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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 135/06 

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

„1. Czy w przypadku powołania się dłużnika w toku egzekucji 
na ograniczenie odpowiedzialności w trybie art. 837 zd. 1 k.p.c. do-
puszczalne jest nieograniczone prowadzenie egzekucji w sytuacji, 
gdy tytuł wykonawczy zawiera wzmiankę o ograniczeniu egzekucji 
nie wskazując jednocześnie zakresu tego ograniczenia, a postępo-
wanie o sporządzenie spisu inwentarza nie zostało zakończone? 

2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 – w jaki sposób 
nastąpić winno ograniczenie tej egzekucji, poprzez zawieszenie po-
stępowania, umorzenie go, czy też złożenie egzekwowanych dalej 
środków do depozytu sądowego? 

3. Na której stronie postępowania egzekucyjnego spoczywa 
ciężar udowodnienia wysokości kwoty, do której ograniczona jest 
odpowiedzialność dłużnika, w szczególności w sytuacji, gdy toczy 
się jednocześnie postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza?” 

 
III CZP 136/06 

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

„Czy w wypadku podziału nieruchomości gruntowej oddanej w 
wieczyste użytkowanie, na której usytuowany jest jeden budynek 
stanowiący odrębną nieruchomość będącą przedmiotem prawa 
własności tego wieczystego użytkownika dopuszczalny w świetle 
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art. 235 § 1 i 2 k.c. jest taki podział tego wielopiętrowego budynku 
na dwie odrębne nieruchomości, aby na poziomie jednej z kondy-
gnacji nieruchomość budynkowa położona na jednej z działek po-
wstałych w wyniku podziału przekraczała granicę tej działki i wcho-
dziła obrysem w bryłę budynku mającego stanowić od chwili po-
działu odrębną nieruchomość położoną na innej działce przy 
uwzględnieniu, że obydwie nieruchomości budynkowe nadal nale-
żeć będą do tego samego wieczystego użytkownika?” 
 

III CZP 137/06 

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

„Czy sąd drugiej instancji, który oddala apelację od orzeczenia 
sądu pierwszej instancji, jest sądem orzekającym co do istoty 
sprawy w rozumieniu art. 405 zd. 2 k.p.c., a zatem – czy jest on wła-
ściwy do rozpoznania skargi o wznowienie postępowania opartej na 
podstawach innych niż określone w art. 401 oraz art. 4011 k.p.c.?” 

 
III CZP 138/06 

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

„Jaką opłatę – stałą czy stosunkową – należy pobrać od po-
zwu w postępowaniu upominawczym w sytuacji, gdy sprawa jedno-
cześnie powinna być rozpoznawana w postępowaniu uproszczo-
nym w sprawach gospodarczych?” 

 
III CZP 139/06 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – 
Prawo wodne wygasły prawa majątkowe osób trzecich, które obcią-
żały wody państwowe?” 

 
III CZP 140/06 

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

„Czy uczestnik (strona postępowania) ma obowiązek uiścić od 
pisma podlegającego opłacie opłatę podstawową o jakiej mowa w 
przepisie art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) w 
sytuacji, gdy przyznane mu przez sąd częściowe zwolnienie od 
kosztów sądowych polega na zwolnieniu od uiszczenia całej opłaty 
od tego pisma?” 

 
III CZP 141/06 

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

„1. Czy w procesie o zapłatę należności z tytułu opłat eksplo-
atacyjnych i opłat na poczet funduszu termomodernizacyjnego do-
puszczalne jest kwestionowanie przez członka spółdzielni mieszka-
niowej zasadności opłaty na ten fundusz – ustalonej uchwałą Rady 
Nadzorczej Spółdzielni? 

2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej: 
Czy dopuszczalne było, na gruncie art. 209 § 4 Prawa spół-

dzielczego (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) obciążenie człon-
ka spółdzielni mieszkaniowej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 
comiesięcznymi opłatami na fundusz modernizacyjny (termomo-
dernizacyjny), w sytuacji kiedy nieprzystąpiono do modernizacji 
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budynku mieszczącego lokal spółdzielcy?” 
 

