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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 43/06 

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

„W jaki sposób winien być ustalony dzień zawarcia ugody, o 
którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o 
pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, w szczególności w odniesieniu do wierzyciela wierzy-
telności cywilnoprawnych, który nie opowiedział się za ugodą re-
strukturyzacyjną a wymieniony jest w spisie, o którym mowa w art. 
21 ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy?” 

 
III CZP 44/06 

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

„Czy w świetle art. 112 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 1 marca 2006 r. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i w związku z art. 
771 k.p.c. Skarb Państwa zobowiązany był do zwrotu należnych 
komornikowi, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czyn-
ności komorników (Dz. U. Nr 62, poz. 264 z późn. zm.), opłat, ryczał-
tu kancelaryjnego oraz należności na pokrycie wydatków w sytu-
acji, gdy wierzyciel zwolniony był od kosztów sądowych przez sąd a 
egzekucja świadczeń pieniężnych umorzona została bez wyegze-
kwowania żadnej kwoty?” 
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III CZP 45/06 

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

„Czy przewidziane w art. 1097 § 2 k.c. wygaśnięcie prokury 
wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy dotyczy tylko ogło-
szenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, czy 
również upadłości z możliwością zawarcia układu? 

Czy jest dopuszczalne ustanowienie prokury przez upadłego, 
co do którego ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu 
pozostawiając mu zarząd własny mieniem wchodzącym do masy 
upadłości?” 

 
III CZP 46/06 

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

„Czy rozpoznanie przez sąd rejonowy skargi o wznowienie 
postępowania opartej na podstawie wymienionej w art. 403 k.p.c., w 
sytuacji gdy w sprawie, której wznowienie dotyczy, sąd okręgowy 
oddalił apelację, tj. z naruszeniem art. 405 k.p.c., stanowi przesłankę 
nieważności postępowania?” 

 
III CZP 47/06 

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

„Czy w świetle ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na 
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) do-
puszczalne jest uwzględnienie wniosku o zasądzenie kosztów ad-
wokackich, a jeśli tak to w jakiej wysokości i kogo obowiązek po-
niesienia tych kosztów obciąża?” 
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III CZP 48/06 

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

„Czy koszty poniesione przez wierzyciela w toku postępowa-
nia egzekucyjnego zaspokajane są w podziale sumy uzyskanej z 
egzekucji w kategorii pierwszej, o której mowa w art. 1025 § 1 pkt 1 
k.p.c., czy też, stosownie do treści art. 1025 § 3 k.p.c., zaspokajane 
są w tej kategorii, w której zaspokajana jest należność główna?” 

 
III CZP 49/06 

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

„Czy postanowienie zobowiązujące zarządcę do wypłacenia 
określonej kwoty tytułem części nadwyżki dochodów wydane w 
trybie art. 613 k.p.c. jest postanowieniem orzekającym co do istoty 
sprawy w rozumieniu art. 518 zd. 1 k.p.c., od którego przysługuje 
apelacja, czy też podlega zaskarżeniu zażaleniem, bądź też jest nie-
zaskarżalne?” 

 
III CZP 50/06 

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

„Czy w sprawach z odwołania wniesionego w trybie art. 5c ust. 
5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania upraw-
nień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, 
poz. 493 ze zm.) sąd pierwszej instancji do dnia 7 października 2005 
r. orzekał w składzie jednego sędziego bez udziału ławników, czy w 
składzie jednego sędziego i dwóch ławników?” 
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III CZP 51/06 

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

„Czy w świetle art. 399 § 2 k.p.c. dopuszczalne jest złożenie 
skargi o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej posta-
nowieniem nie rozstrzygającym co do istoty sprawy, a w szczegól-
ności postanowieniem wydanym w następstwie rozpoznania skargi 
na czynności komornika?” 

 
III CZP 52/06 

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

„Czy postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwen-
tarza wydane w trybie art. 644 k.p.c. w związku z art. 637 § 2 k.p.c. 
jest postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy w rozumieniu 
art. 518 zd. 1 k.p.c., od którego przysługuje apelacja, czy też podle-
ga zaskarżeniu zażaleniem?” 

