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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 117/06 

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

„Czy możliwe jest – z powołaniem się na art. 5 k.c. lub inną 
podstawę prawną – uznanie za niedopuszczalne zniesienie współ-
własności nieruchomości stanowiącej drogę, dającą odrębnej nie-
ruchomości będącej własnością poszczególnych współwłaścicieli 
tej drogi odpowiedni dostęp do drogi publicznej w przypadku braku 
ich zgody, gdy droga ta jest niezbędna jedynie tym właścicielom?” 

 
III CZP 118/06 

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

„Czy przewidziana w art. 299 kodeksu spółek handlowych od-
powiedzialność członków zarządu spółki z o.o. obejmuje zasądzone 
w tytule wykonawczym wydanym przeciwko spółce z o.o. koszty 
procesu oraz koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z 
powodu bezskuteczności egzekucji, czy też ogranicza się tylko do 
roszczenia materialnoprawnego zasądzonego od spółki w tytule 
wykonawczym, którego egzekucja okazała się bezskuteczna, w tym 
drugim przypadku czy odpowiedzialność ta obejmuje tylko należ-
ność główną czy także odsetki ustawowe od należności głównej za-
sądzone w tytule wykonawczym?” 
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III CZP 119/06 

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

„Czy waloryzacji uzupełniającej, przewidzianej w art. 41 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w 
spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 z 
późn. zm.) podlegają tylko udziały wnoszone do spółdzielni w latach 
1944-1990, objęte wcześniej waloryzacją tzw. podstawową na pod-
stawie art. 2 tej ustawy, czy też w waloryzacji uzupełniającej uczest-
niczą również udziały z lat 1990-1991, objęte wcześniejszą walory-
zacją tzw. dodatkową na mocy art. 4 ust. 3 wskazanej ustawy?” 

 
III CZP 120/06 

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

„Czy podlega odrzuceniu – bez wzywania strony do uiszczenia 
należnej od niej opłaty sądowej – apelacja wniesiona po dniu 2 
marca 2006 r. przez pełnomocnika powodów będącego adwokatem, 
w której został zawarty wniosek o zwolnienie powodów od kosztów 
sądowych, jeżeli od tej apelacji – w terminie otwartym do jej wnie-
sienia – nie została uiszczona opłata w kwocie 30 zł?” 

 
III CZP 121/06 

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

„Czy umowa sprzedaży nieruchomości rolnej dokonana z po-
minięciem prawa pierwszeństwa dzierżawcy wynikającego z art. 29 
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, 
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poz. 2128 z późn. zm.) jest nieważna w myśl art. 58 § 1 k.c.?” 
 

III CZP 122/06 

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

„Czy członek spółdzielni, który – po wytoczeniu powództwa w 
trybie art. 42 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spół-
dzielcze (jedn. tekst: Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm. dalej: 
Prawo spółdzielcze) – został skutecznie wykluczony ze spółdzielni 
na podstawie art. 24 Prawa spółdzielczego, w brzmieniu sprzed no-
welizacji dokonanej ustawą z dnia 3 czerwca 2005 r. – o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 1024), traci legitymację czynną do zaskar-
żenia uchwały, innej niż dotyczącej jego praw podmiotowych, także 
w sytuacji gdy zaskarżył uchwałę w przedmiocie swego wyklucze-
nia do sądu?” 

 
III CZP 123/06 

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

„1. Czy wydanie w trakcie procesu ostatecznej decyzji, o której 
mowa w art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – prze-
pisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną 
(Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) stanowi przeszkodę do uwzględnie-
nia na podstawie art. 40-45 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosun-
ku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323 ze zm.) roszczenia o przy-
wrócenie własności nieruchomości przejętych na rzecz państwo-
wych jednostek organizacyjnych?; 
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2. czy przepis art. 40 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej 
Polskiej odnosi się także do faktycznego przejęcia przez państwowe 
jednostki organizacyjne bez tytułu prawnego nieruchomości, w sto-
sunku do której wydane zostało później na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i 
poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 ze zm.) postanowienia o naby-
ciu własności przez zasiedzenie?” 

