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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 21/06 

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

„Czy ograniczenia możliwości wynajmu lokalu mieszkalnego 
przewidziane w statucie spółdzielni mieszkaniowej tamują powsta-
nie roszczenia odszkodowawczego tejże spółdzielni przeciwko 
gminie, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie kodeksu cywilnego?” 

 
III CZP 22/06 

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

„Czy «osoba zainteresowana» w rozumieniu art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. 
Nr 5, poz. 24 ze zm.) jest określeniem swoistym tej ustawy i poza 
osobami fizycznymi oraz prawnymi uwzględnia także «inne jed-
nostki organizacyjne», którym ustawodawca w art. 31 ustawy – 
Prawo prasowe przyznał legitymację do złożenia wniosku o opubli-
kowanie sprostowania i odpowiedzi?” 
 

III CZP 23/06 

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

„1. Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków 
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naruszenia dóbr osobistych wierzyciela, polegający na zamieszcze-
niu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu 
go w innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czyn-
ność zastępowalną, egzekwowaną przy zastosowaniu art. 1049 
k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, eg-
zekucji w trybie określonym w art. 1050 k.p.c.? 

2. Czy sąd, działając jako organ egzekucyjny, jest związany 
wnioskiem wierzyciela co do wskazanego w nim sposobu egzekucji 
świadczenia niepieniężnego, a w związku z tym – w razie stwierdze-
nia, że niezasadna jest egzekucja wedle sposobu oznaczonego 
przez wierzyciela – winien taki wniosek oddalić, czy też powinien 
zastosować środki przymuszające przewidziane we właściwym 
przepisie bez względu na treść wniosku egzekucyjnego?” 

 
III CZP 24/06 

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

„Czy uprawnienie określone w art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) do żądania połączenia kilku nierucho-
mości w księdze wieczystej w jedną nieruchomość służy także wie-
czystemu użytkownikowi?”  

 
III CZP 25/06 

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

„Czy prawo zaliczania, realizowane roszczeniem o zobowiąza-
nie do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia wła-
sności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa 
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po wejściu w życie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa 
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej podlega przewidzianym w 
niej ograniczeniom?” 

 
III CZP 26/06 

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

„Czy w następstwie zrzeczenia się przez osobę fizyczną prawa 
wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu 
Państwa prawo wieczystego użytkowania wygasa, czy też właściwa 
gmina na podstawie art. 179 § 2 k.c. w zw. z art. 237 k.c. staje się 
wieczystym użytkownikiem tej nieruchomości?” 

 
III CZP 27/06 

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

„Czy możliwe jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez 
adwokata aplikantowi radcowskiemu?” 

 
III CZP 28/06 

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

„Czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obcią-
żeniu właścicieli lokali obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń 
wynikających z zawartej przez nią umowy z dostawcą energii ciepl-
nej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została faktycznie spożyt-
kowana na potrzeby nieruchomości lokalowych?” 
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III CZP 29/06 

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

„Czy w przypadku skierowania egzekucji do przedmiotu 
wchodzącego w skład majątku odrębnego (osobistego) małżonka 
dłużnika, przeciwko któremu została nadana klauzula wykonalności 
w trybie art. 787 k.p.c. – dopuszczalność egzekucji ustalana jest w 
następstwie wniosku małżonka dłużnika o umorzenie postępowania 
egzekucyjnego (art. 825 pkt 3 w zw. z art. 837 k.p.c.) lub skargi tegoż 
na czynność komornika, albo działania podjętego przez sąd z urzę-
du w trybie art. 759 § 2 k.p.c., czy też wyłączną drogą rozstrzygnię-
cia tej kwestii jest powództwo małżonka dłużnika o zwolnienie od 
egzekucji (art. 841 k.p.c.)?” 

