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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 34/06 

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

„Czy w świetle art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) po-
jęcie „koszty związane ze sprzedażą” obejmuje jedynie koszty bez-
pośrednio związane z czynnością sprzedaży rzeczy lub prawa rze-
czowo obciążonego, czy też pojęcie to winno być rozumiane w spo-
sób szerszy, tj. obejmujący wszelkie wydatki związane z przedmio-
tem sprzedaży, w tym koszty jego utrzymania, zabezpieczenia, a w 
odniesieniu do nieruchomości koszty związane z podatkiem od nie-
ruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu?” 

 
III CZP 35/06 

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

„Czy wszczęcie postępowania o zasiedzenie nieruchomości 
przez samoistnego posiadacza niewydzielonego udziału we wła-
sności tej nieruchomości, przerywa bieg terminów zasiedzenia co 
do samoistnych posiadaczy pozostałych udziałów, którzy zawładnę-
li nimi w okresie późniejszym niż wnioskodawca i byli uczestnikami 
postępowania o zasiedzenie?” 
 

III CZP 36/06 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie przedstawio-
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ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„I. Czy dla skutecznego wyrażenia przez inwestora zgody na 

wykonanie części robót przez podwykonawcę zgodnie z art. 6471 § 2 
k.c. konieczne jest przedstawienie przez wykonawcę umowy lub 
projektu umowy z podwykonawcą, czy też zgoda taka może być 
udzielona jeszcze przed zawarciem umowy także w sposób doro-
zumiany? 

II. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie I, czy inwe-
stor poniesie odpowiedzialność wobec podwykonawcy także wów-
czas, gdy zapłacił wykonawcy całą należność (wraz z wynagrodze-
niem podwykonawcy)?” 

 
III CZP 37/06 

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

„Czy zaniechanie uchwalenia ustawy przewidzianej w przepi-
sie art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wy-
konywana krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, 
poz. 942 ze zm.) stanowi podstawę roszczeń Miasta Stołecznego 
Warszawy będącego przewoźnikiem – o odszkodowanie należne od 
Skarbu Państwa za szkodę polegającą na utracie dochodów z tytułu 
opłat należnych od osób uprawnionych do ulgowych przejazdów 
ustanowionych w drodze ustawy?” 

 
III CZP 38/06 

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

„1. Czy po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowa-
nia upadłościowego przewidzianego w art. 293 ust. 1 ustawy z dnia 
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28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 60, poz. 535), a przed wykonaniem układu, wierzyciel układowy 
może złożyć skuteczne oświadczenie o potrąceniu wierzytelności 
układowej z wzajemną wierzytelnością upadłego w sytuacji, gdy 
oświadczenia takiego nie złożył w terminie określonym w art. 89 ust. 
3 tej ustawy? 

2. W przypadku udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi 
twierdzącej: czy zawarcie układu z wierzycielami w trybie ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 
2003 r. Nr 60, poz. 535) stanowi bezpłatne odroczenie wykonania 
zobowiązania, o którym mowa w art. 501 k.c.?” 

 
III CZP 39/06 

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

„Który z podmiotów: Skarb Państwa czy Gmina jest biernie le-
gitymowany w procesie o naprawienie szkody wynikłej z wydania 
przed 27 maja 1990 r. ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli 
stwierdzenie jej nieważności bądź stwierdzenie, że została wydana z 
naruszeniem prawa nastąpiło po tej dacie (art. 36 ust. 3 pkt 3 usta-
wy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o sa-
morządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 40/06 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przed-
stawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej przeciwko osobie uprawnionej 
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do zajmowania lokalu wraz z byłym najemcą, nienależącej do kręgu 
osób wymienionych w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 
r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), zajmującej lokal mieszkalny 
będący w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, po ustaniu 
stosunku najmu przed dniem 30 czerwca 2004 r.?” 

 
III CZP 41/06 

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

„Czy powstałe przed datą ogłoszenia upadłości należności z 
tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe 
pracowników podlegają zaspokojeniu w kategorii pierwszej na mo-
cy art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upa-
dłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)?” 

 
III CZP 42/06 

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

„Czy zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugo-
dowej w trybie art. 184 i n. k.p.c. w zakresie żądania wydania nieru-
chomości przerywa bieg terminu zasiedzenia na podstawie art. 123 
§ 1 pkt 1 k.c. w zw. z art. 175 k.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 121/05 – z dnia 5 kwietnia 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
1. Droga sądowa jest dopuszczalna w sprawie z zakresu ubez-

pieczeń społecznych o przekazanie przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego 
funduszu emerytalnego. 

