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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 18/07 

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

„Czy przed dniem 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrzecze-
nie się prawa własności przez powiat na rzecz gminy na podstawie 
art. 179 kodeksu cywilnego?” 

 
III CZP 19/07 

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

„Czy indosant, będący remitentem, który otrzymał od wystaw-
cy weksel własny in blanco, na zabezpieczenie roszczeń wynikają-
cych z łączącej te strony umowy a następnie oddał go do inkasa 
jest legitymowany do wytoczenia powództwa o zapłatę należności z 
tego weksla, w sytuacji gdy uzyskując go ponownie nie przekreślił 
swojego indosu pełnomocniczego?” 
 

III CZP 20/07 

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

„Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem zaskarże-
nia wyroku sądu pierwszej instancji wskazanym w apelacji a zakre-
sem żądanej zmiany, zaznaczonym we wniosku o zmianę wyroku, 
zawartym w tej samej apelacji i będącym jedynym wnioskiem tej 
apelacji, apelacja sporządzona przez adwokata podlega odrzuceniu 
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na podstawie art. 3701 k.p.c.?” 
 

III CZP 21/07 

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

„Czy wystarczającą podstawą wpisu prawa własności w księ-
dze wieczystej jest dokonana w formie aktu notarialnego w rozu-
mieniu art. 158 k.c. umowa sprzedaży nieruchomości położonej w 
Polsce, zawarta przez pełnomocnika sprzedającego, legitymującego 
się pełnomocnictwem udzielonym za granicą, zaopatrzonym w klau-
zulę apostille?” 

 
III CZP 22/07 

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

„Czy dopuszczalne jest roszczenie o przeniesienie przez spół-
dzielnię mieszkaniową na jej członka własności domu wraz z pra-
wem do działki, na której on się znajduje w trybie przepisu art. 52 w 
zw. z art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z 
późn. zm.), w sytuacji gdy w dacie wejścia w życie tej ustawy czło-
nek zajmował dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej przy-
dzielony na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lo-
kalu mieszkalnego?” 

 
III CZP 23/07 

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

„Od jakiej daty rozpoczyna się bieg terminu zasiedzenia nieru-
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chomości państwowej, która z dniem 27 maja 1990 r. z mocy prawa 
stała się mieniem komunalnym?” 

 
III CZP 24/07 

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

„1. Czy wydając postanowienie o umorzeniu egzekucji z po-
wodu jej bezskuteczności komornik ma obowiązek na żądanie wie-
rzyciela ustalić w tym postanowieniu koszty zastępstwa proceso-
wego w postępowaniu egzekucyjnym? 

2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – czy na ko-
morniku ciąży obowiązek wezwania dłużnika do uiszczenia tych 
kosztów na rzecz wierzyciela?” 

 
III CZP 25/07 

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

„Czy dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed Zespo-
łem Arbitrów podmiotu przystępującego do udziału w sprawie wy-
maga wydania postanowienia na podstawie § 17 ust. 4 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie re-
gulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 87, 
poz. 603), czy też może nastąpić per facta concludentia?” 

 
III CZP 26/07 

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

„Czy możliwe jest zamieszczenie w statucie fundacji (w trybie 
jego zmiany) postanowień zmieniających lub pozostających w 
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sprzeczności z treścią aktu erekcyjnego fundacji w zakresie jego 
postanowień dodatkowych, a wykraczających poza wymogi stawia-
ne w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. 
tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 27/07 

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

„Czy w przypadku posadowienia budynku na gruncie stano-
wiącym przedmiot własności tego samego właściciela, ale geode-
zyjnie podzielonym na dwie działki, czynność prawna polegająca na 
zbyciu prawa własności do jednej z tych działek gruntu wywoła sku-
tek przeniesienia własności tego gruntu wraz z częścią budynku na 
tym gruncie posadowioną w myśl zasady wyrażonej w art. 48 k.c., 
czy też czynność taka nie wywoła wskazanego wyżej skutku jako 
sprzeczna z uregulowaniem art. 47 § 1 k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.?” 

