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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 32/07 

Pytanie prawne S ądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu 

NajwyŜszego: 

„Czy art. 174 prawa upadło ściowego i naprawczego ma zasto-

sowanie jedynie do osoby upadłego b ądź osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, czy równie Ŝ do wszystkich osób, które w dniu 

ogłoszenia upadło ści zajmuj ą majątek upadłego?” 

 

III CZP 33/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy wskazanie przez S ąd Najwy Ŝszy w uchwale podj ętej w 

trybie art. 390 k.p.c. jako podmiotu legitymowanego  biernie osoby 

nie będącej stron ą procesu wi ąŜe sąd rozpoznaj ący spraw ę wyto-

czoną następnie przeciwko temu podmiotowi w sytuacji, gdy ta s a-

ma jest podstawa faktyczna roszczenia, a oddalenie Ŝądania musia-

łoby si ę wiązać z uznaniem – w ramach merytorycznych przesłanek 

rozstrzygni ęcia – odpowiedzialno ści osoby, co do której legitymacji 

biernej wypowiedział si ę juŜ Sąd Najwy Ŝszy we wspomnianej 

uchwale negatywnie, i zarazem w sposób wi ąŜący dla s ądu wów-

czas orzekaj ącego?” 

 

III CZP 34/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„1. Czy w przypadku wydania nakazu zapłaty w post ępowaniu 

nakazowym, w sprawie gospodarczej, przeciwko pozwan emu 

przedsi ębiorcy, przy dor ęczeniu nakazu zapłaty wraz z odpisem po-

zwu temu pozwanemu obowi ązkiem s ądu wynikaj ącym z art. 206 § 2 

k.p.c. obj ęte jest tak Ŝe pouczenie o tre ści art. 130 2 § 3 k.p.c. w zw. z 

art. 1302 § 4 k.p.c.? 

2. W wypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na py tanie z 

pkt 1, czy w sytuacji nie udzielenia pouczenia prze dsi ębiorcy o 

obowi ązku i skutkach jego niedopełnienia, wynikaj ących z art. 130 2 

§ 3 k.p.c. w zw. z art. 130 2 § 4 k.p.c., s ąd jest uprawniony do odrzu-

cenia zarzutów od nakazu zapłaty wniesionych przez pozwanego 

przedsi ębiorc ę, które nie zostały nale Ŝycie opłacone?” 

 

III CZP 35/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w sprawie o zwrot cz ęści opłaty za kart ę pojazdu pobra-

nej na podstawie § 1 ust. 1 Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysoko ści opłat za kart ę pojazdu 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310) dopuszczalna j est droga s ądowa, 

a w razie pozytywnej odpowiedzi czy istniał w dniu 22 lutego 2006 r. 

obowi ązek zło Ŝenia opłaty od karty pojazdu w kwocie 500 zł w sytu -

acji, gdy w dniu 17 stycznia 2006 r. Trybunał Konst ytucyjny do sy-

gn. U 6/04 stwierdził niezgodno ść powołanego wy Ŝej rozporz ądze-

nia z Konstytucj ą przy jednoczesnym odroczeniu utraty mocy obo-

wiązującej przepisu rozporz ądzenia z dniem 1 maja 2006 r.?” 
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III CZP 36/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w przypadku, gdy wykonawca nie wnosi własnego prote-

stu i odwołania w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego, a przyst ępuje do post ępowania odwoławczego w trybie prze-

widzianym w art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczn ia 2004 r. – Pra-

wo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó źn. 

zm.), koniecznym jest, aby mógł bra ć udział w post ępowaniu wywo-

łanym wniesieniem skargi do s ądu okr ęgowego, zgłoszenie przez 

takiego wykonawc ę interwencji ubocznej, czy te Ŝ staje si ę on auto-

matycznie uczestnikiem post ępowania skargowego przed s ądem 

okr ęgowym?” 

 

III CZP 37/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„1. Czy wydaj ąc postanowienie o umorzeniu egzekucji z po-

wodu jej bezskuteczno ści komornik ma obowi ązek na Ŝądanie wie-

rzyciela ustali ć w tym postanowieniu koszty zast ępstwa proceso-

wego w post ępowaniu egzekucyjnym? 

2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – czy  na ko-

morniku ci ąŜy obowi ązek wezwania dłu Ŝnika do uiszczenia tych 

kosztów na rzecz wierzyciela?” 