III CZP 142/06 

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 (tekst jedn.: 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 143/06 

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

„Czy w przypadku, gdy po likwidacji i wykreśleniu z rejestru 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się, że istnieje nale-
żący do tej spółki majątek, który nie został objęty likwidacją do-
puszczalne jest ustanowienie na podstawie stosowanych w drodze 
analogii: 

- art. 666 § 1 k.p.c. kuratora dla ujawnionego majątku spółki, 
bądź 

- na podstawie art. 184 § 1 k.r.o. kuratora dla spółki?”  
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III CZP 144/06 

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

„Czy przepis art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) w brzmieniu 
ustalonym ustawą z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Pra-
wo bankowe i o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870) jest 
przepisem szczególnym (lex specialis) w stosunku do przepisu art. 
31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece; innymi słowy: 
czy od 1 maja 2004 r. wystarczającą podstawą wpisu hipoteki na 
rzecz banku jest – obok dokumentów bankowych wymienionych w 
art. 95 ust. 1 Prawa bankowego – oświadczenie właściciela nieru-
chomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (lub o zmianie 
treści już wpisanej hipoteki) złożone w zwykłej formie pisemnej bez 
notarialnego poświadczenia podpisu właściciela?” 

 
III CZP 145/06 

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

„Czy opłatę stałą w wysokości określonej w art. 29 pkt 3 usta-
wy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) pobiera się od pozwu w 
sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółki?” 

  
III CZP 146/06 

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

„Czy na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
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Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunika-
cyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń odpo-
wiada za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu je-
go posiadaczowi?” 

 
III CZP 147/06 

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

„1. Czy strona, która z uwagi na upływ określonego w art. 718 
§ 2 k.p.c. terminu, nie może skutecznie domagać się wszczęcia po-
stępowania o odtworzenie akt, ma możliwość bez przeprowadzania 
takiego postępowania, wytoczyć ponownie powództwo przeciwko 
temu samemu pozwanemu, o to samo roszczenie i na tej samej 
podstawie prawnej? 

2. W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej, czy po po-
nownym wytoczeniu powództwa, sąd powinien z urzędu wszcząć 
postępowanie o odtworzenie akt, a sprawę o świadczenie do czasu 
zakończenia tego postępowania zawiesić, czy też powinien od razu 
na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. pozew odrzucić?” 

 
III CZP 148/06 

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

„Czy w świetle art. 15 ust. 1 in principio ustawy z dnia 15 
kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) cesjonariusz 
wierzytelności cywilnoprawnej jest uprawniony do zgłoszenia do 
sądu wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej w całości lub 
w części w przypadku, gdy w spisie, o którym mowa w art. 21 tej 
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ustawy, wymieniony jest cedent?” 
 

III CZP 149/06 

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.?” 

 
III CZP 150/06 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiony do rozpo-
znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podatek od towarów i usług VAT jest elementem odszko-
dowania w przypadku ustalenia jego wysokości wyłącznie według 
cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy 
(tj. na podstawie metody kosztorysowej)?” 

 
III CZP 151/06 

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

„Czy skutkiem uchybienia procesowego polegającego na 
ogłoszeniu wyroku przez sędziego, który nie orzekał w sprawie, jest 
nieważność postępowania czy też skutkiem tego uchybienia jest 
jedynie możliwość powoływania się na nie w zarzutach apelacyj-
nych, w sytuacji gdy mogło mieć wpływ na wynik sprawy?” 

 
III CZP 152/06 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy w sprawach dotyczących ostatecznych rozstrzygnięć or-
ganów Fundacji «Polsko-Niemieckie Pojednanie» w przedmiocie 
przyznania świadczenia pieniężnego ofiarom represji nazistowskich 
dopuszczalna jest droga sądowa?” 