 
III CZP 124/06 

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

„Czy wniesienie apelacji jest czynnością procesową dokony-
waną jeszcze w toku postępowania przed sądem pierwszej instan-
cji, czy też już w ramach postępowania przed sądem drugiej instan-
cji?” 

 
III CZP 125/06 

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

„Czy dopuszczalne jest zgłoszenie zarzutu potrącenia przez 
wierzyciela upadłego w procesie wytoczonym przeciwko niemu 
przez syndyka masy upadłości w sytuacji, gdy przedstawiona do 
potrącenia wierzytelność została przed wytoczeniem powództwa 
zgłoszona jako wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, a 
jednocześnie wierzyciel (pozwany) przy zgłoszeniu wierzytelności 
przedstawił ją do potrącenia z wierzytelnością, aktualnie dochodzo-
ną przez syndyka pozwem?” 
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III CZP 126/06 

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

„Czy wpisana do księgi zasad prawnych uchwała składu 
siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 22 wrze-
śnia 1970 r., III PZP 11/70 (OSNC 1971/4/61) w części, zgodnie z któ-
rą rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty ma ten skutek, że 
wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za 
okres od daty wyroku do daty płatności poszczególnych rat, za-
chowała swoją aktualność w obowiązującym systemie prawnym?” 

 
III CZP 127/06 

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

„Czy biegłemu sądowemu podatnikowi podatku od towarów i 
usług przysługuje wynagrodzenie tylko w wysokości wynikającej z 
treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 
1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bie-
głych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 ze zm.), czy 
też stosownie powiększone o należny podatek VAT?” 

 
III CZP 128/06 

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

„Czy zstępny wydziedziczony w testamencie jest osobą legi-
tymowaną czynnie do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie spi-
su inwentarza na podstawie art. 637 § 1 k.p.c.?” 
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III CZP 129/06 

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-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwrotu zapłaconej 
nawiązki?” 

 
III CZP 130/06 

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

„Czy pod rządem art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 
1069 i Nr 153, poz. 1271) oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czyn-
ności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a także art. 223 
ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach 
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 
153, poz. 1271) i § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców 
prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy 
prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349) zachowała aktualność uchwała 7 
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1963 r. III PO 17/63, 
OSNC 1964, z. 6, poz. 107 w części stwierdzającej, iż współuczest-
nikom procesu zastąpionym przez jednego adwokata, w razie wy-
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grania przez nich sprawy, sąd przyznaje zwrot kosztów procesu z 
tytułu poniesionych przez nich wydatków na opłacenie pełnomoc-
nika procesowego w wysokości jednego wynagrodzenia?” 

 
III CZP 131/06 

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

„1. Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie przeciwko 
byłemu małżonkowi o opróżnienie lokalu z powództwa żołnierza 
zawodowego, który na mocy art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 r. Nr 
116, poz. 1203) zachował prawo do osobnej kwatery stałej przydzie-
lonej mu w trakcie trwania związku małżeńskiego przy uwzględnie-
niu małżonka przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej, gdy nie za-
chodzi sytuacja określona w art. 23 ust. 2 tej ustawy? 

2. w przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi 
twierdzącej – czy żołnierzowi zawodowemu, który zachował prawo 
do osobnej kwatery stałej przydzielonej mu w trakcie trwania mał-
żeństwa przy uwzględnieniu małżonka przy ustalaniu powierzchni 
mieszkalnej służy skuteczne roszczenie o nakazie opróżnienia tej 
kwatery przez rozwiedzionego małżonka, w sytuacji gdy małżeń-
stwo zostało rozwiązane przez rozwód przed dniem 1 lipca 2004 r. – 
w okresie obowiązywania art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 
1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. 1995 r. Nr 86, poz. 433) – w oparciu o przepisy art. 690 k.c. w 
zw. z art. 222 § 1 k.c. czy też art. 718 § 1 k.c. w zw. z art. 715 k.c. lub 
716 k.c. i w zw. z art. 281 k.r.o. lub inne?” 
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III CZP 132/06 

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

„Czy w wypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w 
spółce z o.o. następuje na mocy dotychczasowych postanowień 
umowy spółki, w której przewidziano jedynie maksymalną wyso-
kość podwyższenia i termin podwyższenia – w razie nieskorzystania 
z prawa pierwszeństwa przez wspólników spółki – uprawnienie do 
zaproponowania zakupu udziałów przysługuje bez żadnych ograni-
czeń zarządowi spółki – w sytuacji, gdy uprawnienie to nie zostało 
ustalone ani w umowie spółki, ani w uchwale wspólników o pod-
wyższeniu kapitału zakładowego?” 