 

III CZP 38/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy s ąd okr ęgowy rozpoznaje za Ŝalenie na odmow ę dokona-
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nia czynno ści notarialnej jako s ąd pierwszej instancji czy te Ŝ w po-

stępowaniu odwoławczym i czy w przypadku zasadno ści zaŜalenia 

uchyla decyzj ę notariusza o odmowie dokonania czynno ści czy te Ŝ 

stwierdza zgodno ść zamierzonej czynno ści z prawem?” 

 

III CZP 39/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Kro śnie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy dopuszczalna jest droga s ądowa do dochodzenia przez 

właściciela gruntu dotkni ętego szkodliwym wpływem zmiany stanu 

wody, w wyniku bezprawnego działania wła ściciela gruntu s ąsied-

niego – roszczenia o ochron ę własno ści i przywrócenie stanu po-

przedniego?” 

 

III CZP 40/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy za rozpowszechnianie utworów nadawanych przez inne 

organizacje radiowe lub telewizyjne w sieciach kabl owych, je Ŝeli 

rozpowszechnianie to miało charakter równoczesny i integralny z 

nadawaniem pierwotnym, przysługiwało od operatorów sieci ka-

blowej wynagrodzenie na rzecz nadawców pierwotnych w okresie 

do dnia 1 stycznia 2003 r. (art. 24 ust. 3 ustawy o  prawie autorskim i 

prawach pokrewnych)?” 

 

III CZP 41/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy u Ŝyte w art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. P rawo 
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o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) sfo rmułowanie o sto-

sowaniu przepisów Kodeksu post ępowania cywilnego oznacza, Ŝe 

zaŜalenie na odmow ę dokonania czynno ści notarialnej nale Ŝy trak-

tować jako za Ŝalenie w rozumieniu przepisów Kodeksu post ępowa-

nia cywilnego, a zatem stosowa ć do niego przepisy Kodeksu po-

stępowania cywilnego o środku odwoławczym o tej nazwie, czyli 

uwaŜać zainicjowane tym za Ŝaleniem post ępowanie za post ępowa-

nie przed s ądem drugiej instancji, czy te Ŝ zaŜalenie na odmow ę do-

konania czynno ści notarialnej nale Ŝy traktowa ć na równi z pozwem, 

a więc jako pismo wszczynaj ące proces cywilny, z wszystkimi tego 

następstwami, tj. z uznaniem Ŝalącego si ę za powoda, a notariusza 

za pozwanego, wyrokiem – jako form ą orzeczenia, apelacj ą – jako 

środkiem odwoławczym od orzecze ń co do istoty sprawy?” 

 

III CZP 42/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy u Ŝyte w art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. P rawo 

o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) sfo rmułowanie o sto-

sowaniu przepisów Kodeksu post ępowania cywilnego oznacza, Ŝe 

zaŜalenie na odmow ę dokonania czynno ści notarialnej nale Ŝy trak-

tować jako za Ŝalenie w rozumieniu przepisów Kodeksu post ępowa-

nia cywilnego, a zatem stosowa ć do niego przepisy Kodeksu po-

stępowania cywilnego o środku odwoławczym o tej nazwie, czyli 

uwaŜać zainicjowane tym za Ŝaleniem post ępowanie za post ępowa-

nie przed s ądem drugiej instancji, czy te Ŝ zaŜalenie na odmow ę do-

konania czynno ści notarialnej nale Ŝy traktowa ć na równi z pozwem, 

a więc jako pismo wszczynaj ące proces cywilny, z wszystkimi tego 

następstwami, tj. z uznaniem Ŝalącego si ę za powoda, a notariusza 
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za pozwanego, wyrokiem – jako form ą orzeczenia, apelacj ą – jako 

środkiem odwoławczym od orzecze ń co do istoty sprawy?” 

 

III CZP 43/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy strona, wnosz ąca apelacj ę, w której domaga si ę ustalenia 

obowi ązku ponoszenia kosztów wychowania i utrzymania mało let-

niego dziecka na wy Ŝszym ni Ŝ ustalony w orzeczeniu poziomie, w 

sytuacji niezaskar Ŝenia wyroku rozwi ązującego mał Ŝeństwo przez 

rozwód, ma obowi ązek uiszczenia opłaty przewidzianej art. 26 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s ądowych w spra-

wach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), czy te Ŝ jest zwolniona od 

opłaty na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 powy Ŝej przywoływanej 

ustawy?” 