2. Ubezpieczony, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), uprawniony jest do wystąpienia do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji w tym przed-
miocie. 

Uchwale nadano moc zasady prawnej. 
 
III CZP 21/06 – z dnia 7 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 
Roszczenie właściciela lokalu przeciwko gminie, o którym 

mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) jest 
roszczeniem odszkodowawczym. Na podstawie tego przepisu gmi-
na zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy 
właściciel wykaże, że na skutek zajmowania lokalu przez osobę bez 
tytułu prawnego poniósł szkodę. 

 
III CZP 22/06 – z dnia 7 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
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Osobami zainteresowanymi w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1984 r. – prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze 
zm.) są także jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 31 tej 
ustawy. 

 
III CZP 24/06 – z dnia 7 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy 
Użytkownikowi wieczystemu nie przysługuje uprawnienie 

przewidziane w art. 21 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wie-
czystych i hipotece (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze 
zm.). 

 
III CZP 17/06 – z dnia 20 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Włocławku 
Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi eg-

zekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego 
banku na podstawie umowy przelewu objętą tym tytułem wierzytel-
ność wynikającą z czynności bankowej. 

 
III CZP 20/06 – z dnia 20 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Nie jest dopuszczalna droga sądowa do dochodzenia przez 

komornika należności z tytułu kosztów egzekucyjnych ustalonych 
prawomocnym postanowieniem komornika, wydanym przeciwko 
dłużnikowi egzekwowanemu w stosunku do osób trzecich, które 
zobowiązały się je pokryć w drodze przejęcia długu. 

 
III CZP 25/06 – z dnia 20 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

 6



W sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 
sprzedaży nieruchomości rolnej z zaliczeniem na poczet ceny war-
tości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, wytoczonej Agencji Nieruchomości Rol-
nych przez osobę ubiegającą się o nabycie nieruchomości rolnej, 
która wygrała przetarg w czasie obowiązywania art. 212 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w brzmie-
niu nadanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grud-
nia 2002 r., K 33/02 (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 15), nie mają zastoso-
wania ograniczenia zaliczenia wartości nieruchomości pozostawio-
nych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przewi-
dziane w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekom-
pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi gra-
nicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418). Suma 
podlegająca zaliczeniu na poczet ceny nie może jednak obejmować 
kwot, w których granicach prawo do rekompensaty zostało wyko-
nane do chwili zamknięcia rozprawy. 

 
III CZP 125/05 – z dnia 26 kwietnia 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Przepis art. 417 § 1 k.c. w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji 

RP, mający zastosowanie do zdarzeń i stanów prawnych powstałych 
przed dniem 1 września 2004 r., stanowi podstawę prawną odpo-
wiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną wydaniem i 
wykonaniem nieostatecznej decyzji organu podatkowego pierwszej 
instancji, następnie uchylonej. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CK 185/05 – wyrok z dnia 27 września 2005 r. 
Wzniesienie budynku na terenach objętych zagrożeniami 

spowodowanymi ruchem zakładu górniczego może, w określonych 
okolicznościach, stanowić przyczynienie się poszkodowanego do 
powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody (art. 362 k.c.). 
 

V CZ 112/05 – postanowienie z dnia 11 października 2005 r. 
W razie zgłoszenia przez stronę wniosku o doręczenie wyroku 

sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem „celem wniesienia ka-
sacji” oraz wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu, odpis tego 
wyroku doręcza sąd ustanowionemu pełnomocnikowi z urzędu. 

 
V CK 280/05 – wyrok z dnia 26 października 2005 r. 
Art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) ma zastosowanie do sta-
nów faktycznych, które nastąpiły po wejściu w życie tej ustawy. 

 
V CK 756/04 – postanowienie z dnia 26 października 2005 r. 
Umowa przejęcia przez jednego z wierzycieli w postępowaniu 

upadłościowym użytkowania wieczystego i odrębnej własności nie-
ruchomości w zamian za wierzytelność, zawartą z wolnej ręki za 
zgodą rady wierzycieli nie stanowi podstawy do wykreślenia hipo-
teki przymusowej ciążącej na tej nieruchomości. 
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V CK 776/04 – postanowienie z dnia 26 października 2005 r. 
Przewidziane w art. 532 k.c. prawo wierzyciela do dochodzenia 

zaspokojenia z nieruchomości, może być ujawnione w księdze wie-
czystej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wie-
czystych i hipotece – Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). 

