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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 1/07 

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

„Czy dla wywołania skutków prawnych wobec osoby trzeciej 
wynikających z art. 925 § 1 k.p.c. i art. 930 k.p.c. w związku z art. 927 
k.p.c. w stosunku do kolejnego wierzyciela, który skierował egze-
kucję do nieruchomości po jej zajęciu, niezbędne jest ujawnienie w 
dziale III księgi wieczystej, prowadzonej dla zajętej nieruchomości, 
wzmianki o przyłączeniu się tego wierzyciela do toczącej się egze-
kucji z nieruchomości, o której mowa w § 42 ust. 1 pkt 5 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w spra-
wie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów (Dz. U. Nr 
102, poz. 1122 ze zm.)?” 

 
III CZP 2/07 

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

„1. Czy przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomo-
ści na podstawie art. 927 k.p.c. następuje z momentem złożenia ta-
kowego wniosku przez wierzyciela komornikowi, czy też z momen-
tem doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z 
nieruchomości wraz z wezwaniem do zapłaty? 

2. Czy w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym do nie-
ruchomości dłużnika postanowienie o kosztach wydane w każdej z 
poszczególnych spraw korzysta z przymiotu prawomocności w sy-
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tuacji, gdy nie zostało doręczone wszystkim wierzycielom, którzy 
złożyli wnioski o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości? 

3. Czy w przypadku uznania prawomocności postanowień o 
kosztach postępowania – opisanych w punkcie 2 – w planie podzia-
łu w pierwszej kategorii można przyznać kwotę niższą, niż to wynika 
z prawomocnego postanowienia? 

4. Czy komornikowi przysługuje pełna opłata od kwoty wyeg-
zekwowanej w wyniku sprzedaży nieruchomości w przypadku za-
spokajania należności w planie podziału wierzycieli, którzy nie pro-
wadzili postępowania egzekucyjnego przed komornikiem? 

5. Czy wierzyciel hipoteczny uczestniczy w planie podziału 
sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości na podstawie art. 1036 
k.p.c. bez konieczności uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko 
dłużnikowi?” 
 

III CZP 3/07 

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

„Czy roczny termin przedawnienia przewidziany w art. 390 § 3 
k.c. ma zastosowanie do roszczenia o zwrot świadczenia spełnio-
nego na poczet umowy przyrzeczonej, w sytuacji, gdy świadczenie 
to zostało spełnione przy zawarciu umowy przedwstępnej, a do za-
warcia umowy przyrzeczonej nie doszło?” 

 
III CZP 4/07 

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

„Jakiej opłacie sądowej podlega zażalenie na postanowienie w 
przedmiocie zabezpieczenia roszczeń majątkowych, zgłoszone 
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przed wszczęciem postępowania w sprawie, w szczególności, czy 
od takiego zażalenia pobiera się opłatę sądową w wysokości 1/5 
opłaty stałej czyli 30 zł (art. 69 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 3 pkt 2 i 
art. 20 ust. 1), czy też w wysokości 1/5 opłaty stosunkowej od war-
tości przedmiotu zaskarżenia (art. 19 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 13 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398)?” 

 
III CZP 5/07 

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

„1. Czy w przypadku wydania nakazu zapłaty w postępowaniu 
nakazowym, w sprawie gospodarczej, przeciwko pozwanemu 
przedsiębiorcy, przy doręczeniu nakazu zapłaty wraz z odpisem po-
zwu temu pozwanemu obowiązkiem sądu wynikającym z art. 206 § 2 
k.p.c. objęte jest także pouczenie o treści art. 1302 § 3 k.p.c. w 
związku z art. 1302 § 4 k.p.c.? 

2. W wypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie z 
pkt 1, czy w sytuacji nie udzielenia pouczenia przedsiębiorcy o 
obowiązku i skutkach jego niedopełnienia, wynikających z art. 1302 
§ 3 k.p.c. w związku z art. 1302 § 4 k.p.c., sąd jest uprawniony do od-
rzucenia zarzutów od nakazu zapłaty wniesionych przez pozwanego 
przedsiębiorcę, które nie zostały należycie opłacone?” 