 

III CZP 44/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„W którym momencie powstaje zobowi ązanie członka zarz ądu 

spółki z ograniczon ą odpowiedzialno ścią na podstawie art. 299 § 1 

k.s.h., a mianowicie czy w chwili, gdy egzekucja st aje si ę bezsku-

teczna niezale Ŝnie od tego czy wydano przeciwko spółce wyrok za-

sądzający świadczenie, czy w sytuacji gdy egzekucja staje si ę bez-

skuteczna, ale nie wcze śniej ni Ŝ przed uprawomocnieniem si ę wy-

roku przeciwko spółce? 

- w jaki sposób nale Ŝy ustala ć moment powstania tego zobowi ąza-

nia w toku post ępowania o nadanie klauzuli wykonalno ści, w 

szczególno ści, czy mo Ŝliwe jest prowadzenie wówczas post ępowa-
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nia dowodowego w zakresie wykraczaj ącym poza ramy okre ślone w 

przepisach dotycz ących post ępowania klauzulowego?” 

 

III CZP 45/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Gda ńsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy spadkobierca w cz ęści ułamkowej wspólnika spółki z 

ograniczon ą odpowiedzialno ścią, któremu przysługiwał jeden udział 

w kapitale zakładowym, jest legitymowany do samodzi elnego za-

skar Ŝenia uchwał wspólników?” 

 

III CZP 46/07 

Pytanie prawne składu 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w sprawie o uzgodnienie stanu prawnego ujawnio nego w 

ksi ędze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dopusz czalna 

jest kontrola ostatecznej decyzji administracyjnej,  wydanej na pod-

stawie art. 18 ust. 1 w zwi ązku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 

1990 r. – Przepisy wprowadzaj ące ustaw ę o samorz ądzie terytorial-

nym i ustaw ę o pracownikach samorz ądowych (Dz. U. Nr 32, poz. 

191 ze zm.), stanowi ącej podstaw ę wpisu?” 

 

III CZP 47/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝ-

szego: 

„Czy dopuszczalna jest droga s ądowa dla dochodzenia przez 

prowadz ącego parking od Skarbu Pa ństwa – Naczelnika Urz ędu 

Skarbowego nale Ŝności za przechowanie pojazdu, którego wła-
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sność przeszła na rzecz Skarbu Pa ństwa z mocy prawa na podsta-

wie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997  r. – Prawo o ru-

chu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z p óźn. zm.).?” 

 

III CZP 48/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy od apelacji w sprawie o rozwód, zaskar Ŝającej zarówno 

orzeczenie o winie, jak i o alimentach na rzecz roz wiedzionego mał-

Ŝonka, pobiera si ę oprócz opłaty stałej od rozwodu opłat ę stosun-

kow ą od orzeczenia alimentacyjnego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 94/06 – z dnia 1 marca 2007 r. w składzie 7 s ędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

Osobie odwołanej ze składu organu spółki z ogranicz oną od-

powiedzialno ścią nie przysługuje legitymacja do wytoczenia po-

wództwa o stwierdzenie niewa Ŝności uchwały wspólników sprzecz-

nej z ustaw ą (art. 252 § 1 k.s.h. w zw. z art. 250 pkt 1 k.s.h. ) 

i nadano jej moc zasady prawnej. 

 

III CZP 165/06 – z dnia 8 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Białymstoku 

W wypadku przedmiotowej zmiany powództwa w sprawie go-

spodarczej, polegaj ącej na wyst ąpieniu z nowym roszczeniem za-

miast dotychczasowego, nie pobiera si ę opłaty od nowego roszcze-

nia, je Ŝeli jego wysoko ść jest ni Ŝsza od dotychczasowego. 

 

III CZP 3/07 – z dnia 8 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Lublinie 

Roszczenie o zwrot kwoty zapłaconej na poczet świadczenia z 

umowy przyrzeczonej, która nie została zawarta, nie  przedawnia si ę 

z upływem terminu rocznego okre ślonego w art. 390 § 3 k.c. 

 

III CZP 7/07 – z dnia 8 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Kielcach 

Dokonane przez komornika na podstawie art. 911 3 k.p.c. zgło-

szenie zaj ęcia udziałów wspólnika podlega badaniu przez s ąd reje-
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strowy, orzekaj ący o zło Ŝeniu dokumentu zgłoszenia do akt reje-

strowych, w zakresie obejmuj ącym zgodno ść danych zawartych w 

zgłoszeniu z tre ścią wpisów w rejestrze; odmówiono podj ęcia 

uchwały w pozostałym zakresie. 

 

III CZP 10/07 – z dnia 8 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Toruniu 

Rozpoznawana w post ępowaniu gospodarczym skarga na 

orzeczenie zespołu arbitrów, wniesiona na podstawie  art. 194 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163  ze zm.) nie podlega 

odrzuceniu bez wezwania do uiszczenia opłaty stałej , jeŜeli przed-

siębiorca nie jest reprezentowany przez adwokata lub r adcę praw-

nego. 