 
III CZP 153/06 

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

„Czy od postanowienia sądu rejonowego orzekającego na 
podstawie art. 5986 k.p.c., w przedmiocie wniosku uprawnionego o 
zleceniu kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, 
przysługuje środek odwoławczy?” 

 
III CZP 154/06 

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

„Czy uczestnik (strona postępowania) ma obowiązek uiścić od 
pisma podlegającego opłacie opłatę podstawową o jakiej mowa w 
przepisie art. 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) w 
sytuacji, gdy przyznane mu przez sąd częściowe zwolnienie od 
kosztów sądowych polega na zwolnieniu od uiszczenia całej opłaty 
od tego pisma?” 

(poprzednia sygnatura – III CZP 140/06) 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 77/06 – z dnia 7 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„Czy postanowienie sądu drugiej instancji wydane co do istoty 

sprawy w postępowaniu nieprocesowym, od którego przysługuje 
skarga kasacyjna, staje się prawomocne z chwilą jego wydania?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 69/06 – z dnia 8 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„Czy skuteczne jest złożenie przez powoda (wierzyciela) wnio-

sku o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego, po-
wstałych po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w 
sprawie (nakazu nakazowego) przed prawomocnym odrzuceniem 
zarzutów z przyczyn formalnych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 81/06 – z dnia 8 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 
„Czy postanowienie komornika o ustaleniu opłaty stosunko-

wej wydane na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 
ze zm.), od którego nie zostało wniesione odwołanie, może być 
zmienione (bądź uchylone) na podstawie ust. 2 art. 49 tej ustawy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 82/06 – z dnia 8 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Artykułu 32 Prawa upadłościowego i naprawczego oraz art. 
1302 § 4 k.p.c. nie stosuje się do upadłego wnoszącego zażalenie na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości (art. 54 p.u.n.). 

 
III CZP 93/06 – z dnia 8 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Podstawę ustanowienia hipoteki przymusowej zwykłej (art. 109 

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.) może stanowić 
tylko tytuł wykonawczy. 

 
III CZP 103/06 – z dnia 8 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 
Artykuł 139 § 3 k.p.c. nie ma zastosowania do przedsiębiorcy – 

osoby fizycznej wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej. 
 
III CZP 104/06 – z dnia 8 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy: 
„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 
obowiązku uiszczenia kosztów w składzie jednego sędziego doty-
czy również postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie 
kosztów przyznanych w nakazie zapłaty (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 84/06 – z dnia 14 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy nabywca nieruchomości obciążonej hipoteką przymuso-
wą na podstawie zarządzenia tymczasowego sądu (art. 111 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.) jest osobą, na którą po 
powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem 
tytułu, przeszedł obowiązek, w rozumieniu art. 788 k.p.c., zapłaty 
świadczenia pieniężnego, zabezpieczonego tą hipoteką, zasądzo-
nego wyrokiem sądu polubownego od zbywcy nieruchomości?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

III CZP 49/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

Postanowienie sądu pierwszej instancji, wydane na podstawie 
art. 613 k.p.c., zobowiązujące zarządcę do wypłacenia określonej 
kwoty tytułem nadwyżki dochodów, jest orzeczeniem co do istoty 
sprawy w rozumieniu art. 518 k.p.c., od którego przysługuje apela-
cja. 

 

III CZP 58/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 

Wniosek o wykreślenie hipoteki złożony po wejściu w życie 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. Nr 126, poz. 876) podlega opłacie sądowej w wy-
sokości stanowiącej połowę opłaty należnej od wniosku o wpis tego 
prawa określonej w powołanej ustawie. 
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III CZP 76/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Biegły sądowy – członek spółdzielni mieszkaniowej – jest z 
mocy samej ustawy wyłączony w sprawie, w której ta spółdzielnia 
jest stroną, tylko wtedy, gdy wynik sprawy może bezpośrednio od-
działywać na jego prawa lub obowiązki jako członka spółdzielni (art. 
48 § 1 pkt 1 w zw. z art. 281 k.p.c.). 