 
III CZP 53/06 

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

„Czy w świetle art. 3 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze 
zm.) w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w którym ustanowiono odrębną własność 
lokali, co do którego istnieje możliwość fizycznego podziału, do-
puszczalne jest zniesienie przez sąd praw odrębnej własności loka-
li, czy też w takiej sytuacji wniosek o zniesienie współwłasności jest 
niedopuszczalny?” 
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III CZP 54/06 

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

„Czy dokonane z dniem 1 maja 2004 r. podwyższenie stawek 
podatków od towarów i usług za roboty budowlane pociąga za sobą 
obowiązek zamawiającego zapłaty ceny netto wskazanej w umowie 
zawartej przed 1 maja 2004 r. na podstawie ustawy z dnia 10 czerw-
ca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 
664), powiększonej o stawkę obowiązującego w chwili wystawiania 
faktury wyższego podatku od towarów i usług, bez potrzeby zmiany 
umowy?” 

 
III CZP 55/06 

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

„Czy uczestnikowi nieograniczonego przetargu publicznego, 
zorganizowanego na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 
561 z późn. zm.), którego oferta została wybrana, przysługuje rosz-
czenie o zobowiązanie organizatora przetargu do zawarcia umowy, 
które może być realizowane w drodze powództwa zmierzającego do 
osiągnięcia skutków wynikających z art. 64 k.c. w związku z art. 
1047 k.p.c., jeżeli do zawarcia tej umowy wymagane było zachowa-
nie formy szczególnej?” 

 
III CZP 56/06 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy wyrażony w art. 386 § 5 k.p.c. wymóg rozpoznania spra-
wy w innym składzie znajduje zastosowanie w związku z treścią art. 
397 § 2 k.p.c. w przypadku uchylenia postanowienia sądu pierwszej 
instancji o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi 
sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c.)?” 

 
III CZP 57/06 

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

„Czy wniosek o przyznanie kompensaty w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługu-
jącej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
169, poz. 1415) podlega opłacie – a w przypadku odpowiedzi pozy-
tywnej, czy opłatą tą jest opłata stała (art. 23 pkt 1), czy opłata pod-
stawowa (art. 14 ust. 1) ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1159)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 9/06 – z dnia 10 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwła-

ścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do 
rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści. 

 
III CZP 11/06 – z dnia 10 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Roszczenie o zwrot wartości nakładów poczynionych przez 

jednego ze współwłaścicieli na nieruchomość wspólną przysługuje 
przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie doko-
nywania tych nakładów. 

 
III CZP 31/06 – z dnia 10 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem praw-

nym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywi-
stym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do 
złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 10 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, 
jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. i art. 6262 § 5 
k.p.c.). 

 
III CZP 26/06 – z dnia 19 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Zrzeczenie się przez osobę fizyczną prawa użytkowania wie-

czystego powoduje wygaśnięcie tego prawa. 
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III CZP 28/06 – z dnia 19 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu 
Wspólnota mieszkaniowa obejmująca właścicieli lokali, w któ-

rych nie ma liczników pomiaru energii cieplnej, może podjąć 
uchwałę wyrażającą zgodę na ustalenie przez zarząd części kosz-
tów związanych z eksploatacją instalacji cieplnej służącej do użytku 
właścicieli poszczególnych lokali. 

 
III CZP 118/05 – z dnia 19 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
1. „Czy nałożenie na samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej obowiązku podwyższania pracownikom od 2001 r. wy-
nagrodzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 grudnia 
2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania 
przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o 
zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45), wprowadzającej do ustawy z dnia 16 
grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu 
przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 43, poz. 221; z 1997 r. 
Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1112) przepis art. 4a, mo-
że być uznane za nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu 
przepisu art. 3571 k.c., uzasadniającą żądanie zmiany przez sąd 
umowy zawartej pomiędzy samodzielnym publicznym zakładem 
opieki zdrowotnej a Kasą Chorych (obecnie Narodowym Fundu-
szem Zdrowia) o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
oznaczenia wysokości świadczenia; jeżeli tak – to czy jedynie za 
okres 2001 r., czy również za lata następne? 
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2. Czy przepis art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o nego-
cjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagro-
dzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 
1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), wprowadzony do tej ustawy nowelą z 
dnia 22 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45), może stano-
wić podstawę do występowania przez samodzielny publiczny zakład 
opieki zdrowotnej z roszczeniami do Kasy Chorych (obecnie Naro-
dowego Funduszu Zdrowia) o zwrot kwot wypłaconych pracowni-
kom z tytułu podwyżek wynagrodzeń w wyniku realizacji obowiązku 
nałożonego tym przepisem; jeżeli tak – to czy jedynie za okres 2001 
r., czy również za lata późniejsze, a ponadto w jakim zakresie: w ca-
łości czy w części (np. straty poniesionej przez samodzielny pu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej w danym roku)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 19/06 – z dnia 26 maja 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Artykuł 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 
Nr 133, poz. 872 ze zm.) – przewidujący odszkodowanie dla właści-
cieli nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które stały się z 
mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego – nie wyłącza roszczenia tych osób o wynagrodzenie 
za bezumowne korzystanie z nieruchomości przed dniem 1 stycznia 
1999 r. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CK 263/05 – postanowienie z dnia 26 października 2005 r. 
Forma pisemna zastrzeżona w art. 17 ust. 1 lit. a konwencji z 