 

III CZP 18/07 – z dnia 8 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Gliwicach 

Przed dniem 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrze czenie si ę 

przez powiat prawa własno ści nieruchomo ści, na podstawie art. 179 

k.c. 

 

III CZP 4/07 – z dnia 16 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Katowicach 

ZaŜalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczeni a 

roszczenia maj ątkowego podlega opłacie w wysoko ści stałej w 

kwocie 30 zł (art. 19 ust. 3, art. 20 ust. 1 i art.  69 ustawy z dnia 28 

lipca 2005 r. o kosztach s ądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 

167, poz.1398 ze zm.). 

 



 11 

III CZP 9/07 – z dnia 16 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Toruniu 

Umorzenie post ępowania o wyjawieniu maj ątku stanowi pod-

staw ę do wykre ślenia dłu Ŝnika z rejestru dłu Ŝników niewypłacal-

nych (art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997  r. o Krajowym Re-

jestrze S ądowym, jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 20 9 ze zm.). 

 

III CZP 17/07 – z dnia 16 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Gliwicach 

W post ępowaniu o dział spadku, w którym jeden ze spadko-

bierców jest jednocze śnie zapisobierc ą, sąd mo Ŝe na podstawie art. 

318 § 1 k.p.c. w zwi ązku z art. 13 § 2 k.p.c. wyda ć postanowienie 

wstępne co do istnienia zapisu. 

 
III CZP 2/07 – z dnia 22 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Szczecinie: 

„1. Czy przył ączenie do tocz ącej si ę egzekucji z nieruchomo-

ści na podstawie art. 927 k.p.c. nast ępuje z momentem zło Ŝenia ta-

kowego wniosku przez wierzyciela komornikowi, czy t eŜ z momen-

tem dor ęczenia dłu Ŝnikowi zawiadomienia o wszcz ęciu egzekucji z 

nieruchomo ści wraz z wezwaniem do zapłaty? 

2. Czy w post ępowaniu egzekucyjnym prowadzonym do nieru-

chomo ści dłu Ŝnika postanowienie o kosztach wydane w ka Ŝdej z 

poszczególnych spraw korzysta z przymiotu prawomocn ości w sy-

tuacji, gdy nie zostało dor ęczone wszystkim wierzycielom, którzy 

złoŜyli wnioski o przył ączenie si ę do egzekucji z nieruchomo ści? 

3. Czy w przypadku uznania prawomocno ści postanowie ń o 

kosztach post ępowania – opisanych w punkcie 2 – w planie podzia-

łu w pierwszej kategorii mo Ŝna przyzna ć kwot ę niŜszą, niŜ to wynika 

z prawomocnego postanowienia? 
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4. Czy komornikowi przysługuje pełna opłata od kwot y wyeg-

zekwowanej w wyniku sprzeda Ŝy nieruchomo ści w przypadku za-

spokajania nale Ŝności w planie podziału wierzycieli, którzy nie pro-

wadzili post ępowania egzekucyjnego przed komornikiem? 

5. Czy wierzyciel hipoteczny uczestniczy w planie p odziału 

sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomo ści na podstawie art. 1036 

k.p.c. bez konieczno ści uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko 

dłu Ŝnikowi?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 
III CZP 8/07 – z dnia 22 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Toruniu 

Sąd rejestrowy orzeka postanowieniem o zło Ŝeniu przez ko-

mornika do akt rejestrowych dokumentu zgłoszenia za jęcia udziału 

wspólnika w spółce handlowej; od postanowienia przy sługuje ape-

lacja. 

 
III CZP 13/07 – z dnia 22 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Szczecinie 

1. Przepis art. 976 § 1 k.p.c. okre śla wyczerpuj ąco podmioty, 

których udział w licytacji nieruchomo ści dłu Ŝnika jest wył ączony. 

2. Do nabycia własno ści nieruchomo ści w toku egzekucji s ą-

dowej przepis art. 37 k.r.o. nie ma zastosowania. 

 

Sprostowanie 

 
Postanowieniem z dnia 19 marca 2007 r. sprostowano z urzędu 

w sentencji uchwały z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt III CZP 161/06 

art. 218 § 1 k.p.k. na art. 228 § 1 k.p.k. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 69/06 – postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. 