 
III CZP 28/07 

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

„Czy w ramach sukcesji uniwersalnej, jaką było nabycie w try-
bie art. 113 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. Prawo upadłościowe przedsiębiorstwa po-
stawionego w stan upadłości, jego nabywcy przysługiwało upraw-
nienie do złożenia wniosku o wpis prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości i odrębnej własności budynku na jego rzecz w sytu-
acji, gdy prawa te: 

1. zostały ujawnione w księdze wieczystej na rzecz przedsię-
biorstwa upadłego w wyniku wniosku złożonego po dacie jego 
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sprzedaży przeprowadzonej w trybie powołanego wyżej przepisu, 
2. nie stanowiły przedmiotu wyszczególnionego w tejże umo-

wie sprzedaży?” 
 

III CZP 29/07 

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

„Czy zaliczenie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości sta-
nowiących własność Skarbu Państwa, nabywanej w okresie od dnia 
1 maja 2005 r. do dnia 7 października 2005 r., wartości nieruchomo-
ści pozostawionych poza granicami państwa polskiego powinno 
nastąpić z uwzględnieniem w drodze analogii ograniczeń wynikają-
cych z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na 
poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozosta-
wionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 6, poz. 39 ze zm.), czy też ograniczenia wynikającego z art. 13 
ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompen-
saty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.)?” 
 

III CZP 30/07 

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

„Czy Państwo władając nieruchomością nabytą w ramach 
sprawowania władztwa publicznego (imperium), wykonuje jedno-
cześnie władztwo właścicielskie, które ze względu na swój charak-
ter może być posiadaniem samoistnym w rozumieniu art. 336 k.c., 
prowadzącym do zasiedzenia nieruchomości?” 
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III CZP 31/07 

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

„Czy w razie zawarcia przez zarząd spółdzielni umowy bez 
wymaganej do jej ważności uchwały walnego zgromadzenia lub ra-
dy nadzorczej ma zastosowanie art. 103 § 1 i 2 k.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 141/06 – z dnia 2 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
W sprawie o zapłatę należności z tytułu opłaty na fundusz 

termomodernizacyjny utworzony uchwałą rady nadzorczej spół-
dzielni mieszkaniowej członek spółdzielni może kwestionować za-
sadność opłaty. Opłata na fundusz termomodernizacyjny może być 
pobierana przed przystąpieniem do modernizacji budynku. 

 
III CZP 154/06 – z dnia 7 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
W razie częściowego zwolnienia strony od kosztów sądowych, 

polegającego na zwolnieniu od uiszczenia opłaty od pisma podlega-
jącego opłacie, pobiera się od tego pisma opłatę podstawową (art. 
14 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych – Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
III CZP 148/06 – z dnia 9 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Legitymowanym do złożenia wniosku o uchylenie ugody re-

strukturyzacyjnej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.) jest także 
nabywca wierzytelności, o której mowa w art. 21 ust.2 pkt 5 tej 
ustawy. 
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III CZP 156/06 – z dnia 9 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 

Dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej 
instancji oddalające wniosek o zlecenie kuratorowi sądowemu przy-
musowego odebrania osoby (art. 5986 k.p.c.). 

 
III CZP 157/06 – z dnia 9 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Przepisy art. 1046 § 3 – 8 k.p.c. stosuje się w postępowaniu 

egzekucyjnym prowadzonym na podstawie wyroku nakazującego 
wydanie altany posadowionej na terenie rodzinnych ogrodów dział-
kowych (ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dział-
kowych – Dz. U. Nr 169, poz. 1419), w której dłużnik faktycznie za-
spokaja swoje potrzeby mieszkaniowe. 