 
III CZP 85/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Jeżeli sąd drugiej instancji, przekraczając granice apelacji, 

uchylił wyrok sądu pierwszej instancji także w części, w której jako 
niezaskarżony stał się prawomocny, to – rozpoznając sprawę po-
nownie na skutek apelacji – rozpoznaje ją także w zakresie w jakim 
poprzednio uchylił wyrok sądu pierwszej instancji w niezaskarżonej 
części. 

 
III CZP 92/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Postanowienie umowy najmu zawartej na czas określony 

przewidujące możliwość wypowiedzenia tej umowy z „ważnych 
przyczyn” mieści się w hipotezie art. 673 § 3 k.c. 

 
III CZP 101/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu 
Nieprzytoczenie w pozwie okoliczności uzasadniających wła-

ściwość przemienną sądu nie uzasadnia zastosowania art. 130 § 1 
k.p.c. 
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III CZP 102/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Roszczenie o zwrot podwójnego zadatku wynikające z umowy 
przedwstępnej zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 
lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408), powstałe przed jej wejściem w 
życie, przedawnia się z upływem roku od dnia wejścia w życie tej 
ustawy (art. 390 § 3 k.c. w zw. z art. XXXV pkt 2 p.w.k.c.). 

 
III CZP 109/06 – z dnia 21 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 
Opłata podstawowa określona w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 

lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 
167, poz. 1398 ze zm.) jest opłatą w wysokości stałej w rozumieniu 
art. 1302 § 3 k.p.c. 

 
III CZP 83/06 – z dnia 22 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Apelacja wniesiona przez adwokata, bez spełnienia obowiązku 

zaokrąglenia w górę końcówki uiszczonej opłaty stosunkowej do 
pełnego złotego, podlega odrzuceniu. 

 
III CZP 86/06 – z dnia 22 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
Do apelacji wniesionej od wyroku wydanego po wejściu w ży-

cie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) mają zastosowanie 
przepisy tej ustawy. 
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III CZP 91/06 – z dnia 22 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

W sprawie gospodarczej rozpoznawanej w postępowaniu 
uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą określoną w art. 
28 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
III CZP 89/06 – z dnia 24 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Wniosek o wyznaczenie przez sąd przedstawiciela dla nie-

obecnej strony postępowania administracyjnego (art. 34 k.p.a.) nie 
podlega opłacie sądowej. 

 
III CZP 97/06 – z dnia 24 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa majątkowe 

tylko do majątku wspólnego właścicieli lokali. 
 
III CZP 105/06 – z dnia 24 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
W postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego 

może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie za-
niechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.). 

 
III CZP 106/06 – z dnia 24 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
W postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego 

może cofnąć wyrażone przed sądem pierwszej instancji żądanie za-
niechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.). 
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III CZP 107/06 – z dnia 24 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Przepis art. 206 k.c. ma zastosowanie w sprawie o ustalenie 
sposobu korzystania z kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi w 
związku z pełnioną służbą. 

 
III CZP 114/06 – z dnia 24 listopada 2006 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Fundator nie może zmienić statutu fundacji, gdy jej statut nie 

upoważnia go do dokonywania takich zmian. 
 
III CZP 98/06 – z dnia 28 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
W razie oddalenia zawartego w apelacji wniosku o zwolnienie 

od kosztów sądowych przewodniczący wzywa do uiszczenia opłaty 
należnej od apelacji także wtedy, gdy wniósł ją adwokat. 

 
III CZP 90/06 – z dnia 29 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
1. Na listach wierzycieli sporządzanych na podstawie art. 278 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) umieszcza się tylko tych wierzycieli 
wymienionych w art. 273 ust. 2 tej ustawy, którzy wyrazili zgodę na 
objęcie układem przysługujących im wierzytelności. 

2. Układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość 
głosujących wierzycieli z każdej z list wierzycieli obejmujących ka-
tegorie interesów wierzycieli, którzy mają łącznie nie mniej niż dwie 
trzecie sumy wierzytelności ze wszystkich list wierzycieli obejmują-
cych poszczególne kategorie ich interesów. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CSK 37/06 – postanowienie z dnia 20 kwietnia 2006 r. 
Artykuł 125 § 1 k.c. nie ma zastosowania do orzeczeń, o któ-

rych mowa w art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.  
 
I CNP 33/06 – wyrok z dnia 7 lipca 2006 r. 
Orzeczenie niezgodne z prawem w rozumieniu art. 4241 § 2 

k.p.c. w zw. z art. 4171 § 2 k.c. to takie orzeczenie, które jest niewąt-
pliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni 
przepisami, z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć albo 
zostało wydane w wyniku rażąco błędnej wykładni lub niewłaściwe-
go zastosowania prawa. 

 
I CZ 42/06 – postanowienie z dnia 19 lipca 2006 r. 
Postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające zażalenie na 

postanowienie sądu pierwszej instancji oddalające wniosek o 
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego nie jest 
„orzeczeniem wydanym w następstwie wniesienia środka zaskarże-
nia” w rozumieniu art. 41 Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu 
orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporzą-
dzonej w Lugano dnia 16 września 1988 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, 
poz. 132) i dlatego też nie przysługuje od niego skarga kasacyjna. 

 
V CSK 200/06 – wyrok z dnia 20 lipca 2006 r. 
Zakończenie stosunku dzierżawy nie powoduje rozwiązania z 

mocy prawa stosunku poddzierżawy. 
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IV CSK 67/06 – postanowienie z dnia 26 lipca 2006 r. 
Zaginięcie człowieka po jego porwaniu dla okupu nie wyklucza 

uznania porwania za zdarzenie powodujące bezpośrednie niebez-
pieczeństwo dla życia (art. 30 § 3 k.c.), jeżeli pomiędzy porwaniem a 
zaginięciem brak jest innego zdarzenia, z którym można by wiązać 
zaginięcie. 

 
V CSK 237/06 – wyrok z dnia 10 sierpnia 2006 r. 
1. Wzbogacenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie 

prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego) polega 
na zaoszczędzeniu wydatków, które wzbogacony musiałby ponieść 
dla zapewnienia sobie możliwości korzystania z cudzego uprawnie-
nia zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i uznawanymi 
zasadami. W wypadku, gdy stan wzbogacenia polega na zaoszczę-
dzeniu wydatków wyłączone jest w zasadzie zastosowanie art. 406 i 
407 k.c. 

2. Zachowanie uprawnienia do powoływania się na uchybienia 
przepisom postępowania, z wyjątkiem przewidzianym w art. 162 zd. 
2 k.p.c. wymaga – poza dochowaniem terminu zgłoszenia zastrze-
żenia – wskazania spostrzeżonego przez stronę uchybienia z wy-
czerpującym przytoczeniem naruszonych przepisów postępowania 
wraz z wnioskiem o wpisanie tak sformułowanego zastrzeżenia do 
protokołu. Niewpisanie zastrzeżenia do protokołu powoduje utratę 
podnoszonych zarzutów. 

 
II CZ 50/06 – postanowienie z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
Jeżeli w czasie rozpoznawania sprawy prawidłowo potrakto-

wanej stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o roz-
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poznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 
175 ze zm.) jako sprawa gospodarcza, pozwany utracił status 
przedsiębiorcy, sprawa traci charakter sprawy gospodarczej i sto-
sownie do art. 3982 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna dopuszczalna jest w 
niej wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia nie jest niższa 
niż 50 000 zł. 

 
II CSK 53/06 – postanowienie z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
Dopuszczalne jest stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie 

własności przygranicznego pasa gruntu stanowiącego część nieru-
chomości sąsiadującej z nieruchomością będącą własnością zasia-
dującego, w sytuacji, gdy dokonane zostało rozgraniczenie obu nie-
ruchomości ostateczną decyzją administracyjną nie uwzględniającą 
zasiedzenia, którego termin upłynął przed rozgraniczeniem. 

