
 
Biuletyn Nr 11/07 z dnia  11 grudnia 2007 r. 

 
 
 

 

Spis  treści 
 
 

Str. 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ..........................................1 

UCHWAŁA  PEŁNEGO  SKŁADU  SĄDU  NAJWYŻSZEGO ................6 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ ................................................................7 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ...................................11 

PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ............................................16 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ.......................................17 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH ......................................20 



 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 136/07 

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

„Czy przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmia-
nie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nierucho-
mości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) ma zastosowanie także w sytuacji, 
gdy gmina stała się właścicielem nieruchomości z mocy samego 
prawa w trybie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 
maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie teryto-
rialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 
191)?” 

 
III CZP 137/07 

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

„1. Czy wobec unormowania zawartego w art. 17 § 2 k.s.h. w 
zw. z art. 228 pkt 4 k.s.h. dopuszczalne jest udzielenie przybicia 
własności nieruchomości (wieczystego użytkowania) na rzecz spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej w toku likwi-
dacji przez zarząd, bez uchwały wspólników wyrażającej zgodę na 
nabycie nieruchomości (wieczystego użytkowania) w sytuacji, gdy 
umowa spółki nie wyłącza konieczności uzyskania takiej zgody i w 
sytuacji, gdy przed wydaniem postanowienia o przybiciu zarząd 
spółki składa oświadczenie o braku zamiaru wyrażenia zgody przez 
wspólników?, 
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2. a w przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi 
twierdzącej: „czy brak wydania w terminie 2 miesięcy, przewidzianej 
w art. 17 § 2 k.s.h. uchwały wspólników zatwierdzającej czynność 
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po udzieleniu 
przybicia własności nieruchomości (wieczystego użytkowania), lecz 
przed jego uprawomocnieniem się stanowi nową okoliczność, którą 
Sąd drugiej instancji winien uwzględnić przy wydawaniu rozstrzy-
gnięcia na podstawie art. 382 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. jako 
przesłankę odmowy udzielenia przybicia?” 

 
III CZP 138/07 

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

„Czy na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o 
przywrócenie terminu do wniesienia apelacji przysługuje zażale-
nie?” 

 
III CZP 139/07 

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

„Czy w sprawie o rozwód, w której właściwym do rozpoznania 
jest sąd w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, postano-
wienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia wydane na posie-
dzeniu niejawnym może wydać przewodniczący?” 

 
III CZP 140/07 

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

„Czy po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej określonej w umo-
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wie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego, poszkodowany w wypadku może domagać się na 
podstawie art. 3571 k.c. ustalenia przez Sąd, że górną granicę od-
powiedzialności ubezpieczyciela z tej umowy stanowi każdorazowo 
obowiązująca suma gwarancyjna wynikająca z przepisów o ubez-
pieczeniach obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych?” 

  
III CZP 141/07 

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

„Czy wynagrodzenie syndyka określone w art. 122 i 123 Roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 
1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze 
zm.) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług (Dz. U. z 
2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i czy określone w art. 123 Rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka masy upa-
dłości i zarządcy odrębnego majątku (Dz. U. z 1998 r. Nr 55, poz. 
358), stawki wynagrodzenia syndyka powinny być podwyższone o 
podatek VAT?” 

 
III CZP 142/07 

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

„1. Czy zwolnienie od kosztów sądowych udzielone stronie w 
postępowaniu rozpoznawczym obejmuje także postępowanie wsz-
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częte wniesieniem skargi kasacyjnej? 
2. Czy pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa 

umocowanie do wniesienia skargi kasacyjnej oraz występowania w 
postępowaniu wszczętym jej wniesieniem (art. 91 k.p.c.)?” 

 
III CZP 143/07 

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

„Czy dla przypisania odpowiedzialności, o której mowa w art. 
299 § 1 k.s.h. byłemu członkowi zarządu spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością, a następnie jej likwidatorowi, konieczne jest aby 
zobowiązanie nie spełnione przez spółkę powstało przed otwarciem 
likwidacji, to jest, czy powstanie tego zobowiązania po otwarciu i w 
związku z likwidacją, uniemożliwia przypisanie tej odpowiedzialno-
ści takiemu likwidatorowi, jeżeli stan majątkowy spółki po otwarciu 
likwidacji, uniemożliwiający spełnienie zobowiązania, pozostaje w 
związku przyczynowym z wcześniejszym zaniechaniem wystąpienia 
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym według 
przepisów obowiązującego prawa?” 