 
III CZP 159/06 – z dnia 9 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: 
„Czy może odnieść skutek powództwo windykacyjne właści-

ciela nieruchomości gruntowej, jeżeli na objętym żądaniem pozwu 
gruncie posadowione są części (struktury przestrzenne) budynku 
nie będącego jego częścią składową?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 161/06 – z dnia 9 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
Nie jest dopuszczalna droga sądowa przed sądem cywilnym 

dla dochodzenia przez osobę godną zaufania (w rozumieniu art. 218 
§ 1 k.p.k.) wynagrodzenia za przechowanie rzeczy oddanej jej na 
przechowanie w trybie określonym w tym przepisie. 
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III CZP 164/06 – z dnia 9 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 
Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej, w której 

wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości 
wymaga zachowania formy szczególnej obowiązującej przy prze-
niesieniu własności nieruchomości. 

 
III CZP 111/06 – z dnia 15 lutego 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i 

opublikowana taryfa zmieniająca ceny energii w czasie trwania sto-
sunku prawnego wynikającego z umowy sprzedaży energii wiąże 
odbiorcę w terminie określonym w umowie, w granicach przewi-
dzianych w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

 
III CZP 155/06 – z dnia 22 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
W postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę 

stałą w takiej samej wysokości jak od pozwu, niezależnie od warto-
ści przedmiotu zaskarżenia. 

 
III CZP 160/06 – z dnia 22 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
W razie ogłoszenia wyroku przez sędziego, który nie brał 

udziału w jego wydaniu zachodzi nieważność postępowania (art. 
379 pkt 4 k.p.c.). 
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III CZP 163/06 – z dnia 22 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 

„Czy jest skuteczne zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością w trybie postępowania egzekucyjnego w admi-
nistracji w sytuacji, gdy dłużnik ujawniony jest w Krajowym Reje-
strze Sądowym jako wspólnik tej spółki, pomimo dokonanego już 
zbycia udziałów w warunkach, gdy zawiadomienie o zajęciu zostało 
wystawione przed zbyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością przez dłużnika a doręczone po zbyciu tych udzia-
łów?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 166/06 – z dnia 22 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie: 
„Czy uprawnienie (legitymacja) do żądania wpisu do księgi 

wieczystej hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z 
tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26 ust. 3 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 
Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.) przysługuje Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych czy też Skarbowi Państwa reprezentowa-
nemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako dysponenta 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CSK 130/06 – wyrok z dnia 21 września 2006 r. 
Weksel in blanco wraz z uprawnieniem do uzupełnienia można 

przenieść w drodze przelewu, chyba że co innego wynika z treści 
upoważnienia do uzupełnienia. Posiadacz weksla, który nie ma legi-
tymacji formalnej, ale jest legitymowany materialnie, może weksel 
ważnie indosować. 

 
IV CSK 157/06 – postanowienie z dnia 5 października 2006 r. 
Wykonanie prawa odstąpienia inwestora od umowy o roboty 

budowlane nie pozbawia go roszczenia o zapłatę kary umownej za-
strzeżonej na wypadek przekroczenia terminu oddania obiektu. 

 
III CSK 256/06 – wyrok z dnia 13 października 2006 r. 
Przewidziane w art. 187 § 1 k.p.c. wymagania formalne nie ma-

ją zastosowania do zarzutu potrącenia. 
 
V CSK 230/06 – wyrok z dnia 19 października 2006 r. 
Umowa o najem „powierzchni użytkowej” w budynku tzw. do-

mu towarowego podlega przepisom kodeksu cywilnego o najmie 
lokali, a nie ogólnym przepisom o najmie, również w zakresie wy-
powiedzenia. 

 
IV CSK 154/06 – wyrok z dnia 20 października 2006 r. 
Można zastrzec skutecznie, na podstawie art. 483 k.c. karę 

umowną na wypadek odstąpienia od umowy leasingu, w razie nie-
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wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez leasin-
gobiorcę (korzystającego). 

 
IV CSK 178/06 – wyrok z dnia 20 października 2006 r. 
Roszczenie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

wypowiedzenia umowy o dzieło zawartej na czas oznaczony nie jest 
roszczeniem wynikającym z umowy o dzieło w rozumieniu art. 646 
k.c.  