 
III CZP 6/07 

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

„Czy w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
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cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) zażalenie na postano-
wienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych 
rozpoznaje sąd odwoławczy w składzie jednego sędziego, czy też w 
składzie trzech sędziów?” 

 
III CZP 7/07 

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

„1. Czy dokonane przez komornika sądowego w trybie art. 
9113 k.p.c. zgłoszenie sądowi rejestrowemu faktu zajęcia udziałów 
wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) podle-
ga badaniu w trybie art. 23 ust. 2 powyższej ustawy? 

2. Czy w przypadku stwierdzenia w wyniku tego badania, że 
osoba której dotyczy zawiadomienie komornika nie była w chwili 
zajęcia udziałów wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością sąd rejestrowy wydaje postanowienie o odmowie złożenia 
do akt dokumentów zawierających dane niezgodne z rzeczywistym 
stanem rzeczy?” 

 
III CZP 8/07 

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

„Czy w świetle art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, 
poz. 209 ze zm.) złożenie do akt rejestrowych dokumentów nie pod-
legających wpisowi do Rejestru wymaga wydania przez sąd posta-
nowienia o ich przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia, a jeśli tak, to 
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podlega zaskarżeniu?” 
 

III CZP 9/07 

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

„Czy w świetle art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 
Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, 
poz. 209 ze zm.) do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się 
osobę, która została zobowiązana do wyjawienia majątku w postę-
powaniu, które następnie zostało umorzone?” 

 
III CZP 10/07 

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

„Czy sąd odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty stałej 
skargę na orzeczenie zespołu arbitrów wniesioną w postępowaniu 
w sprawach gospodarczych także wówczas, gdy przedsiębiorcy nie 
reprezentuje adwokat lub radca prawny (art. 373 zd. 1 w związku z 
art. 370 i art. 1302 § 3 i 4 k.p.c. w związku z art. 194 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn.: 
Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)?” 

 
III CZP 11/07 

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

„1. Czy zarządzenie przewodniczącego sądu rejonowego 
(pierwszej instancji) o rozpoznaniu według przepisów o postępo-
waniu uproszczonym sprawy, która nie należy do kategorii spraw 
wymienionych w art. 5051 k.p.c., jest wiążące dla sądu drugiej in-

 5



stancji rozpoznającego zażalenie powódki na zarządzenie przewod-
niczącego o zwrocie pozwu wobec niezłożenia go na urzędowym 
formularzu – w tym sensie, że sąd drugiej instancji obowiązany jest 
rozpoznać zażalenie również według przepisów o postępowaniu 
uproszczonym? 

2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze – czy w 
sytuacji, gdy przewodniczący sądu rejonowego (pierwszej instancji) 
błędnie zakwalifikował sprawę do rozpoznania według przepisów o 
postępowaniu uproszczonym, sąd drugiej instancji rozpoznający 
zażalenie w takiej sprawie, rozpoznaje to zażalenie w postępowaniu 
zwykłym, czy też winien uprzednio wydać postanowienie o rozpo-
znaniu sprawy w postępowaniu zwykłym i według przepisów o ja-
kim postępowaniu (zwykłym czy uproszczonym) wydaje takie po-
stanowienie – bądź też – czy decyzję o skierowaniu sprawy (rozpo-
znaniu zażalenia) do rozpoznania w postępowaniu zwykłym winien 
podjąć przewodniczący sądu drugiej instancji w formie zarządze-
nia?” 

 
III CZP 12/07 

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

„Czy opłata egzekucyjna przewidziana w art. 44 ust. 2 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 
Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) uzależniona jest od skutecznego za-
stosowania przez komornika trzeciego i kolejnego sposobu egze-
kucji?” 

 
III CZP 13/07 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-
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ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy przepis art. 976 § 1 k.p.c. zawierający wyliczenie pod-

miotów, których udział w licytacji nieruchomości dłużnika jest wyłą-
czony – m. in. dziecka dłużnika – dopuszcza rozszerzenie kręgu 
tych podmiotów na małżonka dziecka dłużnika (zięcia), jeżeli naby-
wana w drodze licytacji publicznej nieruchomość wejdzie w skład 
majątku wspólnego licytanta będącego zięciem dłużnika i dziecka 
dłużnika? 

