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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 105/03 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy zastępcze doręczenie (art. 139 § 1 k.p.c.) dokonane 
zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
17 września 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania 
pism przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 
ze zm.), w jego brzmieniu sprzed nowelizacji obowiązującej od 1 
kwietnia 2003 r., można uznać za skuteczne mimo późniejszego 
stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy 
obowiązującej tego przepisu?” 

 
III CZP 106/03 

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

„Czy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat 
sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o 
zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych przez banki 
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń 
(Dz. U. Nr 87, poz. 554) znajduje zastosowanie do hipoteki, której 
przedmiotem jest zabezpieczenie roszczeń banku udzielającego 
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kredytu na refinansowanie kredytu mieszkaniowego udzielonego 
przez inny bank oraz na remont budynku mieszkalnego stojącego 
na nieruchomości kredytobiorcy?” 

 
III CZP 107/03 

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

„Czy na podstawie art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami w brzmieniu obowiązującym od dnia 
15 lutego 2000 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) 
przesłanką żądania oddania nieruchomości w użytkowanie 
wieczyste w drodze umowy jest zabudowanie tej nieruchomości – 
na podstawie pozwolenia na budowę – przez te właśnie osoby, 
które były posiadaczami nieruchomości stanowiących własność 
gminy w dniu 5 grudnia 1990 r. i pozostały nimi nadal w dniu 1 
stycznia 1998 r., czy wystarczającą przesłanką żądania posiadacza, 
o którym mowa w ust. 1 art. 207, jest zabudowanie nieruchomości 
na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą lub czasową 
bez względu na to jaki podmiot zabudowy tej dokonał?” 

 
III CZP 108/03 

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

„Czy pod rządem art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami zachowała aktualność 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1996 r., III CZP 71/96 
(OSNC 1996/11/146)?” 
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III CZP 109/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Płocku przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy doręczona wyłącznie podatnikowi decyzja ustalająca 

wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 21 § 1 
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) może być podstawą wpisu hipoteki 
przymusowej w oparciu o art. 34 § 1 i § 3 pkt 2 w zw. z art. 35 § 2 pkt 
1 lit. a wyżej wymienionej ustawy na nieruchomości stanowiącej 
przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka?” 

 
III CZP 110/03 

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

„Czy w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu dopuszczalne jest umowne ustalenie 
właściwości miejscowej (art. 781 § 2 i art. 46 § 1 k.p.c.)?” 

 
III CZP 111/03 

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

1) „Czy wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nadany w 
urzędzie pocztowym przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 
lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, który wpłynął do 
sądu po tym dniu, musi spełniać wymogi formalne określone w 
powołanej ustawie i czy podlega on zwrotowi na podstawie art. 28 
ust. 1 tej ustawy, bez wzywania do uzupełnienia braków, jeżeli nie 
spełnia wymogów formalnych określonych w tej ustawie ani też 
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wymogów formalnych przewidzianych w obowiązującym w dacie 
jego wniesienia rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej z 24 
października 1934 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 
r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) czy też w odniesieniu do takiego wniosku 
winien mieć zastosowanie tryb postępowania przewidziany w art. 
130 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 35 powołanej ustawy z 28 lutego 2003 
r.? 

2) Czy na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku 
dłużnika o ogłoszenie upadłości wydane po wejściu w życie ustawy 
z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, 
poz. 535) a dotyczące wniosku złożonego przed tą datą dłużnikowi 
przysługuje zażalenie?” 

 
III CZP 112/03 

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

„Czy zastępcze doręczenie (art. 139 § 1 k.p.c.) dokonane 
zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
17 września 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania 
pism przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 62, poz. 697 
ze zm.), w jego brzmieniu sprzed nowelizacji obowiązującej od 1 
kwietnia 2003 r., można uznać za skuteczne mimo późniejszego 
stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny utraty mocy 
obowiązującej tego przepisu?” 
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III CZP 113/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy sprawa o zmianę zawartego w wyroku orzekającym 
rozwód orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej 
wykonywania zmierzająca do powierzenia wykonywania władzy 
rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenia władzy drugiego 
do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby 
dziecka jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej w 
rozumieniu art. 509 pkt 1 k.p.c.?” 

 
III CZP 114/03 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest dokonanie w dziale trzecim księgi 
wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, jeżeli po 
złożeniu wniosku o wpis, a przed jego rozpoznaniem dłużnik 
przeniósł własność nieruchomości na nabywcę?” 