 
III CZP 30/06 

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

„Czy do stosunku najmu na czas oznaczony, powstałego 
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) ma zastoso-
wanie art. 11 ust. 2 pkt 2 tej ustawy w sytuacji, gdy sama umowa nie 
przewiduje przyczyn jej wypowiedzenia?” 

 
III CZP 31/06 

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

„Czy uprawnionym do zgłoszenia przewidzianego w art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipote-
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ce (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) żądania o 
usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości 
ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 
jest wyłącznie osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane 
błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub 
ograniczenia, czy też uprawnionym jest każdy, kto ma interes praw-
ny w tym, aby treść księgi wieczystej odpowiadała rzeczywistemu 
stanowi prawnemu?” 

 
III CZP 32/06 

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

„Czy w świetle art. 399 § 2 k.p.c. dopuszczalne jest złożenie 
skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej posta-
nowieniem nie rozstrzygającym co do istoty sprawy, a w szczegól-
ności postanowieniem wydanym w następstwie rozpoznania skargi 
na czynności komornika?” 

 
III CZP 33/06 

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

„Czy wynikające z art. 219 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 
r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) w 
brzmieniu obowiązującym do dnia 24 kwietnia 2001 r., roszczenie 
członka spółdzielni mieszkaniowej o przekształcenie przysługują-
cego mu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu podlega dziedziczeniu przez 
spadkobierców?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 98/05 – z dnia 8 marca 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Przepis art. 113 § 1 k.r.o nie wyłącza udzielenia na podstawie 

art. 755 § 1 k.p.c. zabezpieczenia przez zakazanie rodzicom niepo-
zbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem. 

 
III CZP 105/05 – z dnia 8 marca 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Przepis art. 49 k.c. nie stanowi samoistnej podstawy prawnej 

przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania 
wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz innych podobnych 
urządzeń na własność właściciela przedsiębiorstwa przez ich połą-
czenie z siecią należącą do tego przedsiębiorstwa. 

 
III CZP 7/06 – z dnia 14 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Umowa poręczenia, w której poręczyciela reprezentował peł-

nomocnik, zawarta z przekroczeniem określonej kwotowo granicy 
umocowania, w razie odmowy jej potwierdzenia, jest w całości nie-
ważna (art. 103 § 1 i 2 k.c.). 

 
III CZP 106/05 – z dnia 15 marca 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem praw-

nym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywi-
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stym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do 
złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 10 
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. i art. 6262 § 5 
k.p.c.). 

 
III CZP 4/06 – z dnia 16 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi eg-

zekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego 
banku objętą tym tytułem wierzytelność wynikającą z czynności 
bankowej. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy do-
łączyć dokumenty określone w art. 788 § 1 k.p.c. 

 
III CZP 13/06 – z dnia 22 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Jeżeli nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, nie orzeka 

się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, gdy postępo-
wanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie rocznym od 
dnia, w którym dłużnik był obowiązany wystąpić o upadłość, to jest 
od powstania podstawy do ogłoszenia upadłości. Termin ten nie 
może rozpocząć biegu przed wejściem w życie ustawy – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

 
III CZP 15/06 – z dnia 22 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Uprawnienie jednego z byłych małżonków do nabycia lokalu 

mieszkalnego przy zastosowaniu art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 8 
września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. 
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Nr 84, poz. 948 ze zm.) przechodzi na byłego współmałżonka, któ-
remu przy podziale majątku wspólnego przyznane zostało prawo 
najmu. 

 
III CZP 10/06 – z dnia 24 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Do wniosku urzędu skarbowego złożonego po wszczęciu eg-

zekucji administracyjnej, działającego na podstawie art. 71 § 1 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), 
o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku należy dołączyć tytuł 
wykonawczy wskazany w art. 71 § 3 tej ustawy, opatrzony sądową 
klauzulą wykonalności. 

