności rolniczej w dacie przyznania świadczenia?” 

 
II PZP 7/05 

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

„Czy Powszechne Towarzystwo Emerytalne przejmujące za-
rządzanie otwartym funduszem emerytalnym w trybie art. 66 ustawy 
z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667) ponosi odpowiedzial-
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ność za zobowiązania pracownicze zlikwidowanego Powszechnego 
Towarzystwa Emerytalnego?” 

 
II PZP 8/05 

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

„Czy konieczne jest zastosowanie przez pracodawcę trybu 
wypowiedzenia zmieniającego warunki indywidualnych umów o 
pracę (art. 42 k.p.), w sytuacji, gdy w Pakiecie Gwarancji Pracowni-
czych i Socjalnych zawartym pomiędzy Dyrekcją Przedsiębiorstwa 
Państwowego KWB „KONIN” a zakładowymi organizacjami związ-
kowymi, wprowadzono w drodze porozumienia zmieniającego Pa-
kiet zmiany niekorzystne dla pracowników ograniczające gwarancje 
zatrudnienia ustanowione pierwotnie w Pakiecie?” 

 
II UZP 12/05 

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

„Czy do postępowania zainicjowanego wniesieniem odwołania 
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej prawa 
do renty socjalnej, bez uprzedniego złożenia sprzeciwu od orzecze-
nia lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej ZUS, w sytuacji 
gdy odwołanie oparte jest wyłącznie na zarzutach dotyczących tego 
orzeczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 4779 § 31 k.p.c.?” 

 
II UZP 13/05 

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

„Czy do postępowania zainicjowanego wniesieniem odwołania 
od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej prawa 
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do renty socjalnej, nie poprzedzonego złożeniem sprzeciwu do ko-
misji lekarskiej od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w sytuacji, 
gdy odwołanie to oparte jest wyłącznie na zarzutach dotyczących 
tego orzeczenia, znajduje zastosowanie przepis art. 4779 § 31 
k.p.c.?” 

 
III PZP 2/05 

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

„Czy przejęcie zadań w zakresie ratownictwa medycznego 
przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej «RM – ME-
DITRANS» Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarne-
go od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
wyniku wygrania konkursu zorganizowanego przez Mazowiecką 
Regionalną Kasę Chorych stanowi przejście zakładu pracy w rozu-
mieniu art. 231 k.p.?” 

 
III SPZP 2/05 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu ze skargi strony na naruszenie prawa 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasad-
nionej zwłoki od postanowienia sądu pierwszej instancji kończące-
go sprawę przysługuje stronie zażalenie do sądu drugiej instancji?” 

 
III SZP 3/05 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy stwierdzenie braku istnienia przyczyn, określonych w 
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art. 96 ust. 1 i art. 96 ust. 4 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 lip-
ca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), a 
obecnie określonych w art. 139 ust. 1, 3 i 4 w zw. z art. 29 ustawy z 
dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 
1800 ze zm.), które uzasadniają odmowę zawarcia umowy umożli-
wiającej operatorom eksploatującym sieci publiczne współkorzy-
stanie z infrastruktury telekomunikacyjnej (dostęp) albo uzasadnia-
ją zmianę postanowień zawartej już umowy w powyższym przed-
miocie jest konieczną przesłanką uznania, że odmowa zawarcia ta-
kiej umowy albo zmiana jej postanowień jest działaniem kwalifiko-
wanym jako nadużycie pozycji dominującej, polegającym na prze-
ciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powsta-
nia bądź rozwoju konkurencji (art. 8 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 
grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.)? 

2. Czy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów przysługuje, w toku postępowania wszczętego na podstawie 
art. 44 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 
r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) w sprawie nadużywania pozycji dominują-
cej na rynku właściwym, polegającego na przeciwdziałaniu ukształ-
towaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju 
konkurencji, uprawnienie do samodzielnej oceny przesłanek uza-
sadniających odmowę zawarcia umowy umożliwiającej operatorom 
eksploatującym sieci publiczne współkorzystanie z infrastruktury 
telekomunikacyjnej (dostęp) oraz przesłanek uzasadniających 
zmianę takiej umowy, określonych odpowiednio w art. 96 ust. 1 i art. 
96 ust. 4 w zw. z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852), a obecnie określonych w 
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art. 139 ust. 1, 3 i 4 w zw. z art. 29 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II UZP 8/05 – z dnia 7 września 2005 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: 
„Czy ubezpieczonemu, który celem udzielenia mu świadczenia 

zdrowotnego poza kolejnością dostępu do tego świadczenia, wpro-
wadzoną przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń zdrowotnych, 
zakupił z własnych środków wyrób medyczny służący wykonaniu 
tego świadczenia, przysługuje w myśl art. 37 ust. 2 w zw. z art. 56 
ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w 
Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) rosz-
czenie o zrekompensowanie tego zakupu przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia?”  