 
III CZP 144/07 

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

„Czy odpowiedzialność z tytułu zaspokojenia roszczeń 
współwłaściciela, który dokonał nakładów na rzecz wspólną pono-
szą osoby będące współwłaścicielami tejże rzeczy w chwili orzeka-
nia o odpowiedzialności z tego tytułu, czy też osoby będące współ-
właścicielami w czasie, kiedy dany nakład został dokonany oraz czy 
w tym zakresie ma znaczenie fakt, iż aktualny współwłaściciel rze-
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czy zobowiązany ewentualnie do zwrotu wartości nakładów nabył 
udział we współwłasności na podstawie umowy o charakterze nie-
odpłatnym?” 

 5



 

UCHWAŁA  PEŁNEGO  SKŁADU  SĄDU  NAJWYŻSZEGO 
 
 
BSA I-4110-5/07 – z dnia 14 listopada 2007 r. w Pełnym Skła-

dzie Sądu Najwyższego na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Naj-
wyższego 

Ustawowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do delego-
wania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie 
(art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) może być w jego za-
stępstwie (art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 
Ministrów, tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) albo z jego 
upoważnienia (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów, tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) wykonywa-
ne przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu. 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 93/07 – z dnia 6 listopada 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Wierzyciel, który przyłączył się do postępowania egzekucyj-

nego, może powołać się wobec osoby trzeciej na skutki zajęcia nie-
ruchomości tylko wtedy, gdy dokonano w księdze wieczystej wpisu 
o przyłączeniu lub złożono wniosek do zbioru dokumentów, chyba 
że osoba trzecia wiedziała o przyłączeniu. 

 
III CZP 92/07 – z dnia 8 listopada 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Do wykazania, że osoby działające jako organ osoby prawnej 

są uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa procesowego nie jest 
konieczne, aby aktualny bądź zupełny odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego był sporządzony według stanu na dzień wystawienia do-
kumentu pełnomocnictwa procesowego. 

 
III CZP 95/07 – z dnia 8 listopada 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 
„Czy osoba trzecia w rozumieniu przepisu art. 531 § 2 k.c. po-

nosi odpowiedzialność – jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej – 
jeżeli rozporządziła uzyskaną korzyścią na rzecz innej osoby, która 
działała w dobrej wierze (tj. nie wiedziała o okolicznościach uza-
sadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną) lub roz-
porządzenie było odpłatne?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 7



 
III CZP 97/07 – z dnia 22 listopada 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
Przepis art. 59 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do 

umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wła-
sności wzniesionego na nim budynku, zawartej z naruszeniem 
obowiązku określonego w art. 59 § 1 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (jedn. tekst: Dz. U. 
1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). 

 
III CZP 99/07 – z dnia 22 listopada 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: 
„Czy w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje ustrój roz-

dzielności majątkowej powstały z mocy orzeczenia sądu (art. 52 § 1 
i 2 k.r.o.) dopuszczalne jest przywrócenie wspólności ustawowej na 
podstawie małżeńskiej umowy majątkowej zawartej w formie aktu 
notarialnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 109/07 – z dnia 22 listopada 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Roszczenie o wynagrodzenie wynikające z umowy o rejestra-

cję i utrzymanie domeny internetowej przedawnia się po upływie 
terminów przewidzianych w art. 118 k.c. 

 
III CZP 67/07 – z dnia 27 listopada 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 
r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) jest każda uprawa prowadzona na grun-
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cie rolnym. 
 
III CZP 94/07 – z dnia 29 listopada 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Sąd dokonuje podziału rzeczy wspólnej guoad usum w postę-

powaniu nieprocesowym. Podstawę tego podziału stanowią art. 199 
zdanie drugie i art. 201 zdanie drugie k.c. 