 
III CZP 130/05 – z dnia 30 marca 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Artykuł 4a ustawy z dnia 16 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 – w związku z art. 56 k.c. – podstawę 
roszczenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
w stosunku do kasy chorych (Narodowego Funduszu Zdrowia) o 
zwrot kosztów zwiększonego wynagrodzenia pracowników, jeżeli 
zakład ten, mimo prawidłowego gospodarowania środkami uzyska-
nymi na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, nie 
mógł tych kosztów pokryć w całości lub w części. 

 
III CZP 14/06 – z dnia 30 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kielcach 
Radca prawny, który jako pełnomocnik wierzyciela będącego 
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osobą prawną dokonuje pierwszej czynności procesowej, polegają-
cej na zgłoszeniu wierzytelności, powinien – pod rygorem przewi-
dzianym w art. 242 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło-
ściowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) – dołączyć do 
zgłoszenia pełnomocnictwo oraz dokument wykazujący umocowa-
nie organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa. Doku-
mentem takim może być uwierzytelniona przez niego kopia odpisu z 
właściwego rejestru. 

 
III CZP 16/06 – z dnia 30 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 
Wierzyciel osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja 

z nieruchomości, nie może po zbyciu zajętej nieruchomości przyłą-
czyć się do postępowania egzekucyjnego, chyba że zbycie zostało 
uznane w stosunku do niego za bezskuteczne. 

 
III CZP 18/06 – z dnia 30 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Obowiązek uiszczenia wpisu od wniosku o wykreślenie hipo-

teki, wynikający z § 36 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.), istniał także 
wtedy, gdy wniosek o wpis tego prawa nie podlegał opłacie na pod-
stawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 
czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądo-
wych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie na-
leżności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pie-
niężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (Dz. U. Nr 87, poz. 554). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CK 104/05 – wyrok z dnia 28 września 2005 r. 
Publiczne przyrzeczenie nagrody (art. 919 – 921 k.c.) powinno 

być złożone w taki sposób, aby mogło dotrzeć do nieokreślonej 
liczby nieoznaczonych osób, a więc – na przykład – za pośrednic-
twem prasy, radia, telewizji, internetu, reklamy kinowej, plakatów, 
ulotek. Nie napotyka przeszkód publiczne przyrzeczenie nagrody, o 
którą mogą się ubiegać jedynie osoby prawne. 
 

IV CK 99/05 – wyrok z dnia 5 października 2005 r. 
Udział w spółce z o.o., nabyty przez jednego z małżonków ze 

środków z majątku wspólnego, może stać się składnikiem tego ma-
jątku, jeżeli małżonkowie tak postanowili (art. 184 k.h. oraz art. 184 
k.s.h.). 

 
IV CK 65/05 – postanowienie z dnia 20 października 2005 r. 
Nieruchomość można obciążyć służebnością gruntową także 

w sytuacji, w której jej współwłaścicielem jest właściciel nierucho-
mości władnącej. 

 
II CK 156/05 – wyrok z dnia 28 października 2005 r. 
Znak towarowy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) podlega ochronie jako całe ozna-
czenie niezależnie od jego kompozycji. 
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II CK 174/05 – wyrok z dnia 28 października 2005 r. 
Czynność prawna podjęta w celu przestępczym jest nieważna 

(art. 58 § 1 k.c.). 
 
III CK 173/05 – wyrok z dnia 10 listopada 2005 r. 
Do taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki nie można stosować wprost art. 3841 k.c. 
 
V CK 350/05 – wyrok z dnia 16 listopada 2005 r. 
Dopuszczalne jest zastrzeżenie na rzecz inwestora w umowie 

o roboty budowlane (art. 647 k.c.) uprawnienia do częściowego od-
stąpienia od tej umowy. 

 
I CK 298/05 – postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. 
Wyrok podlegający ogłoszeniu, a nie ogłoszony, jest wyrokiem 

nieistniejącym w znaczeniu prawnoprocesowym. 
 
