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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 101/06 

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

„Czy brak formalny pozwu w postaci niewskazania okoliczno-
ści uzasadniających właściwość sądu winien skutkować zastoso-
waniem przez przewodniczącego trybu określonego w art. 130 
k.p.c., czy też postanowieniem sądu o przekazaniu sprawy innemu 
sądowi?” 

 
III CZP 102/06 

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

„1. Czy do biegu terminu przedawnienia roszczenia o zwrot 
podwójnego zadatku wynikającego z umowy przedwstępnej, zawar-
tej przed wejściem w życie nowelizacji art. 390 § 3 k.c. dokonanej 
ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 408) i powstałego 
przed tą nowelizacją, znajduje zastosowanie przepis art. 390 § 3 k.c. 
w brzmieniu ustalonym wyżej powołaną nowelą czy też przepisy do-
tychczasowe przewidujące 10-letni termin przedawnienia; 

2. w razie przyjęcia, że zastosowanie znajduje art. 390 § 3 k.c. 
po nowelizacji – od kiedy rozpoczyna się roczny bieg terminu 
przedawnienia?” 
 

III CZP 103/06 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przepis art. 139 § 3 k.p.c. ma zastosowanie wobec przed-

siębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?” 

 
III CZP 104/06 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy art. 397 § 2 zd. 2 k.p.c., stosowany do skarg na postano-
wienie referendarza sądowego na podstawie odsyłającego przepisu 
art. 39823 § 2 k.p.c., nakazujący rozpoznanie skargi na postanowie-
nie referendarza sądowego w przedmiocie nałożenia na stronę obo-
wiązku uiszczenia kosztów w składzie jednego sędziego dotyczy 
również postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie kosz-
tów przyznanych w nakazie zapłaty (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?” 

 
III CZP 105/06 

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

„Czy w postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodo-
wego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żąda-
nie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 
k.r.i.o.)?” 

 
III CZP 106/06 

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

„Czy w postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodo-
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wego może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żąda-
nie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 
k.r.i.o.)?” 

 
III CZP 107/06 

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

„Czy przepis art. 206 k.c. ma zastosowanie w sprawie o usta-
lenie sposobu korzystania z kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi 
w związku z pełnioną służbą?” 

 
III CZP 108/06 

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

„Czy wpis hipoteki przymusowej na rzecz wierzyciela, po zaję-
ciu nieruchomości, powoduje, że jego wierzytelność uczestniczy w 
podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości i jest zaspa-
kajana w pierwszej kolejności, przed wierzycielami egzekwującymi 
w oparciu o treść art. 1025 § 1 pkt 5 k.p.c.?” 

 
III CZP 109/06 

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

„Czy opłatą w wysokości stałej w rozumieniu art. 1302 § 3 
k.p.c. jest również opłata podstawowa?” 

 
III CZP 110/06 

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

„Czy ma zastosowanie przepis art. 1302 § 3 k.p.c. w sytuacji 
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gdy podlegająca opłacie stosunkowej apelacja wniesiona przez ad-
wokata lub radcę prawnego zawiera wniosek o zwolnienie od opłaty 
od apelacji, a nie została jednocześnie uiszczona opłata podstawo-
wa?” 

 
III CZP 111/06 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-
ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
taryfa zmieniająca ceny energii w czasie trwania stosunku prawne-
go wynikającego z umowy sprzedaży energii, wiąże odbiorcę ener-
gii najwcześniej po upływie okresu wypowiedzenia przewidzianego 
w umowie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony tej 
umowy (art. 3841 k.c.), czy też wiąże odbiorcę energii w terminie 
określonym w umowie sprzedaży energii, w granicach wyznaczo-
nych na mocy art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625)?” 

 
III CZP 112/06 

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

„1. Czy skarga na czynność komornika dokonaną w toku po-
stępowania egzekucyjnego wszczętego i nie zakończonego przed 
dniem wejścia w życie nowej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), 
złożona po dniu wejścia w życie wymienionej wyżej ustawy tj. po 
dniu 2 marca 2006 r. podlega opłacie określonej w art. 25 ust. 1 pkt 
1 tej ustawy czy też – na podstawie art. 149 ust. 2 cytowanej wyżej 
ustawy – opłacie określonej w dotychczasowych przepisach o kosz-
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tach sądowych tj. w przepisie § 52 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysoko-
ści wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 z późn. 
zm.)? 

2. Czy przepis art. 1302 § 3 k.p.c. dodany przez art. 126 pkt 12 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) i obowiązujący od dnia 2 marca 
2006 r. znajduje zastosowanie do skargi na czynności komornika?” 