 
III CZP 98/07 – z dnia 29 listopada 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„Czy w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis hipoteki 

przymusowej kaucyjnej na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa w 
oparciu o postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, wydane w 
postępowaniu karnym w przedmiocie zabezpieczenia grożącej 
oskarżonemu kary grzywny (art. 292 § 1 k.p.k. w zw. z art. 291 § 1 
k.p.k. i art. 293 § 1 k.p.k.) – wymagane jest pełnomocnictwo proce-
sowe do reprezentacji Skarbu Państwa udzielone przez Prezesa Są-
du sędziemu składającemu taki wniosek?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 101/07 – z dnia 29 listopada 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, z 

których wynika przejście wierzytelności na fundusz sekurytyzacyj-
ny w okolicznościach określonych w art. 788 § 1 k.p.c., stanowią 
dowód uzasadniający nadanie tytułowi egzekucyjnemu wystawio-
nemu przeciwko zbywcy wierzytelności klauzuli wykonalności na 
rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. 

 
III CZP 102/07 – z dnia 29 listopada 2007 r. w składzie 3 sę-
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dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: 
„Czy apelacja od wyroku rozwodowego kwestionująca winę 

oraz obowiązek płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka 
podlega opłacie stałej czy też sumie opłat stałej i stosunkowej 
zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 pkt 1 i 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. 
Nr 167, poz. 1398 ze zm.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 106/07 – z dnia 29 listopada 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Roszczenia żołnierzy zawodowych o wypłatę odsetek ustawo-

wych należnych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 17 grud-
nia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (jedn. tekst: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693 ze zm.), a od 1 lipca 2004 r. na podstawie 
art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.) podlegają 
rozpoznaniu w postępowaniu administracyjnym. 

 10



 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZ 12/07 – postanowienie z dnia 8 marca 2007 r. 
1. Roszczenie o zakazanie niedozwolonych działań, przewi-

dziane w art. 18 ust. 1 pkt 1 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
roszczenie o złożenie stosownego oświadczenia, przewidziane w 
art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, są roszczeniami majątkowymi. 

2. Apelacja od wyroku, w którym ustalono wpis ostateczny, 
podlega opłacie w wysokości równej wysokości wpisu ostateczne-
go; opłata ta jest opłatą „w wysokości stałej” w rozumieniu art. 1302 
§ 3 k.p.c. 

3. Artykuł 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych, ustanawiający opłatę stałą w sprawach o ochronę 
dóbr osobistych, stosuje się jedynie do roszczeń niemajątkowych o 
ochronę dóbr osobistych. 

 
I CSK 4/07 – wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
1. W razie zastrzeżenia przez strony, że pożyczona suma sta-

nowi równowartość określonej kwoty w innej walucie (art. 3581 § 2 
k.c.), kwotę podlegającą zwrotowi ustala się według kursu waluto-
wego z dnia wymagalności roszczenia o zwrot pożyczki. 

2. Artykuł 481 § 2 zdanie drugie k.c. stosuje się, gdy ustalona 
w umowie stopa oprocentowania wierzytelności jest wyższa od sto-
py ustawowej obowiązującej w chwili powstania opóźnienia. 

 
I CSK 27/07 – wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
Jeżeli stan faktyczny sprawy wyczerpuje hipotezy norm ko-
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deksu cywilnego dotyczących konsumenckich wzorców umow-
nych, sąd w sporze między przedsiębiorcą a konsumentem stosuje 
te normy z urzędu. 

Jeżeli przewłaszczający kwestionuje prawidłowość zaspoko-
jenia się przez wierzyciela w drodze sprzedaży przewłaszczonej 
rzeczy, to choćby ciężar dowodu tej okoliczności spoczywał na nim, 
sąd powinien z urzędu dopuścić dowód z opinii biegłego na tę oko-
liczność, gdy zebrany materiał dowodowy nie pozwala na stanow-
cze rozstrzygnięcie w tym względzie, a zaniechanie złożenia przez 
przewłaszczającego wniosku o przeprowadzenie wspomnianego 
dowodu może być w okolicznościach sprawy uznane za usprawie-
dliwione. 

 
I CSK 11/07 – wyrok z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
Wydanie dokumentu akcji (art. 328 § 5, art. 335, art. 451 § 2 

k.s.h.) nie jest tożsame z przeniesieniem jego posiadania (art. 339 
k.s.h.). 

 
III CZP 28/07 – postanowienie z dnia 27 kwietnia 2007 r. 
Ekspektatywa prawa, które powstaje z chwilą wpisu do księgi 

wieczystej, staje się zbywalna po złożeniu wniosku o wpis. 
 