II CK 265/05 – wyrok z dnia 2 grudnia 2005 r. 
Zawiedzione oczekiwania darczyńcy co do należytego zajmo-

wania się przez obdarowanego przedmiotem darowizny nie mogą 
uzasadniać odwołania darowizny na podstawie art. 898 § 1 k.c. 

 
I CA 1/05 – postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. 
Przepis art. 782 § 2 k.p.c. nakłada na sąd obowiązek nadania 

nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności z urzędu oraz doręczenia 
tytułu wykonawczego wierzycielowi z urzędu. 
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II CK 312/05 – wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. 
Działka gruntu wydzielona pod drogę w trybie art. 98 ust. 1 zd. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) – w jego pier-
wotnym brzmieniu przechodzi z mocy prawa na własność gminy, 
jeżeli przeznaczona została na urządzenie drogi publicznej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.). 

 
IV CK 304/05 – wyrok z dnia 13 grudnia 2005 r. 
Utrata własności nieruchomości, o której stanowi art. 38 ust. 3 

ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i 
osiedlach (Dz. U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) dotyczy jedynie 
tych osób, które po stwierdzeniu narodowości polskiej i uzyskaniu 
obywatelstwa polskiego zachowały własność nieruchomości nale-
żących do nich przed 1 stycznia 1945 r., a następnie w związku z 
wyjazdem z kraju utraciły obywatelstwo polskie; nie dotyczy to na-
stępców prawnych tych osób. 

 
II CNP 13/05 – postanowienie z dnia 11 stycznia 2006 r. 
Dla spełnienia przewidzianego w art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c. wy-

magania uprawdopodobnienia wyrządzenia szkody, konieczne jest 
jej istnienie już w chwili wniesienia skargi, a nie możliwość wystą-
pienia szkody przyszłej. 

 
II CSK 40/05 – wyrok z dnia 11 stycznia 2006 r. 
Wierzycielowi upadłego nie przysługuje skarga pauliańska 

(art. 527 k.c.) na czynność prawną dokonaną przez syndyka w ra-
mach likwidacji masy upadłości. 

 12



II CK 319/05 – wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. 
Prasowy sprawozdawca sądowy powinien przestrzegać ze 

szczególną dbałością zasady wyraźnego oddzielenia opisu faktów z 
przebiegu procesu od ocen i komentarzy. 

 
II CK 342/05 – wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. 
Porozumienie stron, będące przesłanką żądania zwrotu świad-

czenia w związku z nieosiągnięciem zamierzonego celu dotyczyć 
może tylko samej podstawy świadczenia, nie zaś jego ewentualne-
go zwrotu (art. 410 § 2 k.c.). 

 
III CSK 40/05 – wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. 
1. Nie może być uznany za utwór i objęty ochroną prawa au-

torskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umysłowej, któremu brak 
cech dostatecznie indywidualizujących, to jest odróżniających go 
od innych wytworów podobnego rodzaju i przeznaczenia. 

2. Prawo autorskie zależne powstać może wówczas, gdy ist-
nieje uprzednio – i równolegle – autorskie prawo „pierwotne” do 
utworu, którego twórczego opracowania dokonała osoba powołują-
ca się na przysługujące jej prawo zależne. 

 
III CNP 22/05 – postanowienie z dnia 18 stycznia 2006 r. 
Wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-

womocnego orzeczenia, która została odrzucona, nie stoi na prze-
szkodzie ponownemu wniesieniu skargi od tego orzeczenia przez tę 
samą stronę (art. 4243 k.p.c.). 

 
II CNP 2/06 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2006 r. 
Spełnienie wymagania, określonego w art. 4245 pkt 5 in fine 
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k.p.c. polega na zawarciu w skardze wyodrębnionej, poprawnej ju-
rydycznie argumentacji przedstawiającej jakie podstawowe zasady 
porządku prawnego lub konstytucyjne wolności albo prawa czło-
wieka zaskarżone prawomocne orzeczenie narusza i wskazaniu na 
czym polegała obraza przepisów (przepisu) mających podstawowe 
znaczenie dla ich ochrony. 