 
V CK 784/04 – postanowienie z dnia 4 listopada 2005 r. 
Użytkownik wieczysty nie wymieniony w art. 16 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603) może zrzec się użytkowania wieczystego (art. 179 
k.c.). 

 
V CK 54/05 – postanowienie z dnia 15 grudnia 2005 r. 
Sąd wieczystoksięgowy może odmówić wpisu w księdze wie-

czystej gdy istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego doko-
nania. 

 
II CSK 30/05 – wyrok z dnia 11 stycznia 2006 r. 
Artykuł 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-

niach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 
ze zm.), wyrażający zasadę bezwynikowej działalności gospodar-
czej spółdzielni mieszkaniowej, nie upoważnia rady nadzorczej ani 
walnego zgromadzenia do podjęcia uchwały obciążającej członków 
obowiązkiem pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni. 

 
II CK 341/05 – wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. 
Uprawnienie osoby, o której mowa w art. 301 k.c., która ma 
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pomagać w prowadzeniu gospodarstwa domowego mającemu słu-
żebność mieszkania, zależy od tego czy uprawniony ze służebności 
korzysta. 

 
IV CK 336/05 – wyrok z dnia 19 stycznia 2006 r. 
Obowiązki wynikające ze szczególnej ochrony praw lokatora, 

przewidzianej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) obciążają pod-
miot, z którym wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do 
używania lokalu. 

 
III CNP 18/05 – postanowienie z dnia 27 stycznia 2006 r. 
Postanowienie sądu drugiej instancji oddalające zażalenie na 

postanowienie sądu pierwszej instancji odrzucające skargę o 
wznowienie postępowania może być przedmiotem skargi o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia tylko 
wtedy, gdy szkoda została wyrządzona przez wydanie tego orzecze-
nia, a nie przez wydanie orzeczenia objętego skargą o wznowienie 
postępowania. 

 
III CNP 23/05 – postanowienie z dnia 27 stycznia 2006 r. 
Wykazanie w skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia 
w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe (art. 
4245 § 1 pkt 5 k.p.c.) polega na ujawnieniu i przedstawieniu tej oko-
liczności w sposób wyczerpujący i niebudzący wątpliwości oraz na 
dowiedzeniu jej istnienia i przekonywającym uzasadnieniu. 

 

 10



III CK 369/05 – postanowienie z dnia 27 stycznia 2006 r. 
Odpisem w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cy-

wilnego, w tym odpisem orzeczenia w rozumieniu art. 140 k.p.c., 
jest dokument wiernie odzwierciedlający treść oryginału orzeczenia 
albo jego kopia, przy czym dokument ten nie musi być uwierzytel-
niony lub poświadczony za zgodność. 

 
IV CNP 38/05 – postanowienie z dnia 31 stycznia 2006 r. 
Uprawdopodobnienie szkody, wymagane w art. 4245 § 1 pkt 4 

k.p.c. polega na przedstawieniu przez skarżącego wyodrębnionego 
wywodu opartego na okolicznościach znanych ze sprawy zakoń-
czonej lub na dodatkowo złożonych materiałach przekonującego w 
świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego, że szkoda mająt-
kowa została już wyrządzona, zawierającego ponadto wskazanie 
czasu jej powstania i postaci oraz związku przyczynowego między 
tym stanem a wydaniem orzeczenia niezgodnego z prawem. 

 
IV CK 361/05 – postanowienie z dnia 7 lutego 2006 r. 
Podstawą żądania oddalenia wniosku o wpis hipoteki do księ-

gi wieczystej może być kserokopia dokumentu urzędowego (art. 
308 § 1 k.p.c.). 