Lugano jest – w razie zamieszczenia klauzuli dotyczącej jurysdykcji 
krajowej w ogólnych warunkach wydrukowanych na odwrotnej 
stronie dokumentu umowy – zachowana tylko wtedy, gdy podpisa-
ny przez obie strony tekst umowy wyraźnie odsyła do tych warun-
ków. 
 

IV CK 190/05 – wyrok z dnia 18 listopada 2005 r. 
Uiszczone odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej ustalo-

nej ostateczną decyzją wydaną w toku kontrolnego postępowania 
podatkowego mogą w razie przewlekłości tego postępowania sta-
nowić szkodę podlegającą naprawieniu na podstawie art. 417 § 1 
k.c. 

 
II CK 287/05 – wyrok z dnia 2 grudnia 2005 r. 
Bankowi, który zgodnie z regulaminem wiążącym strony wy-

powiedział transakcję forward z powodu istotnego pogorszenia sy-
tuacji majątkowej kontrahenta, przysługuje roszczenie wobec kon-
trahenta o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania tej transak-
cji. 

 
II CSK 21/05 – wyrok z dnia 15 grudnia 2005 r. 
Kasy chorych były zobowiązane do zapłaty swym kontrahen-
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tom za świadczenia zdrowotne przekraczające limity ustalone w 
umowie, udzielone osobom ubezpieczonym w sytuacjach zagroże-
nia życia lub zdrowia. 

 
IV CZ 144/05 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2006 r. 
Skarga kasacyjna nie przysługuje od postanowienia w przed-

miocie połączenia spółek kapitałowych i podwyższenia kapitału (art. 
5191 § 3 k.p.c. w związku z art. 493 § 2 k.s.h.). 

 
I CSK 11/05 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2006 r. 
Osoba prawna, która przed dniem 1 lutego 1989 r. mając sta-

tus państwowej osoby prawnej nie mogła nabyć (także w drodze za-
siedzenia) własności nieruchomości, może do okresu samoistnego 
posiadania wykonywanego po 1 lutym 1989 r. zaliczyć okres posia-
dania Skarbu Państwa sprzed tej daty, jeżeli nastąpiło przeniesienie 
posiadania. 

 
I CK 273/05 – wyrok z dnia 25 stycznia 2006 r. 
Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 

29 września 2003 r., K 20/02 niekonstytucyjności art. 160 § 1 k.p.a. w 
części ograniczającej odszkodowanie do rzeczywistej straty nie do-
tyczy dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe przed wej-
ściem w życie Konstytucji RP. 

 
I CK 281/05 – wyrok z dnia 25 stycznia 2006 r. 
Wymaganie nowości nie jest niezbędną cechą twórczości jako 

przejawu intelektualnej działalności człowieka. Utworem w rozu-
mieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) może 
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być kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod 
warunkiem, że ich wybór, segregacja, sposób przedstawienia ma 
znamiona oryginalności. 

 
II CK 374/05 – wyrok z dnia 26 stycznia 2006 r. 
W demokratycznym państwie prawnym nie można wywodzić 

mocy wstecznej ustawy z jej celu. 
 
I CK 297/05 – wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. 
Postanowienie wzorca umownego, naruszające art. 3853 k.c. 

jednocześnie narusza art. 3851 k.c. 
 
I CK 334/05 – wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. 
Artykuł 109 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) ma za-
stosowanie także wówczas, gdy twórca należący lub reprezentowa-
ny przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, 
zawarł umowę bezpośrednio z podmiotem korzystającym z utworu. 

 
I CK 361/05 – wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. 
Wspólnik spółki jawnej po przekształceniu jej w spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością nie może potrącić wierzytelności 
przysługującej spółce przekształconej od chwili wpisania jej do re-
jestru. 

 
II CSK 84/05 – wyrok z dnia 14 lutego 2006 r. 
Niedopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez 

Skarb Państwa od gminy zwrotu nierozliczonej dotacji z budżetu 
Państwa. 
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III CSK 128/05 – wyrok z dnia 22 lutego 2006 r. 
Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę i orzeka na podstawie 

materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w 
postępowaniu apelacyjnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikają-
cych z jego prekluzji. 