 
III CZP 115/03 

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

„Czy w świetle art. 47914 § 2 zd. 1 k.p.c. sąd jest zobowiązany 
pominąć wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich 
poparcie nie zgłoszone w odpowiedzi na pozew z wyjątkiem 
wykazania przez pozwanego, że ich powołanie w odpowiedzi na 
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pozew nie było możliwe albo, że potrzeba powołania wynikła 
później, bez względu na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy?” 

 
III CZP 116/03 

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

1) „Czy członek zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością traci legitymację z art. 252 § 1 k.s.h. w związku 
z art. 250 pkt 1 k.s.h. do wytoczenia powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały wspólników sprzecznej z ustawą z chwilą 
odwołania go z zarządu? 

W razie udzielenia odpowiedzi przeczącej: 
2) Czy w świetle art. 243 § 3 k.s.h. pracownik spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością, będący jednocześnie 
wspólnikiem, może być pełnomocnikiem innego wspólnika na 
zgromadzeniu wspólników?” 

 
III CZP 117/03 

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

„Czy w aktualnym stanie prawnym – pod rządami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 939) – 
możliwe jest nadanie, na podstawie art. 788 § 1 k.p.c., klauzuli 
wykonalności na rzecz nabywcy wierzytelności stwierdzonej 
bankowym tytułem wykonawczym?” 

 
III CZP 118/03 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy w wypadku, kiedy sprawa gospodarcza jest 
rozpoznawana w postępowaniu upominawczym, po skutecznym 
wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego konieczne jest wyznaczenie 
rozprawy, zgodnie z postanowieniem art. 505 § 1 k.p.c., czy też – w 
wypadku gdy zachodzą podstawy z art. 47917 k.p.c. – dopuszczalne 
jest rozpoznawanie tej sprawy na posiedzeniu niejawnym?” 

 
III CZP 119/03 

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

„Czy komornik sądowy występujący do organu, o jakim mowa 
w art. 44g ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 
1189) o informacje adresowe niezbędne do prowadzonej egzekucji, 
jest obowiązany uiszczać opłatę przewidzianą w art. 44h ust. 8 – 10 
tej ustawy oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 
2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze 
zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i 
utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich 
wnoszenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 564)?” 

 
III CZP 120/03 

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

„Czy sąd orzekając o sposobie naprawienia szkody w 
gruntach rolnych i leśnych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 
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96 ze zm.) ogranicza się do nałożenia na sprawcę szkody 
obowiązku wykonania rekultywacji uszkodzonego gruntu zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy też 
określa sposób naprawy od strony technicznej?” 

 
III CZP 121/03 

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

„Czy decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu 
wysokości należności z tytułu składek skierowana tylko do osoby 
zobowiązanej i jej tylko doręczona może być podstawą wpisu 
hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot 
współwłasności łącznej tej osoby i jej małżonka?” 

 
III CZP 122/03 

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

„Czy cena sprzedaży kwatery ustalona zgodnie z art. 58 
ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.) w 
brzmieniu obowiązującym w dniu 17 lutego 2000 r. (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 86, poz. 433 ze zm.) jest ceną wynikową w rozumieniu art. 540 § 1 
k.c. do której stosuje się przepisy o cenie sztywnej – art. 537 § 1 
k.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 90/03 – z dnia 2 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu 
Zażalenie wniesione przez małżonka dłużnika na 

postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko temu 
małżonkowi przed rozpoczęciem biegu terminu do wniesienia tego 
zażalenia zgodnie z art. 795 § 2 k.p.c., tj. przed datą doręczenia 
małżonkowi dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, nie 
podlega odrzuceniu. 

 
III CZP 91/03 – z dnia 2 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
Zakład pracy chronionej nie korzysta ze zwolnienia z 

obowiązku ponoszenia opłat sądowych na podstawie art. 31 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 
123, poz. 776 ze zm.). 

 
III CZP 92/03 – z dnia 2 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu 

nakazowym może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej 
kaucyjnej, bez nadania mu klauzuli wykonalności. 

 
III CZP 93/03 – z dnia 3 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
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Sprawy o uchylenie uchwały stowarzyszenia rozpoznaje sąd 
rejonowy. 

 
III CZP 82/03 – z dnia 11 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Do obliczenia biegu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu 

umowy przewozu towarów między stacjami, o których mowa w art. 
2 umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej 
(SMGS) z dnia 1 listopada 1951 r., art. 31 tej umowy nie stosuje się. 