 
I CNP 55/06 – postanowienie z dnia 26 października 2006 r. 
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niedopusz-
czalna. 

 
V CSK 221/06 – wyrok z dnia 15 listopada 2006 r. 
Jeżeli umowa o roboty budowlane między wykonawcą a pod-

wykonawcą została zawarta po dniu wejścia w życie art. 6471 k.c., to 
przepis ten ma zastosowanie także wówczas, gdy umowa o roboty 
budowlane między inkasentem a wykonawcą została zawarta przed 
dniem 24 kwietnia 2003 r., czyli datą wejścia w życie art. 6471 k.c. 

 
V CSK 241/06 – wyrok z dnia 15 listopada 2006 r. 
Artykuł 203 § 1 zd. 1 k.s.h. jest przepisem szczególnym w sto-

sunku do art. 201 § 4 k.s.h. 
 
III CZ 78/06 – postanowienie z dnia 21 listopada 2006 r. 
Do oceny prawidłowości czynności procesowych nie mają za-

stosowania przepisy dotyczące formy oraz treści oświadczeń woli 
(art. 60 i nast. k.c.) 
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V CSK 299/06 – wyrok z dnia 22 listopada 2006 r. 
Wierzyciel może zrzec się wynikającego z art. 481 § 1 k.c. 

uprawnienia do żądania odsetek za opóźnienie. 
 
IV CZ 93/06 – postanowienie z dnia 28 listopada 2006 r. 
W razie częściowego zwolnienia przez sąd od kosztów sądo-

wych obejmującego w całości opłatę sądową od pisma podlegają-
cego opłacie, strona jest zobowiązana uiścić od tego pisma opłatę 
podstawową (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. Nr 167, poz. 1398). 

 
IV CSK 176/06 – wyrok z dnia 28 listopada 2006 r. 
Sąd nie jest władny oznaczyć powiatu będącego osobą praw-

ną jako strony powodowej wówczas, gdy żądanie oparte zostało na 
twierdzeniu, że podmiot wskazany jako strona powodowa jest pod-
miotem odrębnym od powiatu. 

 
II CSK 250/06 – wyrok z dnia 29 listopada 2006 r. 
Wspólnik spółki jawnej jest wobec wierzyciela tej spółki dłuż-

nikiem w rozumieniu art. 527 i 530 k.c. 
 
II CSK 254/06 – wyrok z dnia 29 listopada 2006 r. 
Niezbędną przesłanką odstąpienia wykonawcy od umowy o 

roboty budowlane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 
2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 
1758) jest skuteczne wykonanie przez tego wykonawcę uprawnienia 
wynikającego z art. 5 ust. 1 tej ustawy. Obowiązek współdziałania 
wykonawcy z zamawiającym w zakresie ustanowienia żądanej przez 
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wykonawcę gwarancji zapłaty nie może być rozpatrywany w ramach 
art. 354 § 2 k.c. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 9/07 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy udział sędziego w rozpoznawaniu sprawy współsprawcy, 

przy zaistnieniu w sprawie okoliczności wskazanych w treści art. 34 
§ 3 k.p.k., z uwagi na złożenie przez niego (współsprawcę) wniosku 
w trybie art. 387 § 1 k.p.k., stanowi okoliczność wywołującą uza-
sadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego – art. 41 § 1 
k.p.k. i konieczność wyłączenia tego sędziego od prowadzenia póź-
niej rozpatrywanych spraw osób, które nie złożyły wniosku o wyda-
nie wyroku skazującego?” 