Nakaz zapłaty wydany w post ępowaniu nakazowym, stanowi ą-

cy tytuł zabezpieczaj ący, nie jest orzeczeniem ko ńczącym post ępo-

wanie w sprawie, w rozumieniu art. 745 § 1 k.p.c. 

 

I CSK 228/06 – postanowienie z dnia 10 listopada 2006 r. 

ZłoŜenie oświadczenia o przyj ęciu lub odrzuceniu spadku 

przed notariuszem wymaga formy aktu notarialnego. 

 

II CSK 205/06 – wyrok z dnia 14 listopada 2006 r. 

JeŜeli po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty oka Ŝe się, Ŝe 

zobowi ązanie wekslowe pozwanego nie powstało, s ąd powinien 

uwzgl ędni ć powołany w pozwie stosunek podstawowy tak Ŝe wtedy, 

gdy podstaw ą Ŝądania powoda był weksel wystawiony w celu za-

bezpieczenia innego stosunku prawnego ł ączącego strony. 

 
V CSK 268/06 – wyrok z dnia 17 listopada 2006 r. 

Przewidziane w art. 393 § 2 k.c. uprawnienie do odw ołania za-

strze Ŝenia spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej przysłu-

guje zastrzegaj ącemu. 

 

I CSK 315/06 – wyrok z dnia 1 grudnia 2006 r. 

Naruszenie przez biegłego rewidenta zasad wykonywan ia tego 

zawodu, okre ślonych ustawowo oraz w tzw. normach deontologicz-

nych mo Ŝe być – w okoliczno ściach sprawy – uznane za czyn nie-

dozwolony (ustawa z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści – 
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Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm. oraz ustawa z dnia 1 3 października 

1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorz ądzie – Dz. U. Nr 121, 

poz. 592). 

 

II CSK 302/06 – wyrok z dnia 13 grudnia 2006 r. 

Przewidziane w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 9 paździer-

nika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo ściami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) pi erwszeństwo w 

nabyciu nieruchomo ści przysługuje byłemu wła ścicielowi (jego 

spadkobiercom) zbywanej nieruchomo ści, który utracił własno ść na 

podstawie przepisów dekretu z dnia 6 wrze śnia 1944 r. o przepro-

wadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz . 13 ze zm.) tak Ŝe 

wówczas, gdy Skarb Pa ństwa ponownie przej ął własno ść tej nieru-

chomo ści przed dniem 1 stycznia 1992 r. od kolejnego wła ściciela, 

który uzyskał akt nadania własno ści ziemi. 

 

III CZ 94/06 – postanowienie z dnia 21 grudnia 2006 r. 

JeŜeli strona reprezentowana przez kwalifikowanego peł no-

mocnika dochodzi kilku przedmiotowo odr ębnych roszcze ń, a uiści 

opłat ę tylko od jednego z nich, nale Ŝy nadać dalszy bieg pismu w 

części dotycz ącej opłaconego roszczenia, a w pozostałym zakresie 

pismo zwróci ć lub – je Ŝeli dotyczy środka zaskar Ŝenia – odrzuci ć. 

 
III CSK 218/06 – wyrok z dnia 21 grudnia 2006 r. 

JeŜeli doszło do ustanowienia wspólnoty mieszkaniowej z za-

sobów spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 2 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkan iowych (Dz. U. z 

2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.), wspólnota ta nie mog ła pozbawi ć spół-

dzielni mieszkaniowej zarz ądu nieruchomo ścią wspóln ą. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 13/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Kro śnie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy korzy ść majątkowa w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. i art. 

115 § 1 k.k. obejmuje swoim zakresem tak Ŝe świadczenie usług 

transportowych czy te Ŝ tego typu świadczenie obejmuje znamiona 

wykroczenia w rozumieniu art. 121 § 2 k.w.?” 

 

I KZP 14/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy wygran ą rzeczow ą w rozumieniu art. 2 ust. 2a ustawy z 

dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. 

U. Nr 68, poz.341 z pó źn. zm.) s ą uzyskane w trakcie gry na automa-

cie, punkty, daj ące mo Ŝliwo ść kontynuowania gry?” 