 
III CZP 133/06 

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

„Czy w przypadku wniesienia sprzeciwu od negatywnego 
orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w trybie art. 
80 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co jest równoznaczne z 
przekazaniem sprawy do sądu, adwokat, radca prawny lub rzecznik 
patentowy, który wniósł ten sprzeciw, zobowiązany jest bez wezwa-
nia do wpłacenia wymaganej opłaty stałej lub stosunkowej uiścić tę 
opłatę?” 

 
III CZP 134/06 

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

„Czy opłata podstawowa wymieniona w art. 11 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
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Nr 167, poz. 1398) jest opłatą w wysokości stałej, o jakiej mowa w 
przepisie art. 1302 § 3 kodeksu postępowania cywilnego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 72/06 – z dnia 13 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Roszczenie przewidziane w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. 
z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) nie przysługuje w odniesieniu do 
działki gruntu stanowiącej drogę publiczną, nad którą spółdzielnia 
mieszkaniowa wzniosła budynek przed dniem 5 grudnia 1990 r. 

 
III CZP 75/06 – z dnia 13 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Nie pobiera się opłaty podstawowej od zarzutów od nakazu 

zapłaty podlegających opłacie stosunkowej, w których zgłoszono 
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. 

 
III CZP 79/06 – z dnia 13 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
1. Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, działająca na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. 
w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach 
pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 ze zm.) , ma zdolność sądową; 

2. odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 62/06 – z dnia 25 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
W razie zbiegu egzekucji sądowej z egzekucją administracyj-
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ną, prowadzoną przez Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych jako organ egzekucyjny, sąd rejonowy, po stwierdze-
niu spełnienia przesłanek określonych w art. 773 § 1 zdanie drugie 
k.p.c., może orzec o dalszym prowadzeniu łącznie obu egzekucji 
przez ten organ egzekucyjny w trybie dla niego właściwym. 

 
III CZP 63/06 – z dnia 25 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
W postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych po-

zwany traci prawo powoływania w toku postępowania wszystkich 
twierdzeń, zarzutów oraz dowodów na ich poparcie zawartych w 
odpowiedzi na pozew, złożonej po upływie terminu wskazanego w 
art. 47914 § 1 k.p.c., chyba że wykaże, iż – gdyby złożył odpowiedź 
na pozew w terminie – ich powołanie nie było możliwe albo że po-
trzeba ich powołania powstała po upływie terminu do złożenia od-
powiedzi na pozew. 

 
III CZP 67/06 – z dnia 25 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 
1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) osoby prawne niebędące spółdzielczymi 
kasami oszczędnościowo-kredytowymi nie utraciły z mocy prawa 
członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-
Kredytowej. 

 
III CZP 73/06 – z dnia 25 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 
„Z jaką chwilą następuje zakończenie postępowania w danej 
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instancji w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 
1398)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 74/06 – z dnia 25 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Do zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyj-

nemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, wy-
dane przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), 
mają zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 149 ust. 1). 

 
III CZP 87/06 – z dnia 25 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
W sprawie o rozwód strona może odwołać w apelacji – wyra-

żoną przed sądem pierwszej instancji – zgodę na zaniechanie orze-
kania o winie rozkładu pożycia. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CSK 18/06 – postanowienie z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
W postępowaniu o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego nie 

dokonuje się oceny prawidłowości zastosowania przez ten sąd pra-
wa obcego. 

 
V CSK 52/06 – postanowienie z dnia 12 maja 2006 r. 
Wpis hipoteki przymusowej zwykłej na podstawie decyzji 

określonej w art. 35 § 1 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) wymaga 
dołączenia przez wnioskodawcę tytułu wykonawczego. 

 
V CSK 105/06 – wyrok z dnia 26 maja 2006 r. 
Podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia nie przery-

wa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym zarzutem. 
 