 
I KZP 10/07 

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

„1. Czy określony w art. 9 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 
1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu 
sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 z późn. zm.) – zwrot kosztów prze-
jazdów należnych biegłemu – obejmuje przejazd prywatnym samo-
chodem?; 

2. czy wskazanie w art. 12 cyt. dekretu z dnia 26 października 
1950 r. ... – na zasady obowiązujące dla sędziów w razie pełnienia 
czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym - ozna-
cza, że: 

a) przyznanie przez sąd biegłemu kosztów podróży prywatnym 
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samochodem uzależnione jest od wyrażenia uprzedniej zgody przez 
prezesa właściwego sądu (lub sądu)?; 

b) w przypadku braku zgody uprawnionego organu – zakres 
zaskarżenia przez biegłego postanowienia sądu w przedmiocie 
przyznania zwrotu kosztów podróży obejmuje przejazd prywatnym 
samochodem?; 

3. czy i jakie przesłanki winien badać organ wskazany w pkt 2 
lit. a przed wyrażeniem zgody na przejazd biegłego prywatnym sa-
mochodem?” 

 
I KZP 11/07 

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

„1. Czy ogólne uprawnienie lekarza do sporządzania doku-
mentacji medycznej pacjenta wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz. U. z 
2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) samoistnie pozwala na uzna-
nie lekarza dokonującego fikcyjnego wpisu za „osobę uprawnioną 
do wystawienia dokumentu” w postaci historii choroby pacjenta, tj. 
za podmiot przestępstwa z art. 271 § 1 k.k.?  

a w przypadku odpowiedzi negatywnej 
2. Czy wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty ogólne uprawnienie lekarza do spo-
rządzania dokumentacji medycznej pacjenta ekskulpuje lekarza do-
konującego fikcyjnego wpisu opatrzonego własnym podpisem w 
historii choroby pacjenta od popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 
k.k. w formie przerobienia dokumentu?” 
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I KZP 12/07 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy odpowiednie zastosowanie przepisu art. 206 § 2 k.k.w. do 

wykonania orzeczenia o nawiązce na rzecz Skarbu Państwa oraz 
obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość 
orzeczonego przepadku (art. 206 § 3 k.k.w.) oznacza, że odraczanie 
wykonania, rozkładanie na raty oraz umarzanie tych należności do-
konuje sąd pierwszej instancji (art. 2 pkt 1 k.k.w.), czy też urząd 
skarbowy (art. 2 pkt 8 k.k.w.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 36/06 – z dnia 27 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Pojęcie środka odurzającego w rozumieniu art. 178a k.k. 

obejmuje nie tylko środki odurzające wskazane w ustawie z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
1485), lecz również inne substancje pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których 
użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania po-
jazdem. 
 

I KZP 37/06 – z dnia 27 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

Upływ terminu tymczasowego aresztowania określonego w 
postanowieniu sądu, nie stanowi podstawy do pozostawienia bez 
rozpoznania zażalenia złożonego na to postanowienie, jeżeli pod-
stawą dalszego pozbawienia wolności podejrzanego (oskarżonego) 
jest już inna decyzja procesowa. W takim wypadku przedmiotem 
kontroli odwoławczej jest zasadność i legalność zastosowanego 
(przedłużonego) tymczasowego aresztowania. W razie stwierdzenia 
bezzasadności lub nielegalności tymczasowego aresztowania, sąd 
odwoławczy winien uchylić lub zmienić ten środek zapobiegawczy 
na podstawie art. 253 § 1 k.p.k. 
 

I KZP 38/06 – z dnia 27 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

„Czy bezwzględną przyczynę odwoławczą w rozumieniu art. 
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439 § 1 pkt 10 k.p.k. – zdanie pierwsze, stanowi każda sytuacja, w 
której oskarżony przez pewien fragment postępowania sądowego 
(niezależnie od czasu trwania tego fragmentu) nie posiadał obrońcy 
w sytuacji obrony obligatoryjnej w znaczeniu art. 79 § 1 k.p.k., na-
wet w przypadku gdy przewód sądowy, w następstwie którego za-
padł zaskarżony wyrok nie był dotknięty taką wadą wobec faktu 
prowadzenia rozprawy od początku już z udziałem obrońcy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 299/06 – wyrok z dnia 8 listopada 2006 r. 
Formułując, zgodnie z dyspozycją art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., opis 

czynu należy baczyć, aby przypisać oskarżonemu tylko te skutki 
jego zachowania, które wywołał umyślnie, chyba że ustawa przewi-
duje, iż występek można popełnić także nieumyślnie (art. 7 § 2 k.k.). 