 

I KZP 15/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy prawomocne skazanie za ci ąg przest ępstw okre ślony w 

art. 91 § 1 k.k. (a nie za czyn ci ągły, o którym mowa w art. 12 k.k.), 

przy istnieniu przesłanek pozwalaj ących oceni ć w toku aktualnie 

rozpoznawanej sprawy zachowania wchodz ące w skład tego ci ągu 

przest ępstw oraz zachowania pó źniej ujawnione (które nie były 

przedmiotem wcze śniejszego os ądzenia) jako jeden czyn ci ągły 
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(art. 12 k.k.) z uwagi na z góry powzi ęty zamiar wykonania wszyst-

kich tych przest ępczych zachowa ń oraz z uwagi na krótkie odst ępy 

czasu oddzielaj ące owe zachowania, stoi na przeszkodzie umorze-

niu post ępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. co do  później 

ujawnionych zachowa ń, będących obiektywnie – wraz z zachowa-

niami prawomocnie os ądzonymi jako ci ąg przest ępstw – elementa-

mi tego samego czynu ci ągłego?” 

 

I KZP 16/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy s ąd rejonowy, który na skutek przekroczenia 21-dniowe -

go terminu przerwy w rozprawie, o którym mowa w art . 484 § 1 

k.p.k. rozpoznawał spraw ę w dalszym ci ągu w post ępowaniu zwy-

czajnym, a którego wyrok został nast ępnie uchylony, a sprawa prze-

kazana do ponownego rozpoznania, winien proceduj ąc ponownie 

rozpozna ć spraw ę w post ępowaniu zwyczajnym w składzie okre-

ślonym w art. 28 § 1 k.p.k. czy te Ŝ w trybie uproszczonym w skła-

dzie wynikaj ącym z tre ści art. 476 § 1 k.p.k.?” 

 

I KZP 17/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy po wył ączeniu dla uproszczenia post ępowania przygo-

towawczego, ze śledztwa prowadzonego w sprawie przest ępstw 

wskazanych w art. 325b § 2 k.p.k. materiałów w zakr esie przest ęp-

stwa sprecyzowanego w art. 325b § 1 k.p.k., w sytua cji, gdy w wył ą-

czonym zakresie były dokonywane czynno ści procesowe in rem, 

dopuszczalnym w uj ęciu materialnym i formalnym było wszcz ęcie i 
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przeprowadzenie wył ączonego post ępowania w formie dochodze-

nia, a tym samym czy mo Ŝliwym było rozpoznanie sprawy w post ę-

powaniu uproszczonym?” 

 

I KZP 18/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w świetle nowelizacji z dnia 17 czerwca 2004 r. Kodeks u 

rodzinnego i opieku ńczego, która weszła w Ŝycie od dnia 20 stycz-

nia 2005 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), nast ąpiła depenalizacja czy-

nów, które wcze śniej kwalifikowane były z art. 284 k.k., je Ŝeli chodzi 

o mienie obj ęte wspólno ścią ustawow ą?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 
I KZP 39/06 – z dnia 21 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Toruniu 

1. Pojęcie „gwałt na osobie”, zawarte w art. 130 § 3 k.w.,  ozna-

cza kwalifikowan ą form ę przemocy wobec osoby charakteryzuj ącą 

się uŜyciem siły fizycznej o nat ęŜeniu stwarzaj ącym niebezpiecze ń-

stwo dla Ŝycia lub zdrowia. 

2. Odmówiono podj ęcia uchwały w pozostałym zakresie. 

 
I KZP 1/07 – z dnia 21 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Poznaniu: 

„Czy w przypadku prowadzenia post ępowania przygoto-

wawczego w formie śledztwa z powodu nieuko ńczenia dochodzenia 

w terminie 3 miesi ęcy, je Ŝeli nast ępnie ujawni si ę okoliczno ść doty-

cząca jednego z podejrzanych samoistnie uzasadniaj ąca form ę 

śledztwa (art. 325c pkt 2 k.p.k.) a po wpłyni ęciu aktu oskar Ŝenia je-

go spraw ę rozpoznano odr ębnie, to wył ączona zostaje mo Ŝliwo ść 

odr ębnego rozpoznania sprawy przez S ąd w trybie uproszczonym 

(jednoosobowo) (art. 469 k.p.k.) tak Ŝe co do współoskar Ŝonego, 

którego nie dotyczyły inne okoliczno ści uzasadniaj ące prowadzenie 

post ępowania przygotowawczego w formie śledztwa?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 
I KZP 2/07 – z dnia 21 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Tarnowie 

Weksel niezupełny (in blanco) mo Ŝe stanowi ć dokument 

uprawniaj ący do otrzymania sumy pieni ęŜnej, o którym mowa w art. 

310 § 1 k.k. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

IV KK 199/06 – postanowienie z dnia 12 pa ździernika 2006 r. 