V CSK 76/06 – wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. 
Czynnościami prawnymi pod tytułem obciążliwym, o których 

stanowił art. 55 § 1 Prawa upadłościowego z dnia 24 października 
1934 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.), były 
czynności będące bezpośrednim źródłem obowiązku spełnienia 
świadczenia, a nie późniejsze czynności stanowiące przejaw wyko-
nania tego obowiązku. 

 
III CZ 36/06 – postanowienie z dnia 28 czerwca 2006 r. 
Do skargi kasacyjnej od wyroku (postanowienia co do istoty 
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sprawy) wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, 
poz. 1398), wniesionej po wejściu w życie tej ustawy, stosuje się 
przepisy ustawy nowej. 

 
V CNP 86/06 – postanowienie z dnia 4 lipca 2006 r. 
Niezgodne z prawem zamknięcie drogi do instancji odwoław-

czej, dokonane orzeczeniem formalnym, będące naruszeniem 
uprawnień chronionych przepisami konstytucyjnymi (art. 78 Kon-
stytucji), uprawnia stronę do złożenia skargi od prawomocnego 
orzeczenia sądu pierwszej instancji (art. 4241 § 2 k.p.c.). 

 
IV CNP 25/06 – postanowienie z dnia 5 lipca 2006 r. 
Od prawomocnego postanowienia sądu drugiej instancji co do 

przybicia przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z pra-
wem. 

 
I CSK 127/06 – wyrok z dnia 7 lipca 2006 r. 
Dyrektor generalny ministerstwa ma ustawowe uprawnienia 

do reprezentowania Skarbu Państwa tylko w odniesieniu do mienia 
powierzonego temu ministerstwu. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 29/06 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przesłanie apelacji za pośrednictwem telefaksu (faksu) 

spełnia wymóg formalny z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.?” 
 

I KZP 30/06 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy dopuszczalne jest skazanie osoby za przestępstwo 

przewidziane w art. 233 § 1 k.k., która będąc przesłuchana w cha-
rakterze świadka „poza własnym procesem”, będąc pouczona o 
prawie wynikającym z art. 183 § 1 k.p.k. złożyła fałszywe zeznania z 
obawy przed grożącą jej odpowiedzialnością karną za przestęp-
stwo, co do którego istniały uzasadnione podstawy do przedsta-
wienia jej zarzutów, które to przestępstwo pozostawało w bezpo-
średnim związku z czynami stanowiącymi przedmiot postępowania, 
w którym osoba ta składała zeznania?” 

 
I KZP 31/06 

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

„Czy zawarte w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) określenie 
„przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” dotyczy 
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przewożenia wymienionych w ustawie środków, substancji i słomy 
makowej przy przekroczeniu przez sprawcę przynajmniej jednej 
granicy międzypaństwowej RP, czy także przemieszczania narkoty-
ków wyłącznie w obrębie terytorium Państwa?” 
 

I KZP 32/06 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy „odpowiednie” stosowanie art. 451 k.p.k. w sprawie o 

wydanie wyroku łącznego (art. 573 § 2 k.p.k.) z wniosku skazanego 
pozbawionego wolności oznacza, iż sąd orzekający w tym przed-
miocie w pierwszej instancji jest zobowiązany do: 

a) pouczenia skazanego o możliwości sprowadzenia go na 
rozprawę? 

b) sprowadzenia go na rozprawę gdy złoży taki wniosek? 
2. czy wskazanie w art. 569 § 2 k.p.k. sądu wyższego rzędu 

właściwego do wydania wyroku łącznego oznacza, iż sąd wyższego 
rzędu jest właściwy do wydania wyroku łącznego w sytuacji, gdy 
skazany wskazuje we wniosku m. in. wyrok tego sądu, lecz wyrok 
ten nie podlega łączeniu, a jedynie wyroki sądów niższego rzędu? 