 
II CSK 62/06 – postanowienie z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
Akt zgonu zawierający informację o stanie cywilnym osoby 

zmarłej wynikającym z zawarcia małżeństwa oraz dane dotyczące 
małżonka tej osoby nie stanowi dowodu pozostawania osoby zmar-
łej w chwili śmierci w związku małżeńskim (art. 67 ust. 1, art. 4 w zw. 
z art. 61 i 62 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 
poz. 1688). 

 
II CSK 90/06 – wyrok z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
Roszczenie o karę umowną za zwłokę w terminowym usunię-

ciu wady przedmiotu umowy o roboty budowlane staje się wyma-
galne w pierwszym dniu po upływie terminu do usunięcia wady (art. 
120 § 1 k.c. w zw. z art. 471 k.c.). 
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I CZ 47/06 – postanowienie z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
Zażalenie do Sądu Najwyższego, sporządzone i wniesione w 

imieniu Skarbu Państwa przez radcę prawnego po dniu wejścia w 
życie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.), podlega odrzuceniu (art. 
373 w zw. z art. 39821 i art. 3941 § 3 k.p.c.). 

 
I CZ 81/06 – postanowienie z dnia 4 października 2006 r. 
W razie oddalenia zgłoszonego przez pełnomocnika strony 

będącego radcą prawnym wniosku o zwolnienie od kosztów sądo-
wych w zakresie poniesienia należnej od środka odwoławczego 
(środka zaskarżenia) opłaty w wysokości stałej lub stosunkowej, 
przewodniczący wzywa pełnomocnika do opłacenia tego środka w 
terminie tygodniowym. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 36/06 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy pojęcie «środka odurzającego» w rozumieniu art. 178a § 

1 k.k. obejmuje wyłącznie środki odurzające wskazane w art. 4 pkt 
26 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 26/06 – z dnia 29 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 
„Czy zwrot «do wykonania kary stosuje się prawo państwa 

wykonania», użyty w art. 9 ust. 3 Konwencji o przekazaniu osób 
skazanych z 1983 roku (Dz. U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279), zezwala na 
wydanie wyroku łącznego przez połączenie kar pozbawienia wolno-
ści orzeczonych wobec obywatela polskiego wyrokami obcego pań-
stwa, które zostały przyjęte do wykonania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

I KZP 27/06 – z dnia 29 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Goleniowie: 

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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały.  
 

I KZP 28/06 – z dnia 29 listopada 2006 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Rzeszowie: 
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„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 zw. z art. 38 § 1 k.p.o.w. stanowi 
orzeczenie zamykające drogę do wydania wyroku w rozumieniu art. 
14 § 1 pkt 1 k.p.o.w.?”  

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KK 377/05 – postanowienie z dnia 11 lipca 2006 r. 
„Czynność akwizycyjna” może być wykonywana tylko w ra-

mach „działalności akwizycyjnej” w rozumieniu ustawy z dnia 28 
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (Dz. U. 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.) – a więc, może ją wy-
konywać tylko osoba, którą łączy z podmiotem prowadzącym dzia-
łalność akwizycyjną stosunek o charakterze zarobkowym.  

 
I KZP 19/06 – postanowienie z dnia 28 września 2006 r. 
Rodzajowym i bezpośrednim przedmiotem ochrony w art. 58, 

art. 62 i art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar-
komanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest zdrowie społeczne 
(publiczne), a w wypadku art. 64 (kradzież) dodatkowym (obocznym) 
przedmiotem ochrony jest mienie. 

 
I KZP 23/06 – postanowienie z dnia 28 września 2006 r. 
Instytucje zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego (art. 

141a k.k.w.) i przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 
153 k.k.w.) nie dotyczą pobytu osoby umieszczonej w odpowiednim 
zakładzie psychiatrycznym (art. 94 k.k.). 