 
III CZP 94/03 – z dnia 19 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie: 
„Czy uznanie dziecka, którego rodzice są obywatelami 

polskimi może nastąpić za granicą przed właściwym organem 
państwa obcego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 95/03 – z dnia 19 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Powaga rzeczy osądzonej wyroku uznającego postanowienie 

wzorca umowy za niedozwolone wyłącza – od chwili wpisania tego 
postanowienia do rejestru (art. 47943 w związku z art. 365 i art. 47945 
§ 2 k.p.c.) – ponowne wytoczenie powództwa w tym przedmiocie, 
także przez osobę nie biorącą udziału w sprawie, w której wydano 
wyrok. 

 
III CZP 97/03 – z dnia 19 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy 
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Termin do dochodzenia roszczeń w sprawie przywrócenia 
stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego (art. 38 ust. 
1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne, Dz. U. Nr 
38, poz. 230 ze zm.) jest terminem zawitym. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
II CK 51/02 – wyrok z dnia 19 września 2002 r. 
1. Przepisy art. 1 § 1 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach 

opuszczonych i porzuconych (Dz. U. Nr 17, poz. 97 ze zm.) oraz art. 
1 ust. 1 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i 
poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 ze zm.) dotyczyły utraty 
posiadania rozumianego zgodnie z obowiązującymi na danym 
obszarze Państwa przepisami prawa cywilnego. 

2. Żądanie współwłaściciela wydania nieruchomości 
opuszczonej zarówno w drodze powództwa windykacyjnego, jak i 
wniosku o przywrócenie posiadania złożonego na podstawie 
przepisów szczególnych, przerywało bieg terminu przemilczenia 
określonego w art. 37 ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach 
opuszczonych i porzuconych (Dz. U. Nr 17, poz. 97 ze zm.) oraz w 
art. 34 ust. 1 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach 
opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 ze zm.), także 
na rzecz pozostałych współwłaścicieli. 

 
II CKN 1090/00 – wyrok z dnia 19 września 2002 r. 
W razie wydania przez sąd drugiej instancji wyroku zamiast 

postanowienia o odrzuceniu apelacji, wniesiony przez stronę 
środek odwoławczy w postaci kasacji – zamiast zażalenia – nie 
podlega odrzuceniu z powodu przekroczenia terminu 
przewidzianego w art. 394 § 2 k.p.c. 

 

 13



I CKN 348/01 – wyrok z dnia 22 maja 2003 r. 
Odtwórczy w warstwie językowej charakter dubbingu 

zastosowanego w utworze audiowizualnym wyłączał możliwość 
uznania aktorów dubbingujących za odtwórców głównych ról w tym 
utworze w rozumieniu art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze 
zm.). 

 
I CKN 471/01– wyrok z dnia 4 czerwca 2003 r. 
Artykuł 100 § 1 k.p.a. nie przyznaje organowi administracji 

publicznej ani zdolności sądowej (art. 64 k.p.c.), ani uprawnienia 
(legitymacji procesowej) do wystąpienia do sądu w sprawie, która 
dotyczy strony prowadzonego przez ten organ postępowania. 

 
II CKN 158/01 – postanowienie z dnia 5 czerwca 2003 r. 
Starosta może na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) udzielić zastępcy kierownika 
podległej jednostki organizacyjnej upoważnienia do przekształcenia 
w jego imieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności. 

 
II CKN 193/01 – postanowienie z dnia 5 czerwca 2003 r. 
Działający z upoważnienia rady gminy udzielonego na 

podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.) organ jednostki pomocniczej może upoważnić pracowników 
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kierowanej jednostki do wydawania decyzji administracyjnych w 
jego imieniu. 

 
IV CKN 204/01 – wyrok z dnia 6 czerwca 2003 r. 
Powództwo z art. 527 k.c. jest dopuszczalne także w sytuacji, 

gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, a przedmiot 
czynności, której uznania za bezskuteczną domaga się wierzyciel, 
wchodził do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka. 

 
I CKN 414/01 – wyrok z dnia 10 czerwca 2003 r. 
Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest 

umową o świadczenie usług (art. 750 k.c.). 
 
III CKN 111/01 – wyrok z dnia 13 czerwca 2003 r. 
Umieszczenie w porządku dziennym walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy wniosku określonego w art. 379 § 3 k.h., wyłączało 
możliwość usunięcia tego wniosku w wyniku podjęcia stosownej 
uchwały przez to zgromadzenie akcjonariuszy. 