Brak zaufania oskar Ŝonego do wyznaczonego mu obro ńcy z 

urzędu, jako przesłanka wniosku zło Ŝonego na podstawie art. 378 § 

2 k.p.k., mo Ŝe stanowi ć podstaw ę podj ęcia przez s ąd decyzji o 

zwolnieniu tego obro ńcy z obowi ązków. 

 

III KK 437/06 – wyrok z dnia 10 stycznia 2007 r. 

Orzeczenie s ądu w przedmiocie środka karnego zakazu pro-

wadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozyc ji art. 42 § 2 

k.k., ograniczone tylko do okre ślonego rodzaju tych pojazdów, któ-

re nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca pr zestępstwa 

przeciwko bezpiecze ństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie 

czyni zado ść nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. 

Wykładnia celowo ściowa, niezb ędna dla prawidłowego ustalenia 

normatywnej zawarto ści art. 42 § 2 k.k. prowadzi do wniosku, Ŝe w 

zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów me chanicznych 

w pierwszej kolejno ści, powinno wchodzi ć uprawnienie do prowa-

dzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopu ścił si ę prze-

stępstwa. 

 

V KK 133/06 – wyrok z dnia 2 lutego 2007 r. 

Przepis art. 294 § 1 k.k. tylko wtedy znajduje zast osowanie w 

kwalifikacji prawnej odnosz ącej si ę do ci ągu przest ępstw (art. 91 § 1 

k.k.), gdy ka Ŝde z tych przest ępstw dotyczyło mienia znacznej war-

tości. 
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V KK 61/06 – postanowienie z dnia 7 lutego 2007 r. 

Na podstawie art. 552 § 4 k.p.k. rekompensowane mog ą być 

jedynie szkoda i krzywda, b ędące bezpo średnim nast ępstwem nie-

słuszno ści zastosowanego środka przymusu. Je Ŝeli natomiast w 

wyniku sposobu wykonania środka przymusu doszło do dalszych 

szkód, w szczególno ści takich, które powoduj ą, Ŝe aresztowany czy 

zatrzymany utracił całkowicie lub cz ęściowo zdolno ść do pracy za-

robkowej, albo je Ŝeli zwi ększyły si ę jego potrzeby lub zmniejszyły 

widoki powodzenia na przyszło ść, nic nie stoi na przeszkodzie do-

chodzeniu od Skarbu Pa ństwa renty (art. 444 § 2 k.c.), tak Ŝe w po-

staci skapitalizowanej (art. 447 k.c.), na drodze p rocesu cywilnego. 

 

I KZP 38/06 – postanowienie z dnia 27 lutego 2007 r. 

Przez post ępowanie s ądowe (art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.) rozu-

mieć naleŜy przeprowadzenie rozprawy głównej i wydanie ko ńco-

wego orzeczenia, przy zachowaniu wszelkich warunków  ustawo-

wych, a zatem tok czynno ści procesowych od momentu okre ślone-

go w art. 381 k.p.k. do momentu okre ślonego w art. 418 k.p.k. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 
I UZP 1/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem ni ezbęd-

nym uwzgl ędnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 us t. 

1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytur ach i rentach z 

Funduszu Ubezpiecze ń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 

ze zm.) – po wej ściu w Ŝycie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o re-

patriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) , jest przedstawienie 

przez wnioskodawc ę pozytywnej decyzji o uznaniu za repatrianta, 

określonej w art. 16 ust. 4 tej ustawy?” 

 

III PZP 2/07 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego S ądu Pracy i Ubezpiecze ń 

Społecznych w Siedlcach przedstawione do rozpoznani a przez 

skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy odwołanie przez Ministra Finansów Naczelnika U rzędu 

Skarbowego, b ędącego jednocze śnie radnym Rady Miasta, wymaga 

uprzedniej zgody tej Rady, stosownie do tre ści art. 25 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie terytorialnym?” 

 

III UZP 1/07 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 
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„Czy ubezpieczona wykonuj ąca zawód adwokata ma prawo do 

emerytury na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiec zeń Społecz-

nych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353  ze zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 1/07 – z dnia 5 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na py-

tanie prawne S ądu Okr ęgowego w Katowicach 

Sąd w orzeczeniu ko ńczącym w instancji spraw ę z zakresu 

prawa pracy, w której warto ść przedmiotu sporu nie przewy Ŝsza 

kwoty 50 000 zł obci ąŜy pozwanego pracodawc ę na zasadach okre-

ślonych w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 200 5 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 13 98 ze zm.) 

kosztami s ądowymi, których nie miał obowi ązku ui ścić pracownik 

wnosz ący powództwo lub odwołanie do s ądu (art. 96 ust. 1 pkt 4 tej 

ustawy) z wył ączeniem opłat od pism wymienionych w art. 35 ust. 1  

zdanie pierwsze tej ustawy. 