 
IV KK 328/06 – wyrok z dnia 23 listopada 2006 r. 
Zakaz wynikający z art. 415 § 5 zd. 2 k.p.k. odnosi się do każ-

dego określonego w ustawie przypadku orzekania karnoprawnego 
obowiązku naprawienia szkody, a więc również tego, określonego w 
art. 72 § 2 k.k. 

 
III KK 152/06 – wyrok z dnia 28 listopada 2006 r. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1990 r. o Poli-

cji (Dz. U. 2002 r. Nr 7, poz. 58), czynności operacyjno – rozpoznaw-
cze, dochodzeniowo – śledcze i administracyjno – porządkowe Po-
licja wykonuje w celu rozpoznania, zapobiegania oraz wykrywania 
przestępstw i wykroczeń. Przekroczenie uprawnień może polegać 
także na podjęciu działania w ramach kompetencji, lecz niezgodnie 
z ich prawnymi uwarunkowaniami. 

 
III KK 181/06 – wyrok z dnia 6 grudnia 2006 r. 
1. Protokół, zawierający wyjaśnienia oskarżonego (podejrza-

nego), który zmarł po ich złożeniu, może być odczytany przez sąd 
na podstawie art. 389 § 1 k.p.k. 
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2. Zasadę in dubio pro reo w odniesieniu do zagadnienia 
prawnego należy ujmować w relacji do zagadnienia sprecyzowane-
go abstrakcyjnie. Wykładnia każdego przepisu powinna być bowiem 
jednolita i mieć walor ogólnie obowiązujący, a nie zmienna i dosto-
sowana każdorazowo do indywidualnego interesu danej strony. 

 
III KK 358/06 – postanowienie z dnia 6 grudnia 2006 r. 
Określenie „włamanie” jest pojęciem prawnym, którego treść 

jest ustalana autonomicznie w obszarze prawa karnego, zgodnie z 
przyjmowanymi regułami wykładni i może odbiegać od jego po-
tocznego rozumienia. 

Zabór w celu przywłaszczenia samochodu znajdującego się na 
otwartej przestrzeni, po uprzednim usunięciu zabezpieczenia unie-
możliwiającego przedostanie się do jego wnętrza (otwarciu drzwi 
przy pomocy tzw. łamaka) wyczerpuje znamiona kradzieży z włama-
niem w rozumieniu art. 279 § 1 k.k. 

 
V KK 91/06 – wyrok z dnia 7 grudnia 2006 r. 
Brak możliwości przypisania odpowiedzialności za spowodo-

wanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie wyklucza możliwości 
ustalenia narażenia na powstanie takiego uszczerbku. 

 
KSP 10/06 – postanowienie z dnia 21 grudnia 2006 r. 
Obowiązkiem sądu odwoławczego jest takie prowadzenie po-

stępowania przedkasacyjnego, aby nie miało ono cech przewlekło-
ści, w tym podejmowanie działań, które skutecznie eliminują prze-
szkody do jego zakończenia, mające wyłącznie charakter trudności 
organizacyjnych, w szczególności związanych z potrzebą przekaza-
nia sprawy sądowi pierwszej instancji w celu ponownego jej rozpo-
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znania, co do części zarzutów lub niektórych oskarżonych. 
 
II KK 275/06 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2007 r. 
Zmienność postawy oskarżonego, który na określonym etapie 

postępowania, to jest na rozprawie przed sądem pierwszej instancji, 
przyznaje się do winy, a potem cofa przyznanie, nie musi stanowić 
przeszkody do ustalenia, że zachodzą warunki określone w art. 387 
k.p.k. 