2. W przypadku przyjęcia, że udział w licytacji publicznej nie-
ruchomości zięcia dłużnika nie jest wyłączony w świetle przepisu 
art. 976 § 1 k.p.c. to, czy do skutecznego nabycia własności nieru-
chomości zbywanej w trybie postępowania egzekucyjnego, która to 
nieruchomość wejdzie w skład majątku wspólnego konieczna jest 
zgoda małżonka osoby uczestniczącej w przetargu – w rozumieniu 
przepisu art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o.? Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej formie 
zgoda ta powinna być wyrażona?” 

 
III CZP 14/07 

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

„Czy w wypadku, gdy strona zgłosiła wniosek o zabezpiecze-
nie roszczenia majątkowego w piśmie rozpoczynającym postępo-
wanie w sprawie, który na mocy art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, 
poz. 1398) podlega zwolnieniu od opłaty stałej przewidzianej w art. 
69 ust. 1 – należna opłata od zażalenia na wydane w tym przedmio-
cie postanowienie wynosi: 

 piątą część opłaty stosunkowej od wskazanej w pozwie 
wartości przedmiotu sporu (art. 19 ust. 3 pkt 2 w związku z 
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art. 13), 
 piątą część opłaty stałej przewidzianej dla wniosku w przed-
miocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, tj. 30 zł 
(art. 19 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 69 ust. 1 i art. 20 ust. 1) 
czy też 
 30 zł opłaty podstawowej (art. 14 ust. 1)?” 

 
III CZP 15/07 

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

„Czy podlega odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. 
w związku z art. 13 § 2 k.p.c. wniosek o zatwierdzenie uchylenia się 
od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spad-
ku, gdy został on już złożony w postępowaniu o stwierdzenie naby-
cia spadku zakończonym wydaniem postanowienia stwierdzającego 
nabycie przy braku rozstrzygnięcia zatwierdzającego lub oddalają-
cego ten wniosek?” 

 
III CZP 16/07 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 
przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-
szego: 

„Czy w trybie art. 759 § 2 k.p.c. dopuszczalna jest zmiana 
przez sąd prawomocnego postanowienia komornika sądowego w 
przedmiocie orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego w 
celu usunięcia spostrzeżonych uchybień?” 

 
III CZP 17/07 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w postępowaniu o dział spadku, w wypadku gdy zapiso-

biorca jest jednocześnie spadkobiercą dzielonego spadku, sąd mo-
że wydać postanowienie wstępne co do istnienia zapisu i jego wy-
sokości (rozmiaru) na zasadzie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 
§ 2 k.p.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 134/06 – z dnia 10 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
Opłata podstawowa wymieniona w art. 11 ustawy z dnia 28 lip-

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

 
III CZP 135/06 – z dnia 19 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 144/06 – z dnia 19 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie: 

„Czy przepis art. 95 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo ban-
kowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) w brzmieniu usta-
lonym ustawą z 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe i o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 870) jest przepi-
sem 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 nieruchomości o 
ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (lub o zmianie treści już wpi-
sanej hipoteki) złożone w zwykłej formie pisemnej bez notarialnego 
poświadczenia podpisu właściciela?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały 
 
III CZP 146/06 – z dnia 19 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
Zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpo-

wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posia-
daczowi lub współposiadaczowi. 

 
III CZP 125/06 – z dnia 23 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Dopuszczalne jest zgłoszenie zarzutu potrącenia przez wierzy-

ciela upadłego w procesie wytoczonym przeciwko niemu przez 
syndyka masy upadłości w sytuacji, gdy przedstawiona do potrące-
nia wierzytelność została przed wytoczeniem powództwa zgłoszona 
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w postępowaniu upadłościowym wraz z zarzutem potrącenia z wie-
rzytelnością aktualnie dochodzoną przez syndyka. 