 
III CKN 80/01 – wyrok z dnia 17 czerwca 2003 r. 
Niewykonanie umowy w rozumieniu art. 394 § 1 k.c. może 

także polegać na świadczeniu rzeczy niewłaściwej jakości. 
 
II CKN 269/01 – wyrok z dnia 18 czerwca 2003 r. 
Jeżeli przedmiotem umowy o dzieło ma być utwór w 

rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904), 
to wówczas przedmiot oznaczenia dzieła powinien być tak 
określony, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było 
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dostarczenie zamawiającemu dzieła będącego rezultatem 
działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalonego w 
skonkretyzowanej przez strony postaci. Jeżeli stosunek prawny 
między stronami zostanie tak ukształtowany, to dla oceny praw i 
obowiązków stron należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, 
zaś w zakresie, w którym dzieło jest utworem – przepisy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 
III CKN 545/01 – wyrok z dnia 25 czerwca 2003 r. 
Umowne wyłączenie wspólności ustawowej w czasie trwania 

małżeństwa wyklucza powództwo z art. 52 § 1 k.r.o., niezależnie od 
tego, jakiego okresu lub oznaczenia daty dotyczy późniejsze 
żądanie zniesienia wspólności majątkowej. 

 
V CKN 411/01 – wyrok z dnia 26 czerwca 2003 r. 
1. Obowiązek kontraktowania nałożony na organizację 

zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi przez art. 106 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 powinność akceptacji, jeżeli nie 
sprzeciwiają się temu ważne powody, oferty zawarcia umowy 
licencyjnej upoważniającej do korzystania z repertuaru organizacji 
na określonych przez nią, jednakowych dla wszystkich 
kontrahentów warunkach, w szczególności wynikających z 
zatwierdzonej przez Komisję Prawa Autorskiego tabeli 
wynagrodzeń. 

2. Przewidziane w art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych cywilnoprawne środki ochrony autorskich 
praw majątkowych przysługują wobec osoby, która wkroczyła w 
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zakres monopolu eksploatacji utworu bez zgody uprawnionego lub 
zezwolenia wynikającego z ustawy (licencji ustawowej). 

 
V CKN 416/01 – wyrok z dnia 26 czerwca 2003 r. 
Ustalenie przewidzianej w art. 298 § 1 k.h. (art. 299 § 1 k.s.h.) 

przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie 
każdego dowodu, z którego wynika, że spółka nie ma majątku 
pozwalającego na zaspokojenie wierzyciela pozywającego 
członków zarządu. 

 
V CKN 432/01 – wyrok z dnia 26 czerwca 2003 r. 
Nie jest aktem terroryzmu dokonana przez nieustalonego 

sprawcę, detonacja ładunku wybuchowego, której celem nie jest 
wymuszenie określonych zachowań od władz państwowych i 
społeczeństwa lecz wyrządzenie szkody w mieniu ubezpieczonego. 

 
IV CKN 302/01 – wyrok z dnia 27 czerwca 2003 r. 
Możliwy jest przelew nabytej w drodze przetargu 

wierzytelności o nabycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości na rzecz innej osoby, która również brała w 
przetargu udział i została ustalona współnabywcą. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 42/03 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy miejscem dokonania czynności sprawczych 

przestępstwa określonego w art. 43 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 ze zm.) jest 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też art. 43 cytowanej 
ustawy penalizuje zachowanie polegające na wprowadzaniu do 
obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, 
mleczka makowego lub słomy makowej albo uczestniczenie w takim 
obrocie na terenie także państw obcych?” 

 
I KZP 43/03 

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

1. „Czy forma, w jakiej prowadzono postępowanie 
przygotowawcze (dochodzenie) wobec brzmienia art. 469 k.p.k. i art. 
5 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks 
postępowania karnego... (Dz. U. z 4 lutego 2003 r.) zwalnia sąd od 
obowiązku badania, czy obecnie postępowanie przygotowawcze w 
tej formie mogłoby być prowadzone, a zatem przesądza o 
rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym, mimo iż wobec 
brzmienia art. 325c ust. 2 k.p.k. obecnie ta forma postępowania 
przygotowawczego byłaby wyłączona, co w konsekwencji 
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prowadziłoby do rozpoznania sprawy na etapie postępowania 
sądowego w trybie postępowania zwyczajnego? 