 
III CZP 113/06 

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

„Czy niezamieszczenie na elektronicznym potwierdzeniu prze-
lewu opłaty sądowej informacji i podpisu wnioskodawcy wymaga-
nych przepisem § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat są-
dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199), jest podsta-
wą do zwrotu wniosku w oparciu o przepis art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 114/06 

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

„Czy i w jakiej formie w świetle art. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 
203 z późn. zm.) fundator może dokonać zmiany ustalonego przez 
siebie statutu fundacji w sytuacji, kiedy statut nie zawiera żadnych 
postanowień w przedmiocie zmiany statutu?” 
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III CZP 115/06 

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

„1. Czy wymieniając sumę ulegającą podziałowi w planie po-
działu w myśl art. 1024 § 1 pkt 1 k.p.c. należy kwotę wpłaconą przez 
nabywcę nieruchomości pomniejszyć o kwotę podatku VAT w 
sprawach egzekucyjnych, w których dłużnik należał do podmiotów 
objętych tym podatkiem; czy też uwzględnić kwotę w/w podatku w 
kosztach egzekucyjnych zgodnie z art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. lub w 
należnościach przewidzianych w art. 1025 § 1 pkt 7 k.p.c.? 

2. Czy brak wystawienia przez komornika faktury VAT przewi-
dzianej w § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 
2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczko-
wego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowy-
wania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 95, 
poz. 798) stanowił przeszkodę w sporządzeniu planu podziału kwoty 
uzyskanej z egzekucji przez Sąd w stanie prawnym przed zmianą 
Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie dnia 5 lu-
tego 2005 r.; czy też okoliczność ta nie podlega badaniu przez sąd 
przy sporządzaniu przedmiotowego planu podziału?” 

 
III CZP 116/06 

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

„Czy sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasą-
dzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 k.k. i art. 48 k.k. może do-
magać się od ubezpieczyciela, z którym łączy go umowa odpowie-
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dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwrotu zapłaconej 
nawiązki?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 61/06 – z dnia 14 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy: 
„1. Czy – w sytuacji, gdy budynek posadowiony jest na dział-

kach wpisanych do trzech ksiąg wieczystych – dopuszczalne jest 
ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oddzielnie w 
każdej z części („klatce schodowej”) tego budynku, znajdującej się 
na działce wpisanej do odrębnej księgi? 

2. Czy w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej 
z rzeczywistym stanem prawnym sąd władny jest rozstrzygać po-
wyższą kwestię?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 65/06 – z dnia 14 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 
Dokonanie przelewu wierzytelności o naprawienie szkody po-

wstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługującej 
wobec osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, przez 
poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku od towarów i 
usług, na rzecz takiego podatnika, nie wpływa na zakres odpowie-
dzialności ubezpieczyciela. 

 
III CZP 66/06 – z dnia 14 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może 

dochodzić roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej na skutek 
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niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie określo-
nym w ustawie od reprezentanta przedsiębiorcy na podstawie art. 
171 § 1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź-
dziernika 1934 r. – Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. 
Nr 118, poz. 512 ze zm.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 27/06 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Goleniowie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k. jest adre-

sowane do organu administracji państwowej pismo zawierające żą-
danie wszczęcia określonego postępowania administracyjnego; 

2. w razie odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie, czy 
podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest podpi-
sanie przez sprawcę w cudzym imieniu i cudzym nazwiskiem pisma 
wszczynającego postępowanie administracyjne przed właściwym 
organem?” 

 
I KZP 28/06 

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

”Czy postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Grodzki roz-
poznającego sprawę o wykroczenie w zakresie odmowy przywróce-
nia terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego wydane 
na podstawie art. 126 § 1 k.p.k. w związku z art. 38 § 1 k.p.o.w. sta-
nowi orzeczenie zamykające drogę do wydania wyroku w rozumie-
niu art. 14 § 1 pkt 1 k.p.o.w.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 8/06 – z dnia 28 września 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Postępowanie dyscyplinarne unormowane w ustawie z dnia 27 

lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1070 ze zm.) toczy się niezależnie od postępowania karnego, 
także w wypadku jednoczesności i podmiotowo – przedmiotowej 
tożsamości tych postępowań. W takiej sytuacji postępowanie dys-
cyplinarne należy jednak zawiesić do czasu ukończenia postępo-
wania karnego, gdy przemawia za tym wzgląd na ekonomię proce-
sową lub konieczność zastosowania instytucji określonej w art. 108 
§ 4 tego Prawa (art. 22 § 1 k.p.k. stosowany odpowiednio), chyba że 
wystarczające jest zarządzenie przerwy lub odroczenie rozprawy. 
 