 
I KZP 24/06 – postanowienie z dnia 26 października 2006 r. 
Zakaz wyrażony w art. 50 k.p.k. ma wyłącznie procesowy cha-

rakter i nie pozbawia uprawnień pokrzywdzonego osoby, której do-
bro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez 
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przestępstwo, gdyż takie uprawnienie wynika z prawa materialnego. 
 
I KZP 25/06 – postanowienie z dnia 26 października 2006 r. 
W wypadku wniesienia zażalenia, w trybie określonym w zdaniu 

drugim art. 460 k.p.k. w części do średnika, uzasadnienia nie spo-
rządza się, chyba że wraz z zażaleniem złożony zostanie wniosek o 
sporządzenie uzasadnienia wyroku. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 5/06 

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

„Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) po-
winno być uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru składki 
na ubezpieczenie emerytalne w myśl art. 15 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) – w roku faktycznej 
wypłaty tego wynagrodzenia, czy też – zgodnie z § 6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11, poz. 
63 ze zm.) – doliczone do wynagrodzenia tego roku, za który przy-
sługuje?” 

 
I UZP 6/06 

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

„Czy stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyrażone 
w przedmiocie przywrócenia terminu do opłacenia składek na do-
browolne ubezpieczenie chorobowe na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) podlega kontroli sądo-

 25



wej przy rozpoznawaniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych?” 

 
II PZP 6/06 

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

„Czy w razie śmierci sędziego w stanie spoczynku jego rodzi-
nie przysługuje odprawa pośmiertna?” 

 
III PZP 6/06 

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

„Czy w oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu pracowni-
ka, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę win-
na być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie stosunku 
pracy?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 20/06 – wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. 
Fakt, że oskarżony wezwany w trybie art. 389 § 2 k.p.k. nie po-

trafił w żaden sposób wyjaśnić sprzeczności w swoich wyjaśnie-
niach złożonych w postępowaniu przygotowawczym, kiedy to przy-
znał się do zarzucanego mu czynu, i odmiennych, złożonych na 
rozprawie, sam przez się nie dyskwalifikuje tych późniejszych, bo-
wiem o prawdziwości bądź nieprawdziwości jednych z nich decydu-
je sąd po dokonaniu swobodnej oceny wszystkich dowodów, we-
dług zasad określonych w art. 7 k.p.k.  

 
WK 8/06 – wyrok z dnia 29 czerwca 2006 r. 
Przekroczenie przez żołnierza granic jednostki wojskowej w 

zamiarze samowolnego jej opuszczenia nie jest ostatnią czynnością 
zmierzającą bezpośrednio do dokonania przestępstwa określonego 
w art. 338 k.k., lecz stanowi już dokonanie tego przestępstwa. W 
związku z tym, w sytuacji w której żołnierz podążający w kierunku 
bramy wyjściowej w zamiarze samowolnego opuszczenia jednostki, 
zostanie zatrzymany, zachodzi usiłowanie dokonania wskazanego 
przestępstwa (art. 13 § 1 k.k.) a nie przygotowanie do niego (art. 16 
§ 1 k.k.). 

 
WK 6/06 – postanowienie z dnia 13 lipca 2006 r. 
Nie zachodzi wypadek rażącego naruszenia prawa, mogącego 

mieć istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 523 § 1 k.p.k.), jeżeli w 
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sytuacji, w której brak podstaw do zarządzenia wykonania warun-
kowo zawieszonej kary (art. 75 k.k.), sąd – zamiast odmówić takiego 
zarządzenia – umorzy postępowanie wykonawcze w tym przedmio-
cie (art. 15 § 1 k.k.w.). 

 
WZ 35/06 – postanowienie z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
Zastrzeżenia, o którym mowa w art. 257 § 2 k.p.k., dokonać 

może także sąd odwoławczy rozpoznający zażalenie na postano-
wienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. 

Korzystając z tej możliwości sąd odwoławczy odpowiednio 
zmienia zaskarżone postanowienie i określa warunki, po spełnieniu 
których tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie 
majątkowe. 
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