I CSK 82/07 – wyrok z dnia 11 maja 2007 r. 
Uchylenie wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny 

może nastąpić wyłącznie z przyczyn wymienionych w art. 1206 
k.p.c. Sąd powszechny nie może w ramach postępowania o uchyle-
nie wyroku sądu polubownego rozpoznawać merytorycznie sporu 
pomiędzy stronami postępowania arbitrażowego. 
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V CSK 456/06 – wyrok z dnia 11 maja 2007 r. 
1. Uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia zastęp-

czych towarów – przewidziane w art. 46 ust. 2 Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 
sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 
45, poz. 28) – ma charakter prawa kształtującego. 

2. Kupujący, który zażądał od sprzedawcy dostarczenia za-
stępczych towarów, nie może wstrzymać się z zapłatą ceny na pod-
stawie art. 71 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach 
międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 
11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 28). 

 
V CSK 30/07 – wyrok z dnia 15 maja 2007 r. 
Odstąpienie od umowy wzajemnej, w której świadczenie jednej 

ze stron ma charakter ciągły, wywołuje skutek ex nunc. 
 
III CZP 44/07 – postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. 
Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące postę-

powania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi 
dłużnika, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), stosuje się w sytuacji, gdy 
tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku 
małżeńskim powstał po dniu 20 stycznia 2005 r. (art. 5 ust. 6 wska-
zanej ustawy). 

 
I CSK 97/07 – wyrok z dnia 18 maja 2007 r. 
Przewidziane w art. 37 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw 
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państwowych (jedn. tekst: Dz. U. 2002 r. Nr 171, poz. 1398 ze zm.) 
uprawnienie do nieodpłatnego nabycia pakietu akcji prywatyzowa-
nego gospodarstwa rolnego związane jest z faktem dostarczenia do 
tego przedsiębiorstwa określonej ilości surowca z konkretnego go-
spodarstwa rolnego, a nie z ilością osób prowadzących to gospo-
darstwo. 

 
V CSK 23/07 – wyrok z dnia 24 maja 2007 r. 
Jeżeli indos powierniczy w celu inkasa służy wyłącznie intere-

som indosanta, przepisy art. 10 i 17 Prawa wekslowego nie wyłącza-
ją podnoszenia wobec indosatariusza przez dłużnika wekslowego 
zarzutów przysługujących mu przeciw indosantowi. 

 
V CSK 25/07 – wyrok z dnia 24 maja 2007 r. 
Przepis art. 321 § 1 k.p.c. nie stoi na przeszkodzie uwzględnie-

niu powództwa na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu 
w razie dochodzenia przez stronę zapłaty tytułem zwrotu pożyczki 
(art. 720 k.c.). 

 
I CSK 484/06 – wyrok z dnia 25 maja 2007 r. 
Nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary 

umownej rażąco wygórowanej. 
 
II CSK 108/07 – wyrok z dnia 20 czerwca 2007 r. 
Zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o ro-

boty budowlane z podwykonawcą (art. 647 § 1 k.c.) może być wyra-
żona w każdy sposób (art. 60 k.c.) bez konieczności przedstawiania 
inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu z odpowied-
nią dokumentacją. 
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V CSK 125/07 – wyrok z dnia 20 czerwca 2007 r. 
Zasada równości praw wynikająca z członkostwa w spółdzielni 

nie oznacza, że wszyscy członkowie mają takie same udziały w 
nadwyżce bilansowej. 

 
III CZP 55/07 – postanowienie z dnia 17 lipca 2007 r. 
W postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku zagra-

nicznego sądu arbitrażowego legitymację procesową bierną ma 
podmiot, przeciwko któremu – zgodnie z prawem państwa pocho-
dzenia wyroku – wnioskodawca może się powołać na ten wyrok w 
celu jego wykonania. 