I KZP 16/06 – z dnia 28 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: 

„Czy pod pojęciem „wydania postanowienia o udzieleniu wa-
runkowego zwolnienia”, o jakim traktuje § 52 ust.1 pkt 13 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymcza-
sowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących 
pozbawieniem wolności oraz dokumentowaniem tych czynności 
(Dz. U. Nr 15 poz. 142) rozumieć należy wydanie przez sąd pierwszej 
instancji nieprawomocnej decyzji procesowej w tym przedmiocie, 
czy też decyzja o udzieleniu warunkowego zwolnienia, zgodnie z 
zasadą wyrażoną w art. 9 § 2 k.k.w., powinna być prawomocna lub 
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też nieprawomocna, ale wykonalna, z mocy szczególnego unormo-
wania ustawowego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

I KZP 17/06 –z dnia 28 września 2006 r. w składzie 7 sędziów 
na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Czyn wyczerpujący obecnie znamiona przestępstwa określo-
nego w art. 246 k.k., a przed dniem 1 września 1998 r. – w art. 184 
k.k. z 1969 r., zakwalifikowany – z uwagi na treść art. 4 § 1 k.k. – na 
podstawie przepisu, który stracił moc obowiązującą (art. 246 k.k. z 
1932 r.), podlega wyłączeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz. U. Nr 64, poz. 390) spod 
działania tej ustawy. 

 
I KZP 19/06 –z dnia 28 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie: 
„Czy przedmiotem ochrony przepisu art. 58 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485) jest dobro prawne o charakterze osobistym, jakim jest życie i 
zdrowie konkretnego człowieka, czy też dobro prawne o charakte-
rze ogólnym, jakim jest zdrowie społeczne?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

I KZP 20/06 –z dnia 28 września 2006 r. w składzie 7 sędziów 
na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu lustracyjnym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa..., w zakresie nie uregulowanym przepi-
sami tej ustawy, ma zastosowanie przepis art. 30 k.k. zawarty w 
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części ogólnej tegoż kodeksu?” 
postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 
I KZP 23/06 –z dnia 28 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku: 
„Czy wobec sprawcy umieszczonego w odpowiednim zakła-

dzie psychiatrycznym na mocy art. 94 § 1 k.k. można zastosować 
per analogiam instytucję przerwy w karze pozbawienia wolności 
udzieloną na podstawie art. 153 § 2 k.k.w. oraz instytucję zezwolenia 
na czasowe opuszczenie zakładu karnego na podstawie art. 141a § 
1 k.k.w.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III PZP 5/06 – z dnia 6 września 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Lublinie 

Obowiązek ustalania wynagrodzenia pracowników samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako kwoty nie niż-
szej niż suma przyrostów wynagrodzenia wynikających z art. 4a ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie 
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębior-
ców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze 
zm.) i najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określo-
nego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 
stycznia 1998 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę 
pracowników (Dz. U. Nr 16, poz. 74), w brzmieniu nadanym przez § 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 grudnia 
2000 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najniższego wyna-
grodzenia za pracę pracowników (Dz. U. Nr 121, poz. 1308), nie 
obejmuje pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2003 r. 

 
III SPZP 2/06 – z dnia 6 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postę-

powaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wniesiona przez 
ubezpieczonego w sprawie odwołania rozpoznawanego przez Sąd 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest wolna od opłat (art. 96 ust. 1 

 14



pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych – Dz. U. Nr 167, poz. 1398). 

 
III UZP 4/05 – z dnia 6 września 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
Nauczyciel, któremu wypłacano dodatek mieszkaniowy z art. 

54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.), w sprawie wszczętej 
z odwołania pracodawcy od decyzji odmawiającej zwrotu składek 
opłaconych od tego dodatku, jest zainteresowanym w rozumieniu 
art. 47711 § 2 k.p.c. 

 
II UZP 11/06 – z dnia 26 września 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Przepis art. 1302 § 3 k.p.c. stosuje się do środków odwoław-

czych i środków zaskarżenia podlegających opłacie podstawowej, o 
której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
II PZP 3/06 – z dnia 29 września 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Przepis art. 24113 § 2 zdanie drugie k.p. ma zastosowanie do 

wypowiedzenia wynikających z układu zbiorowego pracy warunków 
umowy o pracę w razie rozwiązania tego układu, także wtedy, gdy 
nie został on zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani re-
gulaminem wynagradzania. 

 
II UZP 10/06 – z dnia 29 września 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

 15



Dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do pracy i samo-
dzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określonego w art. 68 ust. 
1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 
2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie nabywa prawa do renty rodzinnej 
na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. 
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