 
III CZP 136/06 – z dnia 23 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
Podział pionowy budynku na gruncie oddanym w użytkowanie 

wieczyste (art. 235 k.c.) jest dopuszczalny wraz z podziałem gruntu 
tylko w taki sposób, że linia podziału budynku odpowiada linii po-
działu działki i przebiega przez istniejącą w całości lub w znacznej 
części ścianę budynku, dzieląc go na regularne i samodzielne czę-
ści, stanowiące odrębne budynki. 

 
III CZP 142/06 – z dnia 23 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Jeżeli członek spółdzielni zaskarżył na podstawie art. 42 § 2 

prawa spółdzielczego w brzmieniu obowiązującym przed wejściem 
w życie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
122, poz. 1024), uchwałę walnego zgromadzenia inną, niż dotyczącą 
jego praw podmiotowych, a następnie został wykluczony ze spół-
dzielni na podstawie art. 24 prawa spółdzielczego w brzmieniu 
sprzed wskazanej nowelizacji, to zachowuje legitymację czynną 
wówczas, gdy zaskarżył do sądu uchwałę o wykluczeniu; utrata le-
gitymacji czynnej następuje w razie prawomocnego oddalenia po-
wództwa o uchylenie uchwały o wykluczeniu. 

 
III CZP 117/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Stosowanie art. 5 k.c. do żądania zniesienia współwłasności 
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nieruchomości nie jest wyłączone. 
 
III CZP 124/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Zakończenie postępowania w danej 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 ze zm.) – następuje z 
chwilą wydania orzeczenia kończącego postępowanie w tej instan-
cji. 

 
III CZP 143/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu 
Jeżeli po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością okaże się, że pozostała po niej część majątku nieob-
jęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu 
dokończenia likwidacji. 

 
III CZP 145/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Do opłaty od pozwu w sprawie o stwierdzenie nieważności 

uchwały organu spółki nie ma zastosowania art. 29 pkt 3 ustawy z 
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
III CZP 147/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
W razie zniszczenia lub zaginięcia akt, w sprawie wszczętej 

ponownie po upływie terminów określonych w art. 718 § 2 k.p.c. sąd 
odrzuca pozew oraz wszczyna z urzędu postępowanie o odtworze-
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nie akt, chyba że zachodzą okoliczności przewidziane w art. 717 § 2 
zdanie pierwsze k.p.c. 

 
III CZP 149/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Spadkobierca wydziedziczony może żądać sporządzenia spisu 

inwentarza, jeżeli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachow-
ku (art. 637 § 1 k.p.c.). 

 
III CZP 95/06 – z dnia 25 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Podatek od towarów i usług (VAT) nie wchodzi w skład nie-

zbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata 
z wyboru (art. 98 § 3 k.p.c.). 

 
III CZP 100/06 – z dnia 25 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Rze-
szowie: 

„Czy w postępowaniu upadłościowym, którego ogłoszenie na-
stąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398), od sprzeciwu złożonego w trybie art. 256 pr. up. i n., a 
wniesionego po wejściu w życie ustawy o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398), pobiera się opłatę stałą wg ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398), czy też wpis stosunkowy wg uchylonej ustawy z dnia 13 
czerwca 1967 r.(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 130/06 – z dnia 30 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w 

art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radcę 
prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadają-
cej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 70/06 – wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. 
1. Reguły wykładni oświadczeń woli należy stosować nie tylko 

do ustalenia treści złożonych oświadczeń woli, ale także do stwier-
dzenia, czy dane zachowania stron stanowią oświadczenia woli. 

2. W razie naruszenia upoważnienia do uzupełnienia weksla in 

blanco przez wpisanie wyższej sumy od kwoty wierzytelności, dla 
której zabezpieczenia weksel in blanco został wręczony, osoba na 
nim podpisana staje się zobowiązana wekslowo w granicach, w ja-
kich tekst weksla jest zgodny z upoważnieniem. 

 
III CZ 42/06 – postanowienie z dnia 21 lipca 2006 r. 
Nie jest dopuszczalna skarga kasacyjna od postanowienia o 

odrzuceniu skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania. 
 
II CSK 110/06 – postanowienie z dnia 8 września 2006 r. 
O przynależności do majątku wspólnego małżonków prawa 

własności budynku mieszkalnego wybudowanego przez spółdziel-
nię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka 
oraz prawa do gruntu, na którym dom jest wzniesiony, decyduje da-
ta zawarcia umowy pomiędzy spółdzielnią i jej członkiem. 