 
II CNP 38/05 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2006 r. 
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia nie przysługuje od postanowienia oddalającego zażale-
nie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

 
I CK 233/05 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2006 r. 
Jeżeli dniem wejścia w życie aktu normatywnego jest dzień 

ogłoszenia go w dzienniku urzędowym, to z tym dniem uzyskuje on 
moc obowiązującą, a ta okoliczność przesądza kwestię ewentual-
nych skutków zastosowania zasady, że nieznajomość prawa szko-
dzi (np. gdy chodzi o ocenę kwestii dobrej lub złej wiary samoistne-
go posiadacza). 

 
I CNP 4/06 – postanowienie z dnia 2 lutego 2006 r. 
Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia, od którego stronie przysługiwały środki 
prawne, z których nie skorzystała, zależy m. in. od istnienia wyjąt-
kowego wypadku w rozumieniu art. 4241 § 2 k.p.c. Taki wyjątkowy 
wypadek może, przykładowo, wchodzić w rachubę, gdy strona nie 
skorzystała z przysługującego jej środka zaskarżenia z powodu 
ciężkiej choroby, katastrofy, klęski żywiołowej lub uzyskania błędnej 
informacji od pracownika sądu. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 8/06 
Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w przypadku jednoczesności i podmiotowo-

przedmiotowej tożsamości postępowań karnego i dyscyplinarnego 
niezakończenie postępowania karnego stanowi długotrwałą prze-
szkodę uzasadniającą zawieszenie postępowania dyscyplinarnego 
w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.k. w zw. z art. 128 u.s.p.?” 

 
I KZP 9/06 

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

„Czy pojęcie poprzedniego wyroku łącznego, który utracił moc 
w sytuacji o jakiej mowa w art. 575 § 1 k.p.k. dotyczy również kary 
łącznej orzeczonej wyrokiem nie będącym wyrokiem łącznym, 
obejmującej kary za przestępstwa podlegające łączeniu, jak również 
kary połączeniu nie podlegające w nowym wyroku łącznym?” 

 
I KZP 10/06 

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

„Czy wskazanie w art. 423 § 2 k.p.k. – strony – jako uprawnio-
nej do otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem oznacza, iż sąd 
jest zobowiązany doręczyć odpis wyroku z uzasadnieniem oskarżo-
nej w sytuacji, gdy wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnie-
nia złożył wyłącznie jej obrońca?” 
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I KZP 11/06 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-
stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy odbycie przez skazanego w chwili orzekania w przed-
miocie wydania wyroku łącznego kar pozbawienia wolności, co do 
których zachodzą przesłanki określone w art. 85 k.k., powoduje 
brak warunków do wydania wyroku łącznego w rozumieniu art. 572 
k.p.k.?” 

(poprzednia sygnatura I KZP 57/05) 
 

I KZP 12/06 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy upływ terminu 3 lat od dnia, kiedy należało uiścić zasą-

dzone koszty procesu (art. 641 k.p.k.), stanowi przesłankę umorze-
nia z urzędu postępowania wykonawczego na podstawie art. 15 § 1 
k.k.w.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 58/05 – z dnia 29 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży: 
„Czy prawomocne zakończenie postępowania co do czynu 

ciągłego zawsze stoi na przeszkodzie ponownemu postępowaniu o 
później ujawnione zachowania będące elementami tego czynu, któ-
re nie były przedmiotem wcześniejszego osądzenia, czy też jedynie 
wówczas, gdy zachowania te są elementami czynu ciągłego popeł-
nionego przez sprawcę?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 1/06 – z dnia 29 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Możliwość przyznania roszczeń odszkodowawczych na pod-

stawie art. 8 ust. 4 oraz art. 11 ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o 
uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono-
wanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), w razie, gdy nie doszło 
do uznania za nieważne orzeczenia skazującego osobę represjono-
waną ograniczona jest do sytuacji, gdy nastąpiło przed wejściem w 
życie tej ustawy wcześniejsze uniewinnienie oskarżonego lub umo-
rzenie postępowania. 