 
IV CZ 28/07 – postanowienie z dnia 12 października 2007 r. 
Na postanowienie sądu drugiej instancji o kosztach procesu 

nie przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego (art. 3941 § 2 k.p.c.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 38/07 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy zasada petryfikacji właściwości sądu wyrażona w art. 6a 

ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432) obowiązuje także w przypadku uchy-
lenia przez sąd odwoławczy wyroku sądu pierwszej instancji w celu 
ponownego rozpoznania sprawy czy też dotyczy tylko postępowa-
nia pierwszoinstancyjnego zainicjowanego aktem oskarżenia?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 197/07 – wyrok z dnia 22 sierpnia 2007 r. 
Sąd był nienależycie obsadzony w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 

2 k.p.k., jeżeli w jego składzie orzekał sędzia sądu rejonowego, na 
którego delegowanie do pełnienia obowiązków sędziego na obsza-
rze właściwości tego samego sądu okręgowego, prezes sądu okrę-
gowego nie uzyskał zgody kolegium sądu dotyczącej imiennie tego 
sędziego. 

 
SNO 47/07 – wyrok z dnia 27 sierpnia 2007 r. 
1. Popełnienie przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego, 

którego opis odpowiada ustawowym znamionom czynu zabronio-
nego stypizowanego jako przestępstwo umyślne (przykładowo: 
prowadzenia w ruchu lądowym pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrzeźwości), stanowi wyraz tak rażącego lekceważenia porządku 
prawnego, że z reguły powoduje utratę kwalifikacji do sprawowania 
urzędu sędziego, niezależnie od oceny jego wcześniejszej służby, a 
więc za takie przewinienie dyscyplinarne, którego opis odpowiada 
ustawowym znamionom czynu zabronionego stypizowanego jako 
przestępstwo umyślne, karą odpowiednią powinno być, z reguły, 
złożenie sędziego z urzędu. 

2. W postępowaniu dyscyplinarnym sędziów, toczącym się na 
podstawie przepisów Rozdziału 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze 
zm.), w którym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę-
powania karnego, przy orzekaniu przez organ ad quem obowiązują 
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wszystkie te reguły ne peius, które mogą znaleźć zastosowanie w 
tym typie postępowania. Dla postępowania toczącego się na pod-
stawie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych jest to nie 
tylko reguła, zgodnie z którą sąd dyscyplinarny drugiej instancji nie 
może skazać obwinionego, który został uniewinniony w pierwszej 
instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono postę-
powanie (art. 454 § 1 k.p.k. w zw. z art. 128 u.s.p.), ale także reguła, 
zgodnie z którą sąd dyscyplinarny drugiej instancji nie może za-
ostrzyć wymiaru kary, przez wymierzenie bezpośrednio w instancji 
odwoławczej kary najsurowszej w katalogu kar przewidzianym dla 
tego postępowania, to jest kary złożenia sędziego z urzędu (art. 454 
§ 3 k.p.k. w zw. z art. 128 u.s.p.). 

 
V KK 388/06 – postanowienie z dnia 27 sierpnia 2007 r.  
Zatrudnienie cudzoziemca nieposiadającego zezwolenia na 

pracę, stanowiące wykroczenie określone w art. 120 ust. 1 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), wtedy tylko stanowi umożliwienie 
lub ułatwienie mu pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
wbrew przepisom, wypełniające odnośne znamię strony przedmio-
towej występku określonego w art. 264a § 1 k.k., gdy powierzający 
wykonywanie pracy zapewnia lub przynajmniej poprawia cudzo-
ziemcowi warunki egzystencji na terytorium kraju i jest tego świa-
dom. Istotą takiego działania sprawcy jest więc udzielanie cudzo-
ziemcowi pomocy w podtrzymywaniu pobytu, głównie przez dostar-
czanie mu źródeł utrzymania i zakwaterowania. 

 
SNO 44/07 – uchwała Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinar-

nego z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
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Przeszkoda prawna – w postaci sędziowskiego immunitetu 
formalnego – wywołująca spoczywanie okresu przedawnienia (art. 
104 § 1 k.k. w zw. z art. 80 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zachodzi dopiero wtedy, gdy 
sąd dyscyplinarny w sposób prawomocny odmówi zezwolenia na 
pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. 

 
I KZP 24/07 – postanowienie z dnia 20 września 2007 r. 
W postępowaniu uproszczonym nie stosuje się przepisu art. 

377 § 3 k.p.k. w sytuacji, gdy oskarżony nie stawił się bez usprawie-
dliwienia na rozprawę, o terminie której został osobiście zawiado-
miony, a zaistniały pozostałe przesłanki warunkujące wydanie wy-
roku zaocznego w trybie art. 479 § 1 k.p.k. 