 
I KZP 33/06 – postanowienie z dnia 26 stycznia 2007 r. 
Pokrzywdzonego należy zawiadomić o terminie rozprawy 

głównej także wtedy, gdy nie jest stroną postępowania karnego. 
 
I KZP 35/06 – postanowienie z dnia 26 stycznia 2007 r. 
Brak postanowienia sądu o zleceniu przesłuchania świadka 

anonimowego, przez sędziego wyznaczonego ze składu (art. 184 § 3 
k.p.k.), stanowi rażące naruszenie prawa procesowego. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 2/07 

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

„1. Czy dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia 
przez funkcjonariusza Policji roszczeń wynikających z tytułu sto-
sowania wobec niego mobbingu? 

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – czy po-
wyższe roszczenia powinny być rozpoznawane w postępowaniu od-
rębnym z zakresu prawa pracy?” 

 
I PZP 3/07 

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

„Czy dokonane przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości bez upoważnienia wynikającego z zarządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie ustalenia zakresu czynności członków 
Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości wypowiedzenie aseso-
rowi sądowemu stosunku pracy i zwolnienie go z niej jest – w 
związku z treścią art. 7 Konstytucji, art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i art. 104 Kodeksu cywilnego – 
nieważne z mocy samego prawa czy też tylko wzruszalne na pod-
stawie art. 45 k.p. lub 50 § 3 k.p.?” 
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I PZP 4/07 

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

„Czy w przypadku zaistnienia podstaw do rozwiązania umowy 
o pracę z pracownikiem samorządowym upoważnionym do wyda-
wania decyzji administracyjnej w imieniu prezydenta miasta na 
podstawie art. 24k ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stosu-
je się art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej in-
spekcji pracy (Dz. U. z 1983 r. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 
52 § 3 kodeksu pracy?” 
 

II PZP 3/07 

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

„Czy zamieszczenie w zakładowym układzie zbiorowym pracy 
uregulowania, iż pracownicy otrzymają nagrodę z zysku „zależnie 
od decyzji organu uprawnionego do podziału zysku” stanowi o 
obowiązku podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy 
uchwały o podziale zysku, na mocy której pracownicy uzyskaliby 
uprawnienia do żądania wypłacenia przez pracodawcę części wy-
pracowanego zysku?” 

 
II PZP 4/07 

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

„Czy wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobiste-
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go zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, 
stanowiące zgodnie z art. 134 § 12 (obecnie art. 1511 § 3) Kodeksu 
pracy podstawę obliczania dodatków za pracę w godzinach nad-
liczbowych na podstawie art. 134 § 1 (obecnie art. 1511 § 1) Kodek-
su pracy obejmuje: 

- dodatek specjalny za trudną pracę, określony w załączniku 
nr 6 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 
lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawa-
nia innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczyciela-
mi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowa-
dzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 80, 
poz. 375 ze zm.); 

- dodatek za wysługę lat, o którym mowa w § 6 powyższego 
rozporządzenia?” 

 
II UZP 1/07 

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

„Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji przez jednostkę orga-
nizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 63 
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) i podpisanie jej przez osobę 
upoważnioną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w 
konsekwencji prowadzenie postępowania odwoławczego (sądowe-
go) przeciwko jednostce organizacyjnej wymienionego organu?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II UZP 13/06 – z dnia 8 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
Okres pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy z 

pracownikiem, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. 
o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrud-
nienia za działalność związkową, samorządową, przekonania poli-
tyczne i religijne (Dz. U. Nr 32, poz. 172 ze zm.) nie podlegał zalicze-
niu do okresu pracy górniczej dla ustalenia prawa do górniczej 
emerytury przewidzianej w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). 

 
II UZP 14/06 – z dnia 8 lutego 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) mo-
że nabyć dziennikarz, który spełnia określone w tym przepisie wa-
runki, niezależnie od tego, czy wiek przewidziany w art. 32 tej usta-
wy osiągnął w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej. 
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