 
I CSK 118/06 – wyrok z dnia 21 września 2006 r. 
Członek partii politycznej, wobec której podniesiono zniesła-

wiające zarzuty może skutecznie domagać się ochrony swych dóbr 
osobistych tylko wtedy, gdy wykaże, że zarzuty te dotyczą także je-
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go osoby. 
 
I CSK 120/06 – wyrok z dnia 21 września 2006 r. 
Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze-

niu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679 ze zm.) w brzmieniu 
sprzed nowelizacji, która weszła w życie w dniu 12 lipca 2006 r., 
miał zastosowanie do osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 6 – 10 tej 
ustawy także w razie ich wyboru na stanowiska członków rady nad-
zorczej spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa przez 
walne zgromadzenie, jeżeli do objęcia tych stanowisk zostały zgło-
szone przez Skarb Państwa. 

 
II CSK 105/06 – wyrok z dnia 4 października 2006 r. 
Przewidziany w art. 108a § 5 prawa spółdzielczego termin do 

rozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez człon-
ków spółdzielni żądania o podziale spółdzielni jest terminem zawi-
tym prawa materialnego. 

 
IV CSK 132/06 – wyrok z dnia 5 października 2006 r. 
Do określenia zasad pokrywania strat stwierdzonych w jednej 

z łączących się spółdzielni znajduje zastosowanie w drodze analogii 
art. 98 § 2 prawa spółdzielczego. 

 
IV CSK 153/06 – wyrok z dnia 5 października 2006 r. 
Zawarcie umowy o dostawę (sprzedaż) energii cieplnej w try-

bie zamówień publicznych nie wyłącza możliwości jej zmiany w za-
kresie ceny i opłat w razie późniejszego zatwierdzenia taryfy zawie-
rającej wyższe stawki od umówionych. 
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III CZP 73/06 – postanowienie z dnia 25 października 2006 r. 
Zakończenie postępowania w danej 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) następuje z chwilą 
wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie w danej 
instancji. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 1/07 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w przypadku prowadzenia postępowania przygoto-

wawczego w formie śledztwa z powodu nieukończenia dochodzenia 
w terminie 3 miesięcy, jeżeli następnie ujawni się okoliczność doty-
cząca jednego z podejrzanych samoistnie uzasadniająca formę 
śledztwa (art. 325c pkt 2 k.p.k.) a po wpłynięciu aktu oskarżenia je-
go sprawę rozpoznano odrębnie, to wyłączona zostaje możliwość 
odrębnego rozpoznania sprawy przez sąd w trybie uproszczonym 
/jednoosobowo/ (art. 469 k.p.k.) także co do współoskarżonego, któ-
rego nie dotyczyły inne okoliczności uzasadniające prowadzenie 
postępowania przygotowawczego w formie śledztwa?” 

 
I KZP 2/07 

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

„Czy użyte w art. 310 § 1 k.k. zwroty «środek płatniczy albo 
dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej» – odnoszą 
się również do weksla niezupełnego (in blanco)?”  

 
I KZP 3/07 

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

„1. Czy pokrzywdzonemu nie będącemu stroną postępowania 
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przysługuje prawo wniesienia zażalenia na postanowienia wydane 
w trybie art. 339 § 3 pkt 1 i 2 k.p.k.? 

2. Jakie są skutki postanowienia wydanego w następstwie 
rozpoznania zażalenia w sytuacji, gdyby zażalenie to nie przysługi-
wało?” 

 
I KZP 4/07 

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

„Czy osobie, której zachowanie jest przedmiotem postępowa-
nia przygotowawczego zakończonego w fazie in rem, przysługuje 
prawo do obrony w tym postępowaniu polegające na możliwości 
składania fałszywych zeznań na okoliczności tego zachowania, wy-
łączające odpowiedzialność karną z art. 233 § 1 k.k., czy też prawo 
do obrony na tym etapie postępowania karnego może być realizo-
wane jedynie w wyniku skorzystania z uprawnienia określonego w 
art. 183 § 1 k.p.k.?” 