 
III CSK 4/06 – wyrok z dnia 22 lutego 2006 r. 
Przepis art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o 

przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 
ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 stycznia 2003 r. nie 
stanowi podstawy prawnej do przejęcia przez Skarb Państwa zobo-
wiązań po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 13/06 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instan-

cji, jest także właściwym do rozpoznania zażalenia wywiedzionego 
na postanowienie prokuratora nadrzędnego wydane na podstawie 
art. 430 § 1 k.p.k. o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego środ-
ka odwoławczego, tj. czy sąd właściwy do rozpoznania sprawy jest 
zarazem «innym równorzędnym składem sądu odwoławczego» w 
rozumieniu art. 430 § 2 k.p.k. – w sytuacji gdy postanowienie orga-
nu a quo nie zawierało rozstrzygnięć, co do których właściwym do 
rozpoznania zażalenia jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy?” 

 
I KZP 14/06 

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

„Czy pojęcie «energia» użyte w art. 278 § 5 k.k. obejmuje kra-
dzież gazu celem wytworzenia z niego energii cieplnej?” 

 
I KZP 15/06 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Krośnie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pojęcie energii, jako przedmiotu czynności wykonawczej 
z art. 278 § 5 k.k. obejmuje również wodę zamkniętą w urządzeniach 
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wodociągowych?” 
 

I KZP 16/06 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy pod pojęciem «wydanie postanowienia o udzieleniu wa-

runkowego zwolnienia», o jakim traktuje § 52 ust. 1 pkt 13 rozpo-
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w 
sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem 
tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutku-
jących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności 
(Dz. U. Nr 15, poz. 142) rozumieć należy wydanie przez sąd pierw-
szej instancji nieprawomocnej decyzji procesowej w tym przedmio-
cie, czy też decyzja o udzieleniu warunkowego zwolnienia, zgodnie 
z zasadą wyrażoną w art. 9 § 2 k.k.w., powinna być prawomocna lub 
też nieprawomocna, ale wykonalna, z mocy szczególnego unormo-
wania ustawowego?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 177/05 – wyrok z dnia 7 listopada 2005 r. 
Przesłanki stosowania art. 553 § 1 k.p.k. należy odnieść do 

wypadków fałszywego samooskarżenia lub poplecznictwa, a nie do 
takich wyjaśnień nieprawdziwych oskarżonego, które stanowią re-
alizację prawa do obrony. 
 

IV KK 258/05 – wyrok z dnia 15 listopada 2005 r. 
Zachowania realizujące raz znamiona art. 197 § 1 k.k., to zno-

wu określone w § 2 tego przepisu, a także art. 200 § 1 k.k., jeżeli są 
jednorodzajowe i zachowana jest tożsamość pokrzywdzonego, to 
wszystkie mogą wchodzić w skład czynu ciągłego (art. 12 k.k.). 
 

IV KK 98/05 – wyrok z dnia 2 grudnia 2005 r. 
Z chwilą wniesienia aktu oskarżenia, prokurator traci upraw-

nienia do modyfikowania zarówno opisu, jak i kwalifikacji prawnej 
zarzucanego czynu. Może jedynie albo odstąpić od oskarżenia (art. 
14 § 2 k.p.k.), albo złożyć wniosek o zmianę opisu lub kwalifikacji 
prawnej czynu, jednakże pod warunkiem niewykroczenia poza za-
kres tożsamości czynu wyznaczony zdarzeniem faktycznym, sta-
nowiącym podstawę faktyczną oskarżenia. 
 

III KK 318/05 – postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. 
Odroczenie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego utraty mocy 

obowiązującej art. 607t § 1 k.p.k. (przepis art. 190 ust. 3 Konstytucji 
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i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konsty-
tucyjnym) oznacza, że w tym czasie nie można na podstawie art. 55 
ust. 1 Konstytucji odmówić wykonywania europejskiego nakazu 
aresztowania, wydanego przez inne państwo wobec obywatela pol-
skiego. 
 

II KK 80/05 – postanowienie z dnia 3 stycznia 2006 r. 
Ustalenie zamiaru spowodowania przez sprawcę jakiegokol-

wiek innego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego niż ten okre-
ślony w art. 156 § 1 k.k. (tj. uszczerbek ciężki) i jednocześnie nie-
umyślne spowodowanie śmierci pokrzywdzonego, na gruncie Ko-
deksu karnego z 1997 r. podlega ocenie z punktu widzenia kumula-
tywnego zbiegu przepisów, w tym także zbiegu pomijalnego. 
 

III KK 195/05 – postanowienie z dnia 5 stycznia 2006 r. 
1. W sytuacji gdy świadek pouczony o treści uprawnień przy-

sługujących mu na podstawie m.in. art. 182 k.p.k., nie oświadcza, że 
korzysta z tego prawa ale przystępuje do składania zeznań, to brak 
takiego oświadczenia nie stanowi obrazy art. 191 § 2 k.p.k. 