3. czy przepis art. 572 k.p.k. zobowiązuje: 
a) sąd wyższego rzędu do umorzenia postępowania (w sytu-

acji wskazanej w pkt 2) w przedmiocie wydania wyroku łącznego 
obejmującego wyrok tego sądu i w konsekwencji stwierdzenia swej 
niewłaściwości oraz przekazania sprawy do rozpoznania sądowi 
właściwemu? 

b) sąd do umorzenia postępowania w części, gdy wyrok łączny 
nie obejmuje wyroku(ów) wskazanych we wniosku przez skazane-
go?” 
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I KZP 33/06 

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

„Czy prezes sądu (przewodniczący wydziału, upoważniony 
sędzia) w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy (art. 350 § 1 pkt 3 
k.p.k.) powinien wskazać pokrzywdzonego, który nie złożył oświad-
czenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 
1 k.p.k.), jako uczestnika, którego należy zawiadomić o terminie 
rozprawy głównej?” 
 

I KZP 34/06 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy zmiana ustawowego zagrożenia czynu określonego w 

art. 197 § 3 k.k. nadająca mu status zbrodni w myśl ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. o zmianie ustawy – kodeks karny, ustawy – kodeks po-
stępowania karnego i ustawy – kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 
Nr 163, poz. 1363) powoduje zmianę właściwości rzeczowej sądu 
zgodnie z art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k., jeżeli czyn został popełniony przed 
wejściem w życie tej ustawy, a nie zapadł jeszcze wyrok przed są-
dem dotychczas właściwym, tj. czy do rozpoznania tego typu spraw 
nadal właściwy jest Sąd Rejonowy czy Sąd Okręgowy?” 
 

I KZP 35/06 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w sytuacji, gdy sąd nie wyda na podstawie art. 184 § 3 

k.p.k. postanowienia o zleceniu przesłuchania świadka anonimowe-
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go przez sędziego wyznaczonego ze swojego składu, a mimo to 
dojdzie do przesłuchania tego świadka tylko przez jednego sędzie-
go, to uznać należy, że przesłuchanie takie odbywa się w rozumie-
niu art. 439 § 1 pkt 2 in fine k.p.k. na rozprawie i oznacza, że pozo-
stali członkowie składu orzekającego nie byli obecni na całej roz-
prawie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 18/06 – z dnia 26 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 160 k.k. jest życie i 

zdrowie człowieka od rozpoczęcia porodu (wystąpienia skurczów 
macicy, dających postęp porodu), a w wypadku operacyjnego za-

biegu cesarskiego cięcia kończącego ciążę − od podjęcia czynności 

zmierzających do przeprowadzenia tego zabiegu. 
 

I KZP 22/06 – z dnia 26 października 2006 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Skorzystanie przez świadka z prawa odmowy zeznań (art. 182 
§ 1 k.p.k.) może nastąpić także przez złożenie oświadczenia (art. 186 
§ 1 k.p.k.) na piśmie. 
 

I KZP 24/06 – z dnia 26 października 2006 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie: 

„Czy <<strona zastępcza>> – następca prawny osoby po-
krzywdzonej będącej jednocześnie sprawcą przestępstwa, która z 
powodu śmierci nie stała się stroną w postępowaniu, nie była po-
dejrzana ani oskarżona, może działać w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 25/06 – z dnia 26 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 
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„Czy samo zaskarżenie rozstrzygnięcia o kosztach sądowych 
zawartego w wyroku na podstawie art. 460 k.p.k. w przypadku braku 
wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku celem wniesienia 
apelacji – obliguje Sąd pierwszej instancji do sporządzenia uzasad-
nienia tegoż rozstrzygnięcia (w przedmiocie kosztów sądowych), a 
jeżeli tak, to w jakim terminie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 87/06 – postanowienie z dnia 6 czerwca 2006 r. 
1. Na dziennikarzach ciążą obowiązki i odpowiedzialność, a 

treść art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności z dnia 11 kwietnia 1950 r. (Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 284) 
nie przyznaje dziennikarzom „absolutnego immunitetu”, zwalniają-
cego ich z przestrzegania rygorów prawa karnego. 

2. Zarówno działalność jurysdykcyjna, jak i organizacyjna są-
dów może podlegać ocenie i krytyce dziennikarskiej. Podzielić jed-
nak wypada także stanowisko wielokrotnie wyrażone przez Euro-
pejski Trybunał Praw Człowieka, że sądownictwo pełni szczególną 
rolę w społeczeństwie i sądy jako gwarant sprawiedliwości muszą 
cieszyć się społecznym zaufaniem, co może uzasadniać koniecz-
ność przeciwdziałania bezpodstawnym i destrukcyjnym atakom na 
sędziów. 