 
I KZP 5/07 

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

„Czy treść art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produk-
tach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127), któ-
ry stanowi, iż do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 28 
ustawy wymienionej w art. 41 (tu: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 288 z późn. zm.) wszczętych i 
niezakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu do dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, 
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oznacza, iż przepisy zawarte w art. 28 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodze-
nia zwierzęcego nadal pozostają w mocy, pomimo kategorycznego 
brzmienia art. 41 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach po-
chodzenia zwierzęcego, zgodnie z którym: traci moc ustawa z dnia 
29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 
10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188), który wskazuje, iż wolą ustawodawcy 
była derogacja całej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaga-
niach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego. W 
wypadku pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, to czy 
art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia 
zwierzęcego stanowi lex specialis w stosunku do ogólnej zasady 
wyrażonej w art. 4 § 4 Kodeksu karnego, przy założeniu, że zarzu-
cony oskarżonemu czyn de lege lata nie jest już zabroniony pod 
groźbą kary, czy też należy w tym wypadku stosować część ogólną 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.)?” 

 
I KZP 6/07 

Wniosek Prokuratora Generalnego przedstawiony do rozpo-
znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przez «uzyskane dowody pozwalające na wszczęcie po-
stępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postę-
powania karnego» w rozumieniu art. 19 ust. 15 ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z 
późn. zm.) należy rozumieć tylko dowody popełnienia przestępstw 
wymienionych w katalogu z art. 19 ust. 1 tej ustawy i odnoszące się 
jedynie do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną?” 
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I KZP 7/07 

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

„Czy od dnia 17 grudnia 2005 r. podmiotem odpowiedzialności 
określonej w art. 9 § 3 k.k.s. jest również osoba, która na podstawie 
przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktyczne-
go wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi jednostki 
organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej jaką jest spółka 
cywilna?” 

 
I KZP 8/07 

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

„Czy jest wygraną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992 r. wygrana w postaci punk-
tów kredytowych w ramach opłaconego czasu gry umożliwiająca 
wykorzystanie zdobytych punktów w następnej grze po dokonaniu 
stosownej opłaty?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 33/06 – z dnia 26 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 
„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 roz-
prawy głównej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

I KZP 34/06 – z dnia 26 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Przepis art. 25 § 1 pkt 1 k.p.k., ustanawiający właściwość sądu 
okręgowego w sprawach o zbrodnie, obejmuje zakresem tej wła-
ściwości sprawy o czyny zabronione, które należały do kategorii 
zbrodni w czasie ich popełnienia. Oznacza to, że jeśli czyn zabro-
niony miał wtedy status występku, a po wniesieniu aktu oskarżenia 
do sądu rejonowego, jako rzeczowo właściwego, na skutek zmiany 
zagrożenia ustawowego włączony został do kategorii zbrodni, to ta-
ka zmiana ustawy, jako niekorzystna dla oskarżonego, nie może 
odnosić się do czynu objętego oskarżeniem (art. 4 § 1 k.k.). Zacho-
wuje on zatem status występku, a właściwym do rozpoznania spra-
wy pozostaje sąd rejonowy. 
 

I KZP 35/06 – z dnia 26 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy 
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„Czy w sytuacji, gdy sąd nie wyda na podstawie art. 184 § 3 
k.p.k. postanowienia o zleceniu przesłuchania świadka anonimowe-
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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały 

 24



 
 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 83/06 – postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. 
Zwrot „uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę” (art. 377 

§ 3 k.p.k.) oznacza również sytuację, gdy doprowadzony na salę 
rozprawy oskarżony oświadczy, że nie chce korzystać ze swojego 
prawa do uczestniczenia w rozprawie i zażąda umożliwienia mu 
opuszczenia sali rozprawy. 