 
I KZP 2/06 – z dnia 29 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy 
W wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego 
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sąd, zgodnie z art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 49 § 1 k.k., może orzec 
świadczenie pieniężne na rzecz dowolnego podmiotu, wpisanego 
do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym 
mowa w art. 49 a § 2 k.k. 

 
I KZP 3/06 – z dnia 29 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Zasady wykonania środka karnego przepadku przedmiotów 

także w odniesieniu do środków odurzających bądź substancji psy-
chotropowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 r. Nr 179, poz. 1485), okre-
śla art. 187 k.k.w. z wyjątkami określonymi w art. 194 k.k.w. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 117/05 – postanowienie z dnia 12 sierpnia 2005 r. 
1. Okazanie wizerunku (art. 173 § 1 k.p.k.) wymaga spisania 

protokołu (art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k.). 
2. Możliwe jest przeprowadzenie w tym samym procesie za-

równo czynności okazania wizerunku, jak i czynności okazania 
osoby. Rzecz tylko w tym, by każdorazowo rozważać przydatność 
każdej z tych czynności, w zależności od konkretnych ustaleń fak-
tycznych i dowodowych danej sprawy, nadto by obie z nich zostały 
(w odpowiedniej kolejności) przeprowadzone z zachowaniem prze-
widzianych przepisami warunków wyłączających sugestię, a na-
stępnie, aby sposób przeprowadzenia tych czynności i ich wynik 
zostały poddane pełnej ocenie. 
 

II KK 231/05 – wyrok z dnia 19 października 2005 r. 
Ujawnienie przez osobę, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 

11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bez-
pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 
osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 
ze zm.), świadomego podjęcia i przebiegu kontaktów z ogniwami 
operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa, do-
konane wobec osoby lub środowiska, których przekazywane infor-
macje dotyczyły, powoduje, że nie jest spełnione kryterium tajności 
niezbędne dla zakwalifikowania takich kontaktów jako współpracy, 
o której  mowa w tym przepisie. 
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V KK 295/05 – wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r. 
Stwierdzenie, że określony w Kodeksie karnym skarbowym 

termin przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego upłynął 
przed dniem wejścia w życie tego kodeksu, zobowiązuje (art. 5 § 1 
przep. wprow. k.k.s.) do weryfikacji przesłanek przedawnienia w 
świetle ustawy obowiązującej przed dniem 17 października 1999 r. 
 

V KZ 59/05 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2006 r. 
W świetle art. 425 § 3 k.p.k. skazanemu, któremu z powodów 

określonych w art. 78 § 1 k.p.k. wyznaczono obrońcę z urzędu do 
wykonania czynności przewidzianej w art. 84 § 3 k.p.k., nie przysłu-
guje zażalenie na postanowienie o zasądzeniu od Skarbu Państwa 
na rzecz tego obrońcy kosztów sporządzenia opinii o braku pod-
staw do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia. 
 

V KK 238/05 – postanowienie z dnia 1 lutego 2006 r. 
Obrona konieczna (art. 25 § 1 k.k.) obejmuje nie tylko odpiera-

nie zamachu w fazie jego realizacji, ale także stadium obiektywnie 
zaistniałego bezpośredniego zagrożenia zamachem, jak również w 
wypadku jego nieuchronności, o ile nie zostanie podjęta natych-
miastowa akcja obronna. 
 