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II UZP 11/05 – z dnia 20 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 
„Czy sprawa o umorzenie należności funduszu alimentacyjne-

go od osób zobowiązanych do alimentów jest sprawą o świadczenie 
z tytułu funduszu alimentacyjnego w rozumieniu art. 4778 § 2 pkt 6 
k.p.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III SZP 1/05 – z dnia 20 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Krakowie 

Dopuszczalne jest połączenie się dwóch związków zawodo-
wych polegające na tym, że związek zawodowy przejmujący przej-
muje prawa i obowiązki związku zawodowego przejmowanego, po 
przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej prowadzącej do rozwią-
zania i wykreślenia z rejestru związku przejmowanego. 

 
III SZP 2/05 – z dnia 20 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„Czy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowa-

dzając kontrolę legalności postępowania administracyjnego przed 
Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przepisów postępowania, które stanowią 
przesłanki wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1-8 k.p.a.) lub 
przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 1-7 
k.p.a.) na podstawie art. 47964 § 2 k.p.c. uchyla zaskarżoną decyzję 
bez konieczności rozpoznania istoty sprawy?” 

postanowiono przejąć sprawę do rozpoznania. 
 
I PZP 2/05 – z dnia 28 września 2005 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Pracodawca nie ma interesu prawnego w ustaleniu na pod-

stawie art. 189 k.p.c. przez sąd powszechny istnienia stosunku pra-
cy zakwestionowanego przez organ podatkowy. 

 
II UZP 10/05 – z dnia 29 września 2005 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
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Przy ustalaniu okresów zatrudnienia warunkujących nabycie 
prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym nie jest możliwe 
zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze do okresów 
pracy w szczególnych warunkach (§ 15 i § 4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla 
pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w 
szczególnym charakterze – Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 14/05 – wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. 
Sąd wydając orzeczenie o umorzeniu postępowania na pod-

stawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. powinien odnieść się do określonych 
ustawowo w art. 115 § 2 k.k. kryteriów oceny społecznej szkodliwo-
ści czynu i w nawiązaniu do nich wykazać, dlaczego uznał, że przy-
pisany oskarżonemu czyn charakteryzował się znikomym stopniem 
społecznej szkodliwości. 
 

WZ 50/05 – postanowienie z dnia 28 czerwca 2005 r. 
Sporządzenie apelacji należy do czynności związanych z wy-

konywaniem obowiązków obrońcy z urzędu przed sądem pierwszej 
instancji (art. 84 § 2 k.p.k.), w związku z czym takiemu obrońcy, gdy 
nie występuje on przed sądem drugiej instancji, nie przysługuje do-
datkowe wynagrodzenie za samo sporządzenie wymienionego 
środka odwoławczego (§ 14 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czyn-
ności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz. U. Nr 163, 
poz. 1348 ze zm.). 

 
WZ 13/05 – postanowienie z dnia 5 lipca 2005 r. 
Jeżeli akt oskarżenia zarzuca oskarżonemu popełnienie prze-

stępstwa zakwalifikowanego jako „zbrodnia komunistyczna” (art. 2 
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ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Naro-
dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
Dz. U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.), to w konkluzji – stosownie do wy-
magania zawartego w art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k. – powinien wskazywać 
nie tylko te cechy czynu zarzucanego, które odpowiadają znamio-
nom danego przestępstwa, ale także te, które odpowiadają znamio-
nom owej zbrodni i to w określonej postaci, albowiem zbrodnia ta 
występuje w różnych odmianach. W razie niespełnienia tego warun-
ku, akt oskarżenia na podstawie art. 337 § 1 k.p.k. zwraca się oskar-
życielowi w celu usunięcia braków formalnych. 

 
WZ 14/05 – postanowienie z dnia 5 lipca 2005 r. 
Złożony w postępowaniu przygotowawczym, w trybie art. 11 

ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz. U. Nr 64, poz. 
390), wniosek prokuratora o umorzenie postępowania na podstawie 
art. 1 ust. 1 tej ustawy, sąd obecnie rozpoznaje jednoosobowo – art. 
329 § 2 k.p.k. Rozpoznanie w składzie kolegialnym stwarza sytuację 
przewidzianą w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., a mianowicie, że „sąd był 
nienależycie obsadzony”. 
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