 
V KK 360/06 – wyrok z dnia 4 grudnia 2006 r. 
Ratio legis zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sta-

nowi wykluczenie z ruchu drogowego takich kierowców, którzy wy-
kazali, że zagrażają bezpieczeństwu w komunikacji, a skoro tak, to 
nie można abstrahować od związku między rodzajem pojazdu, który 
sprawca prowadził, a zakresem orzeczonego przez sąd zakazu. 
Oznacza to, że z zakresu zakazu prowadzenia pojazdów nie mogą 
być wyłączone uprawnienia do prowadzenia pojazdu takiego rodza-
ju, który sprawca prowadził, dopuszczając się przestępstwa prze-
ciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 

 
III KK 273/06 – wyrok z dnia 5 grudnia 2006 r. 
Nabycie środków odurzających lub substancji psychotropo-

wych, a następnie ich przystosowanie do udzielenia innej osobie w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie przekracza jeszcze ram 
czynności przygotowawczych do przestępstwa określonego w art. 
59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 
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U. Nr 179, poz. 1485) i tym samym, nie jest działaniem zmierzającym 
bezpośrednio do urzeczywistnienia tego zamiaru. 

 
V KK 131/06 – postanowienie z dnia 11 grudnia 2006 r. 
Użycie w przepisie art. 167 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze 
zm.) sformułowania w trybie dokonanym i czasie przeszłym („nie 
pozwalały”) oznacza, że przy ocenie dopuszczalności podjęcia de-
cyzji o wyznaczeniu ławnika do rozpoznania sprawy uwzględniać 
należy stan prawny, pod rządami którego określona osoba nabyła 
ten status, to jest stan prawny z daty jej wyboru na ławnika, nawet 
wówczas, gdy w świetle przepisów ustawy obecnie obowiązującej 
dokonanie takiego wyboru nie byłoby już możliwe. 

 
I KZP 31/06 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2006 r. 
Zwrot „przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub terytorium innego państwa środki odurzające” (art. 55 ust. 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. 
Nr 179, poz. 1485 ze zm.) oznacza ich nielegalne przemieszczenie 
co najmniej przez jedną granicę państwa. 

 
I KZP 32/06 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2006 r. 
Jeżeli sąd wyższego rzędu stwierdzi na rozprawie, że wyrok 

tego sądu nie spełnia warunków do orzeczenia kary łącznej z inny-
mi karami, orzeczonymi wyrokami sądów niższego rzędu, ale speł-
niają te warunki poszczególne wyroki sądów niższego rzędu, to co 
do nich powinien wydać wyrok łączny, natomiast w zakresie wyro-
ków niespełniających warunków do orzeczenia kary łącznej, powi-
nien postępowanie umorzyć na podstawie art. 572 k.p.k. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 1/07 

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

„Czy w sprawach o roszczenia pracownika z zakresu prawa 
pracy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 
50.000 zł pozwany pracodawca nie należący do podmiotów wymie-
nianych w art. 94 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych, jak również nie należący do podmio-
tów zwolnionych przez sąd od kosztów sądowych, jest w oparciu o 
art. 35 ust. 1 ustawy zwolniony od obowiązku ponoszenia opłat są-
dowych na zasadach określonych w art.113 ust. 1 ustawy, których 
pracownik wygrywający sprawę nie miał obowiązku uiścić?” 

 
II PZP 1/07 

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

„Czy pracownik winien uiścić od swojej apelacji, wniesionej w 
sprawie toczącej się z powództwa pracodawcy opłatę podstawową 
w kwocie 30 zł, o której mowa w art. 35 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 
167, poz. 1398 ze zm.), czy też opłatę stosunkową, o której mowa w 
art. 13 wskazanej ustawy?” 
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II PZP 2/07 

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

„1. Czy sprawa o odszkodowanie dochodzone na podstawie 
art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych od członka zarządu (byłe-
go członka zarządu) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jed-
nocześnie zatrudnionego w niej na podstawie umowy o pracę, jest 
sprawą z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 § 1 k.p.c. i art. 
47 § 1 k.p.c.? 

2. Czy w świetle art. 321 k.p.c. dopuszczalne jest zasądzenie 
określonego świadczenia pieniężnego na podstawie przepisów o 
zwrocie nienależnego świadczenia w sytuacji wskazania przez stro-
nę powodową jako podstawy prawnej żądania art. 483 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych?” 
 