II KK 346/05 – wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. 
Karę łączną grzywny, wymierzaną w stawkach dziennych, sąd 

orzeka z uwzględnieniem reguł określonych w art. 85 i art. 86 § 1 
k.k., natomiast przepis art. 86 § 2 k.k. ma zastosowanie tylko w wy-
padku orzekania takiej kary w wyroku łącznym. 
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III KK 221/05 – wyrok z dnia 8 lutego 2006 r. 
Jeżeli udział przedstawiciela procesowego strony w czynności 

procesowej nie jest obowiązkowy, to brak zawiadomienia go o tej 
czynności może być konwalidowany przez wolne od wad oświad-
czenie strony, że wyraża zgodę na jej przeprowadzenie pod nie-
obecność tego przedstawiciela. 
 

I KZP 52/05 – postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. 
Jeżeli w ustawie wskazano, że orzekanie co do określonego 

czynu następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w 
sprawach o wykroczenia, to czyn taki zawsze jest wykroczeniem, a 
więc także wówczas, gdy jest zagrożony karą grzywny wyższą niż 
5.000 złotych. 
 

I KZP 55/05 – postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. 
Zakaz stosowania przepisu art. 84 § 1 k.k. określony w § 2 tego 

przepisu, obowiązuje wyłącznie w sytuacji orzeczenia środka kar-
nego zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 lub 3 
k.k., a nie obejmuje wypadków orzeczenia kary dodatkowej takiego 
zakazu na podstawie art. 38 pkt 4 k.k. z 1969 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 2/06 

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

„Czy przy ponownym obliczeniu emerytury w oparciu o art. 
111 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353 ze zm.) w przypadku osób, których emerytura została obli-
czona z zastosowaniem podstawy wymiaru, o której mowa w art. 21 
ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy oraz przy uwzględnieniu kwoty bazo-
wej aktualnej w dacie zgłoszenia wniosku emerytalnego lub w dacie 
nabycia uprawnień emerytalnych do części socjalnej, kwotą bazową 
ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia w rozumieniu ust. 2 art. 
111 ustawy jest kwota bazowa zastosowana do obliczenia części 
socjalnej emerytury czy kwota bazowa przyjęta do obliczenia pod-
stawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnionej 
do ustalenia wysokości emerytury?” 

 
II PZP 2/06 

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

„Czy pracownik zachowuje prawo do zaspokojenia ze środ-
ków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie za-
spokojonych roszczeń pracowniczych, jeżeli ustanie stosunku pra-
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cy – w związku z zastosowaniem przez pracodawcę skróconego 
okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.) – przypada w okresie dłuż-
szym niż 6 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypła-
calności pracodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 
29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy, natomiast koniec okresu, za który przy-
sługuje mu odszkodowanie (art. 361 § 2 k.p.) przypada w okresie nie 
przekraczającym 6 miesięcy poprzedzających ten dzień?” 

 
II UZP 8/06 

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

„Czy kwota wynikająca z rocznego rozliczenia świadczenia 
przedemerytalnego dokonanego w trybie art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1252) może być tylko świadczeniem nienależnym, czy też w 
każdym przypadku będzie to świadczenie nienależnie pobrane (art. 
11 pkt 1 powołanej ustawy w zw. z art. 138 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych – tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze 
zm.)?” 

 
II UZP 9/06 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-
stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który 
wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do 
pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w zw. z art. 21 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
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Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 
39, poz. 353 ze zm.) także wtedy, gdy do jej obliczenia ma być przy-
jęta podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe lub na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości i z tego 
samego okresu, które były uwzględnione przy ustalaniu podstawy 
wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy?” 

poprzednia sygnatura II UZP 2/06 
 

III PZP 3/06 

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

„Czy do nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 
w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne ma 
zastosowanie art. 1551 k.p. w zw. z art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela?” 

 
III UZP 2/06 

Pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione 
do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawcze-
go w okresie pozostawania w stosunku pracy powoduje obowiązek 
ubezpieczenia z tytułu jednoczesnego prowadzenia w tych okre-
sach działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 9 ust. 
6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych – Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 5/05 – z dnia 7 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Białymstoku 

Zakaz konkurencji obejmujący okres po ustaniu stosunku pra-
cy aktualizuje się w chwili, gdy pomiędzy stronami umowy o zaka-
zie konkurencji nie istnieje już stosunek pracy. 