 
III KK 395/05 – postanowienie z dnia 7 czerwca 2006 r. 
Oceny i wnioski sądu odwoławczego, oparte na ustaleniach 

sądu pierwszej instancji, zawarte w części dyspozytywnej i moty-
wacyjnej wyroku, nie stanowią zmiany ustaleń faktycznych w rozu-
mieniu art. 454 § 2 k.p.k. 

 
IV KK 106/06 – wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. 
Dwukrotne skazanie w jednym wyroku tej samej osoby za ten 

sam zarzucony czyn, stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, 
określoną w art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 
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V KK 499/05 – wyrok z dnia 6 lipca 2006 r. 
W postępowaniu odwoławczym toczącym się w sprawie, w 

której nie wniesiono środka odwoławczego na niekorzyść, nie na-
rusza zakazu określonego w art. 434 § 1 k.p.k. zmiana zaskarżonego 
wyroku polegająca na przyjęciu w opisie czynu, że fakty uznane za 
udowodnione wypełniają inne, niż wskazane w tym wyroku, alterna-
tywne znamiona przestępstwa tego samego typu. 

 
III KK 456/05 – postanowienie z dnia 7 lipca 2006 r. 
1. Przepis art. 170 § 1 k.p.k. w odniesieniu do dowodu z opinii 

biegłych może mieć zastosowanie jedynie przy rozpoznawaniu 
pierwszego w sprawie wniosku o powołanie ekspertów, których do-
tąd nie powołano, albo wniosku o powołanie biegłego odnośnie zu-
pełnie innego przedmiotu opinii niż ten, którego dotyczy złożona już 
ekspertyza. 

2. Strona przedstawiająca wniosek o wezwanie eksperta w ce-
lu jego przesłuchania powinna wykazać, w jakim zakresie złożona 
na piśmie opinia jest niepełna lub niejasna czy wewnętrznie 
sprzeczna albo na czym polega jej sprzeczność z inną opinią wyda-
ną w tej sprawie, a więc uprawdopodobnić zaistnienie sytuacji 
wskazanych w art. 201 k.p.k. Samo ogólne stwierdzenie, że wnio-
skodawca chce uzyskać informacje odnośnie określonych okolicz-
ności, o których mowa w opinii, nie spełnia wymogów uwzględnie-
nia takiego wniosku i wezwania biegłego lub biegłych na rozprawę. 

 
V KK 107/05 – wyrok z dnia 29 sierpnia 2006 r. 
Branie udziału przez sędziego w rozpoznaniu sprawy, w której 

sąd przyjął w wyroku współudział określonej osoby w zachowaniu 

 22



przestępnym, stanowiącym przedmiot później rozpatrywanej spra-
wy przeciwko tej osobie jako oskarżonej, stanowi zazwyczaj oko-
liczność wywołującą uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności 
sędziego (art. 41 § 1 k.p.k.). 

 
I KZP 16/06 – postanowienie z dnia 28 września 2006 r. 
Sformułowanie „wydanie postanowienia o udzieleniu warun-

kowego zwolnienia”, użyte w § 52 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności 
administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego 
aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawie-
niem wolności oraz dokumentowaniem tych czynności (Dz. U. Nr 
15, poz. 142) oznacza wydanie postanowienia w tym przedmiocie, 
podlegającego wykonaniu (art. 9 § 2 k.k.w. oraz art. 154 § 1 k.k.w. w 
zw. z art. 162 § 2 zd. 2 k.k.w.). 