III PZP 1/07 

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

„Czy przeprowadzanie egzaminów maturalnych przez nauczy-
cieli w charakterze egzaminatorów jest pracą w ramach limitu 40 
godzin pracy tygodniowej, o jakim mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 
97, poz. 674 ze zm.) w celu realizacji innych czynności i zajęć wyni-
kających z zadań statutowych szkoły, czy też pracą wykonywaną 
powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (art. 35 ust. 
2 Karty Nauczyciela)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I UZP 5/06 – z dnia 8 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
Przy obliczaniu podstawy wymiaru emerytury i renty w sposób 

określony w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) dodatkowe wynagrodzenie 
roczne przewidziane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatko-
wym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bu-
dżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) dolicza się do wynagro-
dzenia z tego roku, za który przysługiwało (§ 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent – tekst jedn.: Dz. U. z 
1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.). 

 
I UZP 6/06 – z dnia 8 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Sieradzu 

Sąd, rozpoznający odwołanie od decyzji organu rentowego 
odmawiającej wypłaty zasiłku chorobowego, bada zachowanie ter-
minu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobo-
we oraz zasadność odmowy wyrażenia przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych zgody na opłacenie składki po terminie (art. 14 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
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społecznych, (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.). 
 
II PZP 5/06 – z dnia 9 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Toruniu 

W sprawie z zakresu prawa pracy, w której wartość przedmiotu 
sporu nie przekracza 50.000 zł, od apelacji pozwanego pracodawcy 
pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł (art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
II PZP 7/06 – z dnia 9 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie: 

„Czy w świetle art. 11 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 24 lipca 
1999 r. o służbie celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.) 
funkcjonariusz celny w służbie przygotowawczej, któremu udzielo-
no urlopu wychowawczego ma obowiązek odbycia szkoleń i egza-
minów, o których mowa w art. 11 do zakończenia okresu służby 
przygotowawczej, czy nie spełnienie przez niego obowiązków wy-
mienionych w tym przepisie w okresie służby przygotowawczej, 
której nie przedłużono, może stanowić przesłankę rozwiązania sto-
sunku służbowego na podstawie art. 27 w zw. z art. 25 lub 26 usta-
wy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III PZP 6/06 – z dnia 10 stycznia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Lublinie 
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W oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu pracownika, 
które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zbędne 
jest wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku 
pracy. 

 
III UZP 4/06 – z dnia 24 stycznia 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
W razie nieobjęcia umową o udzielenie świadczeń zdrowot-

nych, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 
r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
(Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) określonego świadczenia zdrowotne-
go ubezpieczony nie mógł żądać ustalenia przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, że przysługuje mu prawo do danego świadczenia 
zdrowotnego (art. 148 ust. 1 tej ustawy). 

 
Sprostowanie 

 
Sprostowano z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji uchwały 

Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r., sygn. akt I PZP 
3/06, w ten sposób, 
że w miejsce sformułowania: 

„art. 24 § 1 zdanie drugie k.c.” 
wpisuje sformułowanie: 

„art. 24 § 1 zdanie trzecie k.c.”. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 26/06 – wyrok z dnia 19 października 2006 r. 
Zatrudnienie przez żołnierza podwładnych żołnierzy zasadni-

czej służby wojskowej do prywatnych celów, nawet za ich zgodą i 
wynagrodzeniem, jeżeli następuje w czasie, w którym obowiązani 
są oni pozostawać w jednostce wojskowej (wyznaczonym miejscu 
przebywania), chociażby był to czas wolny od zajęć służbowych, 
stanowi przekroczenie uprawnień przełożonego i działanie na szko-
dę interesu publicznego w rozumieniu art. 231 § 1 k.k. 

 
WZ 27/06 – postanowienie z dnia 9 listopada 2006 r. 
Podstawa zawieszenia postępowania określona w art. 61 § 1 

k.p.k. (także w zw. z art. 58 § 2 k.p.k.), jest o tyle szczególna w sto-
sunku do określonej w art. 22 § 1 k.p.k., że w sytuacji wskazanej w 
art. 61 § 2 k.p.k., postępowanie podlega umorzeniu bez uprzedniego 
jego podjęcia. 
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