 
III SZP 1/06 – z dnia 8 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozstrzygając na 

podstawie art. 47957 pkt 2 k.p.c. zażalenie na postanowienie Prezesa 
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydane na podstawie 
art. 85 w zw. z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) wydaje orzeczenie 
w formie postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Na powyż-
sze postanowienie zażalenie nie przysługuje. 

 
II PZP 12/05 – z dnia 9 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Opolu 

1. Udzielenie przez adwokata pełnomocnictwa substytucyjne-
go aplikantowi radcowskiemu jest niedopuszczalne. 

2. Odmówiono udzielenia odpowiedzi na zagadnienie prawne 
zawarte w punkcie drugim postanowienia. 
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II UZP 1/06 – z dnia 9 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieszeniu 

postępowania wydanej w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do 
pracy służy odwołanie do właściwego sądu okręgowego – sądu 
ubezpieczeń społecznych (art. 82, 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. Nr 
137, poz. 887 ze zm. oraz art. 4778 k.p.c.). 

 
II UZP 18/05 – z dnia 9 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Od zaległości Polskich Kolei Państwowych S.A. z tytułu 

składki na ubezpieczenie emerytalne, wyłączonych z restrukturyza-
cji i podlegających spłacie w równych ratach w latach 2003 – 2006 
na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Polskie Koleje Państwowe” (w brzmieniu nadanym od 
dnia 25 maja 2003 r. ustawą z dnia 28 marca 2003 r., Dz. U. Nr 80, 
poz. 720) nie należą się odsetki na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.). 

 
II UZP 19/05 – z dnia 9 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Od zaległości Polskich Kolei Państwowych S.A. z tytułu 

składki na ubezpieczenie emerytalne, wyłączonych z restrukturyza-
cji i podlegających spłacie w równych ratach w latach 2003 – 2006 
na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o ko-
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mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa pań-
stwowego „Polskie Koleje Państwowe” (w brzmieniu nadanym od 
dnia 25 maja 2003 r. ustawą z dnia 28 marca 2003 r., Dz. U. Nr 80, 
poz. 720) nie należą się odsetki na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.). 

 
II UZP 4/06 – z dnia 15 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Całkowita niezdolność do pracy jako przesłanka prawa do ren-

ty socjalnej może powstać po upływie okresów wskazanych w art. 4 
ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej 
(Dz. U. Nr 135, poz. 1268). 

 
II UZP 17/05 – z dnia 15 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
Na podstawie art. 4779 § 31 k.p.c., sąd odrzuca odwołanie, w 

którym ubezpieczony podnosi wyłącznie zarzuty przeciwko orze-
czeniu lekarza orzecznika ZUS w kwestiach określonych w art. 14 
ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). 

 
I UZP 5/05 – z dnia 23 marca 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczo-

nemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 
co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest cał-
kowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
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1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych – tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), bez po-
trzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pię-
cioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o 
rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. 

 
III SPZP 3/05 – z dnia 23 marca 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Na postanowienie w przedmiocie przewlekłości postępowania 

cywilnego zażalenie nie przysługuje (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 
czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 
zwłoki, Dz. U. Nr 179, poz. 1843) 

i postanowił o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. 
 
II PZP 14/05 – z dnia 29 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Powództwo o ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypad-
kiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i 
chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) jest dopusz-
czalne na podstawie art. 189 k.p.c. 

 
II UZP 3/06 – z dnia 29 marca 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
W pojęciu zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wy-

miarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu 
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pracy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicz-
nej, Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więzien-
nej oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) 
nie mieści się wykonywanie zawodu przez adwokata w zespole ad-
wokackim lub w indywidualnej kancelarii adwokackiej. 
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