 
I KZP 30/07 – postanowienie z dnia 20 września 2007 r. 
Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utra-

ty życia albo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub 
w art. 157 § 1 k.k. stanowi ustawowe znamię, stypizowanych w art. 
158 § 1 k.k., przestępstw pobicia i bójki. 

 
I KZP 36/07 – postanowienie z dnia 27 września 2007 r. 
Pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia na 

podstawie jednej decyzji wojewody nie może trwać łącznie dłużej 
niż rok (art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach, Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 9/07 

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

„1. Czy pracodawca będący stroną Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy zawartego przed dniem 26 listopada 2002 r., po roz-
wiązaniu tego układu jest bezwzględnie związany zakazem wypo-
wiadania warunków pracy i płacy w sytuacji, gdy strony wprowadzi-
ły do układu zapis odpowiadający swoją treścią art. 2417 § 4 k.p. w 
brzmieniu obowiązującym przed 26 listopada 2002 r.? 

2. Czy w przypadku wypowiadania indywidualnych warunków 
płacy i pracy w związku z rozwiązaniem Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy stosuje się art. 38 § 1 k.p. i art. 45 § 1 k.p. w zakresie 
zasadności wypowiedzenia?” 

 
I PZP 10/07 

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

„Czy wynagrodzenie za dyżury lekarskie przewidziane w art. 
32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) wyczerpuje w całości roszczenia 
powodów za nieudzielenie czasu wolnego jak i za pracę w godzi-
nach nadliczbowych wynikające z doliczenia dyżurów medycznych 

 20



do czasu pracy? 
Czy w razie nieudzielenia czasu wolnego lekarzowi przysługu-

je wynagrodzenie za ten czas lub odszkodowanie w przypadku nie 
udzielenia czasu wolnego?” 

 
II PZP 8/07 

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

„Czy w sprawach z zakresu prawa pracy Urząd Skarbowy wi-
nien uiścić opłatę od apelacji czy też nie ma obowiązku uiszczenia 
opłat na podstawie art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. 
zm.)?” 

 
II UZP 6/07 

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

„Czy podwyższenie emerytury o 15 % podstawy wymiaru eme-
rytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojsko-
wą – na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. 
U. Nr 10, poz. 36 ze zm.) może spowodować przekroczenie kwoty 
emerytury powyżej 75 % podstawy jej wymiaru wskazanej w artyku-
le 18 ust. 1 powyższej ustawy?” 

 
III PZP 3/07 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Rzeszowie przedstawione do rozpoznania przez 
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skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy wynagrodzenie za pracę pracowników medycznych 

świadczoną z przekroczeniem normy dobowej wynoszącej zgodnie 
z art. 32g ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (Dz. U. 1991 r. Nr 91, poz. 408) 7 godzin 35 minut, oraz 
przeciętną tygodniową normę 40 godzin na tydzień jako praca w 
godzinach nadliczbowych począwszy od dnia 1 maja 2004 r. winno 
być obliczone na podstawie przepisu art. 32j pkt 4 i 3 wyżej powoła-
nej ustawy, czy też przy zastosowaniu przepisów art. 151 i nast. ko-
deksu pracy?” 

 
III SPZP 1/07 

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

„Czy zakończenie postępowania przed sądem pierwszej in-
stancji po wniesieniu skargi o stwierdzenie, że w tym postępowaniu 
nastąpiła przewlekłość, uzasadnia umorzenie postępowania wywo-
łanego wniesioną skargą z mocy art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 
2 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c., art. 13 § 2 k.p.c. i art. 8 ust. 2 ustawy z 
dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do 
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnio-
nej zwłoki jako bezprzedmiotowego, czy też skarga, wniesiona w 
toku postępowania przed sądem pierwszej instancji, o stwierdzenie 
przewlekłości w tym postępowaniu, powinna zostać rozpoznana 
merytorycznie także po zakończeniu postępowania przed sądem 
pierwszej instancji?” 

 
III SPZP 2/07 

Pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji i przekazanie 

sprawy do ponownego rozpoznania niezgodnie z art. 386 § 2 i 4 
k.p.c. może uzasadniać stwierdzenie przewlekłości postępowania 
na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 
1843)?” 
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