2. Czy sąd w trybie przewidzianym w art. 339 § 3 pkt 3 k.p.k. 
władny jest dokonać własnej oceny legalności postępowania 
przygotowawczego oraz zaistnienia przesłanek z art. 325c k.p.k. i 
zmiany trybu postępowania wskazanego w akcie oskarżenia?” 

 
I KZP 44/03 

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

„Czy zaliczeniu na poczet orzeczonej kary za wykroczenie na 
podstawie art. 82 § 2 pkt 2 i § 3 k.p.o.w. podlega tylko zatrzymanie 
procesowe czy również zatrzymanie administracyjne (porządkowe) 
pozostające w związku z popełnionym wykroczeniem?” 

 
I KZP 45/03 

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

„Czy prokurator może wnieść apelację w stosunku do tego 
oskarżonego, którego nie wskazał w treści wniosku określonego w 
art. 422 § 1 k.p.k.?” 

 
I KZP 46/03 

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

„Czy wobec wynikającego z treści przepisu art. 100 § 3 k.p.k. 
wymogu doręczenia stronom wyroku zapadłego na posiedzeniu (a 
więc również stronie obecnej na posiedzeniu) termin do wniesienia 
wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia 
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wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, który ogłoszono 
na posiedzeniu stronom, biegnie od daty doręczenia odpisu wyroku 
stronie, niezależnie czy była ona obecna na posiedzeniu, czy też 
zgodnie z regułą wyrażoną w art. 422 § 1 k.p.k. – od daty ogłoszenia 
wyroku?” 

 
I KZP 47/03 

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

„Czy określone w art. 244 k.k. zakazy odnosić należy jedynie 
do orzeczonego środka karnego wskazanego w art. 39 pkt 2 k.k., 
czy też wymieniony przepis kodeksu karnego należy rozpatrywać 
jedynie przez pryzmat organu orzekającego te zakazy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 34/03 – z dnia 16 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 
Podstawę prawną decyzji organu procesowego o zarządzeniu 

przeprowadzenia – w stosunku do oskarżonego – wywiadu 
środowiskowego przez kuratora sądowego stanowi w każdym 
wypadku przepis art. 214 § 1 k.p.k., uzupełniony ewentualnie o § 2 w 
razie wystąpienia okoliczności wskazanych w tym ostatnim 
przepisie. 

W każdym zatem wypadku przeprowadzenia przez kuratora 
sądowego wywiadu środowiskowego na podstawie przepisów 
kodeksu postępowania karnego powstaje obowiązek przyznania 
zryczałtowanego wynagrodzenia na  podstawie art. 91 ust. 1 pkt 1 
lub art. 91 ust. 3 ustawy o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 
r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), która to należność, zgodnie z 
art. 618 § 1 pkt 12 k.p.k., wchodzi w skład wydatków Skarbu 
Państwa. 

 
I KZP 35/03 – z dnia 16 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
Rozpoznając zażalenie na zarządzenie prezesa sądu pierwszej 

instancji o odmowie przyjęcia apelacji sąd odwoławczy nie jest 
władny kontrolować postanowienia o nieuwzględnieniu wniosku o 
wyznaczenie obrońcy z urzędu w trybie art. 78 § 1 k.p.k. celem 
sporządzenia i podpisania apelacji. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 13/03 – postanowienie z dnia 5 sierpnia 2003 r. 
Sprostowanie, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 

1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), umożliwia 
zainteresowanemu przedstawienie własnej wersji wydarzeń. 
Nakazując odnoszenie się do faktów, ustawodawca zezwala 
prostującemu wiadomość na przedstawienie opinii publicznej tego, 
jak te fakty odbiera. Tak więc sprostowanie, z natury rzeczy, służy 
przedstawieniu przez prostującego jego subiektywnego punktu 
widzenia. 

 
V KK 39/03 – postanowienie z dnia 7 października 2003 r. 
Czynności wykonawcze przestępstwa określonego w art. 310 § 

1 k.k., tj. podrobienie i przerobienie środka płatniczego, są 
skierowane przez sprawcę do materialnych nośników, przy użyciu 
których wartości pieniężne krążą w obrocie. 

Karta płatnicza, jako elektroniczny instrument dostępu do 
środków pieniężnych na odległość, umożliwiający elektroniczną 
identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania zapłaty, jest 
„innym środkiem płatniczym” w rozumieniu art. 310 § 1 k.k. 