 

II PZP 6/06 – z dnia 22 marca 2007 r. w składzie 7 s ędziów na 

pytanie prawne składu 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego 

W razie śmierci s ędziego w stanie spoczynku jego rodzinie nie 

przysługuje odprawa po śmiertna (art. 101 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju s ądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 

1070 ze zm.). 

 

III PZP 1/07 – z dnia 22 marca 2007 r. w składzie 7 s ędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

Uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu  matu-

ralnego stanowi realizacj ę zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 

42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela 
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(jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze z m.), a zatem odpłatn ą 

pracę, która mo Ŝe być powierzona w celu realizacji programu na-

uczania w godzinach ponadwymiarowych (art. 35 ust. 1 i 2 Karty 

Nauczyciela). 

 

II PZP 1/07 – z dnia 27 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Jeleniej Górze 

W sprawie z zakresu prawa pracy tocz ącej si ę z powództwa 

pracodawcy, w której warto ść przedmiotu sporu nie przewy Ŝsza 

50 000 zł, pozwany pracownik powinien ui ścić od swojej apelacji 

opłat ę podstawow ą w kwocie 30 zł, o której mowa w art. 35 ust. 1 

zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o ko sztach s ądowych 

w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze z m.). 

 

II PZP 2/07 – z dnia 27 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego S ądu Pracy i Ubezpiecze ń Spo-

łecznych w Opolu 

1. Sprawa o zwrot nienale Ŝnie pobranych świadcze ń ze sto-

sunku pracy dochodzonych od członka zarz ądu (byłego członka za-

rządu) spółki akcyjnej jednocze śnie zatrudnionego w niej na pod-

stawie umowy o prac ę, jest spraw ą ze stosunku pracy (art. 476 § 1 

k.p.c.). 

2. Odmówiono udzielenia odpowiedzi na drugie zagadn ienie 

prawne: 

„2. Czy w świetle art. 321 Kodeksu post ępowania cywilnego 

dopuszczalne jest zas ądzenie okre ślonego świadczenia pieni ęŜne-

go na podstawie przepisów o zwrocie nienale Ŝnego świadczenia w 

sytuacji wskazania przez stron ę powodow ą jako podstawy prawnej 

Ŝądania art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych?” 
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II PZP 3/07 – z dnia 27 marca 2007 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Poznaniu 

Posłu Ŝenie si ę w zakładowym układzie zbiorowym pracy 

sformułowaniem, Ŝe pracownicy otrzymaj ą nagrody „zale Ŝnie od 

decyzji organu uprawnionego do podziału zysku” ozna cza powsta-

nie po ich stronie roszczenia o te nagrody, chyba Ŝe z niew ątpliwe-

go zgodnego zamiaru stron układu zbiorowego pracy w ynika, i Ŝ ich 

wolą było uzale Ŝnienie powstania prawa do nagrody z zysku od 

wcześniejszej decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy  o prze-

znaczeniu okre ślonej cz ęści zysku na te nagrody. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 

 

 

WA 34/06 – wyrok z dnia 21 grudnia 2006 r. 

Córce niesłusznie skazanego, który nast ępnie został uniewin-

niony i zmarł, nie przysługuje prawo do zado śćuczynienia za 

krzywd ę doznan ą osobi ście w zwi ązku ze skazaniem ojca ani na 

podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 usta wy z dnia 23 lutego 

1991 r. o uznaniu za niewa Ŝne orzecze ń wydanych wobec osób re-

presjonowanych za działalno ść na rzecz niepodległego bytu Pa ń-

stwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 148 ze zm.), ani  na podstawie art. 

556 § 1 k.p.k. 

 

WK 28/06 – wyrok z dnia 5 stycznia 2007 r. 

JeŜeli Ŝołnierzowi powracaj ącemu z przepustki, jedynie za-

trzymanie go – nawet jeszcze przed wej ściem na teren jednostki 

wojskowej – uniemo Ŝliwiło dostarczenie innemu Ŝołnierzowi w 

miejscu pełnienia słu Ŝby nabytego na jego pro śbę narkotyku, za-

chodzi usiłowanie (art. 13 § 1 k.k.) dokonania prze stępstwa okre ślo-

nego w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r . o przeciwdziała-

niu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), a  nie przygotowa-

nie do niego (art. 16 § 1 k.k.). 

 