2. Nie mogą zostać wykorzystane jako dowody w sprawie nie 
tylko zeznania złożone przez osobę, która skorzystała z przysługu-
jącego jej prawa do odmowy ich złożenia, lecz także takie jej wypo-
wiedzi, które złożone zostały przy braku świadomości osoby prze-
słuchiwanej, co do przysługującego jej uprawnienia, w którym to 
przedmiocie, wobec braku stosownego pouczenia, nie mogła się 
wypowiedzieć. 
 

III KK 198/05 – wyrok z dnia 5 stycznia 2006 r. 
Niekorzystnym rozporządzeniem mieniem przy zawarciu 
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umowy kredytowej nie musi być powstanie rzeczywistej straty w 
sensie materialnym, lecz np. już sam fakt przyznania takiego kredy-
tu bez odpowiedniego zabezpieczenia, z ryzykiem utraty wypłaco-
nych środków i nieuzyskania odsetek. 
 

II KK 29/05 – wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. 
Pomówienie, czyli obciążanie w złożonych wyjaśnieniach innej 

osoby odpowiedzialnością za przestępstwo jest w ujęciu prawa 
karnego procesowego dowodem podlegającym swobodnej ocenie 
na równi z innymi dowodami (art. 7 k.p.k.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 3/06 

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

„Czy ubezpieczonej, która w stanie prawnym obowiązującym 
po 1 lipca 2004 r. nabyła prawo do emerytury na podstawie art. 27 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353 ze zm.) będąc poprzednio na wcześniejszej emeryturze 
przyznanej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych eme-
rytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących 
zakładów pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 27), wysokość emerytury może 
być ustalona przy uwzględnieniu podstawy wymiaru w myśl art. 15 
w/w ustawy i zastosowaniu kwoty bazowej aktualnej w dacie zgło-
szenia wniosku emerytalnego czy też jedynie przy zastosowaniu 
ust. 3 i 4 art. 53 wymienionej ustawy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 1/06 – z dnia 11 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Orzeczenie Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego utrzymują-
ce w mocy wydalenie ze służby prokuratorskiej, od którego została 
wniesiona kasacja (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o 
prokuraturze, jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206), nie powo-
duje wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora (art. 16 ust. 5 
ustawy o prokuraturze); zawieszenie prokuratora w czynnościach z 
obniżeniem jego wynagrodzenia pozostaje w mocy do czasu rozpo-
znania kasacji (art. 71 ust. 6 w związku z art. 71a ust. 1 ustawy o 
prokuraturze). 

 
I UZP 1/06 – z dnia 11 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest 
właściwy do rozpoznania odwołania od decyzji likwidatora fundu-
szu alimentacyjnego w przedmiocie umorzenia należności tego 
funduszu zapadłej przed wejściem w życie art. 27 pkt 34 ustawy z 
dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimenta-
cyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.). 

 
III SZP 2/06 – z dnia 12 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów 
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na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„1. Czy na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów rozstrzygające na podstawie art. 47928 § 1 pkt 2 k.p.c. za-
żalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 
r. Nr 86, poz. 804 ze zm.) – nie kończące postępowania w sprawie, 
ani nie wymienione w art. 394 § 1 pkt 1 – 11 k.p.c. – przysługuje za-
żalenie? 

a w razie udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzącej 
2. Czy wobec treści art. 47933 § 5 k.p.c. przysługuje zażalenie 

na postanowienie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów roz-
strzygające na podstawie art. 47928 § 1 pkt 2 k.p.c. zażalenie na po-
stanowienie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydane 
na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 
86, poz. 804 ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II PZP 1/06 – z dnia 19 kwietnia 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Apelacja sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub 
rzecznika patentowego, niespełniająca tylko wymagań szczegól-
nych określonych w pkt 1-3 i pkt 5 art. 368 § 1 k.p.c. podlega odrzu-
ceniu bez wzywania do usunięcia tych braków (art. 3701 k.p.c.). 

 
III UZP 1/06 – z dnia 26 kwietnia 2006 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
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Dodatek mieszkaniowy wypłacany nauczycielowi na podsta-
wie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) jest wli-
czany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.). 
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