 
I KZP 20/06 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 28 wrze-

śnia 2006 r. 
1. Sąd odwoławczy nie jest, co do zasady, uprawniony do wy-

stąpienia z zagadnieniem prawnym w trybie określonym w art. 441 § 
1 k.p.k. wówczas, gdy zasadnicza wykładnia dotyczyłaby zagadnie-
nia pozostającego poza granicami środka odwoławczego (art. 433 § 
1 in princ k.p.k.). W zakresie szerszym sformułowanie zagadnienia 
prawnego jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy ustawa zobo-
wiązuje sąd ad quem do uwzględnienia określonych uchybień poza 
granicami środka odwoławczego, zaś kwestia wymagająca zasadni-
czej wykładni pozostaje właśnie w związku z uchybieniami, które 
sąd zobowiązany jest uwzględnić z urzędu po przekroczeniu granic 
tego środka (art. 433 § 1 in fine k.p.k). Sąd kasacyjny nie jest nato-
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miast uprawniony do wystąpienia z takim zagadnieniem wówczas, 
gdy wykładnia, o którą się zwraca, dokonywana byłaby poza grani-
cami zaskarżenia i podniesionych zarzutów i nie dotyczyłaby uchy-
bień zobowiązujących sąd do przekroczenia tych granic (art. 536 
k.p.k.). 

2. Usprawiedliwiony błąd wyłącza winę sprawcy zachowania, z 
którym ustawodawca wiąże określone skutki o charakterze repre-
syjnym. Ponieważ odpowiedzialność represyjna o charakterze 
obiektywnym, to jest oparta wyłącznie na fakcie, że dany podmiot 
złożył bądź nie złożył oświadczenia o określonej treści, wykracza 
poza standardy prawa represyjnego w demokratycznym państwie 
prawa, przyjąć należy, że art. 30 k.k. znajduje per analogiam zasto-
sowanie także w postępowaniu lustracyjnym. Skutkiem proceso-
wym ustalenia, że osoba działająca w usprawiedliwionym błędzie 
złożyła subiektywnie prawdziwe, ale obiektywnie nieprawdziwe 
oświadczenie lustracyjne, powinna być odmowa wszczęcia albo 
umorzenie już wszczętego postępowania lustracyjnego na podsta-
wie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 19 ustawy z dnia 11 kwietnia 
1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących 
funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 4/06 

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

„Czy w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku 
pracy z nauczycielem mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 
20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela znajduje zastosowanie art. 41 Ko-
deksu Pracy?”  

 
II PZP 5/06 

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

„Czy pracodawca winien uiścić opłatę podstawową w kwocie 
30,00 zł od apelacji – art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 
z późn. zm.), czy opłatę stosunkową – art. 13 tej ustawy, w spra-
wach z zakresu prawa pracy, z powództwa pracownika, przy warto-
ści przedmiotu zaskarżenia nie przewyższającej 50.000,00 zł?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 3/06 – z dnia 5 października 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Właściwość rzeczową sądu okręgowego w sprawie z powódz-

twa pracownika, której przedmiotem jest wyłącznie roszczenie o za-
sądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (na 
podstawie art. 943 § 3 k.p. albo art. 24 § 1 zdanie drugie k.c. w 
związku z art. 445 k.c. lub art. 448 k.c. w związku z art. 300 k.p.), 
określa się na podstawie art. 17 pkt 4 k.p.c. 

 
I UZP 2/06 – z dnia 18 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
W przypadku ponownego obliczenia wysokości emerytury na 

podstawie art. 111 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 
2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) osobie, której podstawę wymiaru 
emerytury stanowi podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do 
pracy w wysokości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1, kwotą bazową 
„ostatnio przyjętą do obliczania świadczenia” w rozumieniu art. 111 
ust. 2, jest kwota bazowa przyjęta do obliczenia tzw. części socjal-
nej emerytury (art. 53 ust. 1 pkt 1). 

 
II UZP 12/06 – z dnia 24 października 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 
„Czy wniosek strony wnoszącej apelację, która podlega wy-
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łącznie opłacie podstawowej, o zwolnienie od tej opłaty, podlega 
oddaleniu czy też odrzuceniu – jako niedopuszczalny z mocy pra-
wa?” 

postanowiono przejąć sprawę do rozpoznania. 
 
III UZP 3/06 – z dnia 26 października 2006 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę 

(wdowca) jest, poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 
39, poz. 353 ze zm.), pozostawanie przez małżonków do dnia śmier-
ci jednego z nich w stanie faktycznej wspólności małżeńskiej (art. 
70 ust. 3 tej ustawy). Ciężar dowodu niepozostawania w tej wspól-
ności spoczywa na organie rentowym. 
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