 
III KK 271/02 – postanowienie z dnia 15 października 2003 r. 
Wyjaśnienia oskarżonego, złożone na piśmie w wykorzystaniu 

uprawnienia przyznanego przez przepis art. 453 § 2 k.p.k., stanowią 
samodzielny środek dowodowy. 
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I KZP 9/03 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 21 
października 2003 r. 

Wskazany w art. 45 § 1 zd. 2 k.w. warunek przedłużenia okresu 
przedawnienia karalności wykroczenia jest spełniony wtedy, gdy w 
ciągu roku od jego popełnienia postępowanie o wykroczenie 
zostało wszczęte przez prezesa sądu na podstawie art. 59 § 2 
k.p.s.w., zaś o ile czyn stanowiący wykroczenie został początkowo 
oceniony jako przestępstwo, także wówczas, gdy w tym samym 
okresie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze przeciwko 
osobie. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

III PZP 19/03 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wysokość 
wynagrodzenia referendarzy sądowych wyznaczona była przepisem 
§ 2a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 
r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz 
szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. Nr 26, 
poz. 237 ze zm.), względnie czy wysokość tego wynagrodzenia była 
wyznaczona przepisem art. 151 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze 
zm.)?” 

 
III UZP 11/03 

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

„Czy okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu – 
przyjmowany dla obliczenia podstawy wymiaru kapitału 
początkowego w warunkach określonych przepisami art. 174 ust. 3 
w związku z art. 17 ust. 1 i 3 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
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Społecznych – obejmuje okres faktycznego podlegania 
ubezpieczeniu mieszczący się w ramach wybranych przez 
ubezpieczonego z okresu od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 
grudnia 1998 r. kolejnych 10 lat kalendarzowych, czy też pod tym 
pojęciem należy rozumieć okres faktycznego podlegania 
ubezpieczeniu ustalony w całym okresie od dnia 1 stycznia 1980 r. 
do dnia 31 grudnia 1998 r.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III PZP 16/03 – z dnia 3 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
W razie nieuzgodnienia przez strony w umowie o zakazie 

konkurencji po ustaniu stosunku pracy odszkodowania za 
powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej 
(art. 1012 § 1 k.p.), pracownikowi – zgodnie z art. 56 k.c. w związku z 
art. 300 k.p. – przysługuje odszkodowanie w minimalnej wysokości 
określonej w art. 1012 § 3 k.p. 

 
III PZP 15/03 – z dnia 9 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Dopuszczalne jest cofnięcie przez sędziego oświadczenia o 
zrzeczeniu się urzędu, złożonego na podstawie art. 68 § 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070 ze zm.). 

 
III PZP 17/03 – z dnia 18 grudnia 2003 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Białymstoku 

Pracownik samorządowy po rozwiązaniu stosunku pracy z 
wyboru łączącego go z tym samym pracodawcą, który zatrudniał go 
w chwili wyboru, ma prawo powrotu do poprzedniej pracy, jeżeli w 

 26



związku z wyborem pozostawał na urlopie bezpłatnym (art. 74 k.p. w 
związku z art. 174 § 1 k.p.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WYJSKOWEJ 
 
 
WA 35/03 – wyrok z dnia 22 sierpnia 2003 r.  
Wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 

1990 r., WR 3/90 (OSNKW 1991, z. 1-3, poz. 9), na tle art. 383 § 1 
k.p.k. z 1969 r., pogląd prawny, w myśl którego, jeżeli pisemna 
rewizja prokuratora została wniesiona na niekorzyść oskarżonego 
tylko co do kary, to oskarżyciel publiczny w toku rozprawy 
rewizyjnej nie może skutecznie wnosić o rozstrzygnięcie na 
niekorzyść oskarżonego również co do winy, pozostaje aktualny, 
także na tle art. 434 § 1 k.p.k. w odniesieniu do takiej apelacji 
prokuratora oraz wniosku oskarżyciela publicznego na rozprawie 
apelacyjnej, chyba że zachodzi wypadek przewidziany w art. 434 § 3 
k.p.k. 

 
WA 40/03 – wyrok z dnia 16 września 2003 r.  
W podstawie prawnej wymiaru kary nie można jednocześnie 

powoływać art. 85 k.k. i art. 91 § 1 k.k., gdyż pierwszy z tych 
przepisów określa zasady orzekania kary łącznej w wypadku zbiegu 
przestępstw, zaś drugi zasady orzekania jednej kary w wypadku 
ciągu przestępstw. 
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