 
II CSK 135/05 – wyrok z dnia 24 lutego 2006 r. 
Władanie gospodarstwem rolnym w granicach prawa podmio-

towego, którego treść określały przepisy dekretu z dnia 6 września 
1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyska-
nych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279 ze 
zm.), jest mieniem w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 23 lute-
go 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Pań-
stwa Polskiego (Dz. U. Nr 43, poz. 149 ze zm.). 

 
II CK 425/05 – wyrok z dnia 24 lutego 2006 r. 
Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego dokonane 

przez pełnomocnika odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z 
chwilą zawiadomienia go o tym (art. 94 § 1 w zw. z art. 94 § 2 k.p.c.). 

 
I CSK 90/05 – wyrok z dnia 2 marca 2006 r. 
Okoliczność, że nieruchomość podlegałaby wywłaszczeniu, 

nie przerywa normalnego związku przyczynowego pomiędzy wyda-
niem bezprawnej decyzji o odmowie przyznania prawa własności 
czasowej gruntu (art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o wła-
sności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy – Dz. U. 
Nr 50, poz. 279 ze zm.), a szkodą w postaci nieuzyskania prawa do 
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gruntu i utraty własności budynków, jednakże ma wpływ na wyso-
kość odszkodowania. 

 
III CSK 143/05 – wyrok z dnia 14 marca 2006 r. 
1. Artykuł 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-

torskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 904 ze zm.) nie dotyczy spraw pomiędzy organizacją zbiorowe-
go zarządzania a operatorem sieci kablowych o zapłatę odszkodo-
wania za bezprawne reemitowanie utworów objętych zarządzaniem 
organizacji oraz spraw o zapłatę wynagrodzenia za reemisję takich 
utworów na podstawie licencji ustawowej. 

2. Twórcom utworów literackich i muzycznych stworzonych do 
utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystanych, których prawa 
reprezentuje ZAiKS, przysługuje wynagrodzenie od operatorów sie-
ci kablowych za reemisję ich utworów w ramach utworu audiowizu-
alnego (art. 70 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pr. aut.). 

 
IV CK 410/05 – wyrok z dnia 23 marca 2006 r. 
Po otwarciu postępowania układowego niedopuszczalne jest 

wpisanie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika, cho-
ciażby wniosek o wpis został złożony przed otwarciem postępowa-
nia układowego. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 17/06 
Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 

1989 r. o amnestii (Dz. U. Nr 64, poz. 390) wyłączenie stosowania tej 
ustawy do przestępstw określonych w art. 184 kodeksu karnego z 
1969 r., może stanowić podstawę wyłączenia stosowania tejże usta-
wy do przestępstw określonych w art. 246 kodeksu karnego z 1932 
r., w oparciu o tożsamość znamion przedmiotowych?” 

 
I KZP 18/06 

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

„Czy ochronie prawnokarnej przewidzianej w art. 160 k.k. pod-
lega zdrowie i życie dziecka już od momentu rozpoczęcia jego po-
rodu, czy też dopiero od momentu oddzielenia dziecka od ciała ko-
biety lub rozpoczęcia przez dziecko oddychania za pomocą wła-
snych płuc?” 

 
I KZP 19/06 

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

„Czy przedmiotem ochrony przepisu art. 58 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 
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1485) jest dobro prawne o charakterze osobistym, jakim jest życie i 
zdrowie konkretnego człowieka, czy też dobro prawne o charakte-
rze ogólnym, jakim jest zdrowie społeczne?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 4/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
1.  Informacje dotyczące czynności bankowej, które – z mocy 

art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) – bank, osoby w 
nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wyko-
nuje czynności bankowe, są obowiązane zachować w dyskrecji jako 
informacje stanowiące tajemnicę bankową, obejmują również in-
formacje co do zabezpieczenia wierzytelności banku związanej z 
czynnością bankową, w tym dane personalne osoby składającej ta-
kie zabezpieczenie albo mającej je złożyć. 

2.  Z wyłączeniem sytuacji przewidzianej w art. 104 ust. 3 zd. 2 
prawa bankowego, bank nie może udzielić Policji informacji stano-
wiących tajemnicę bankową na użytek postępowania w sprawach o 
wykroczenie.  

 
I KZP 5/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
    Przy ocenie kwestii niewątpliwie niesłusznego zatrzymania 

w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k. sąd powinien mieć na uwadze, czy 
zastosowanie tego środka przymusu procesowego nastąpiło z ob-
razą przepisów rozdziału 27 kodeksu postępowania karnego, a tym 
samym, czy spowodował on dolegliwość, jakiej osoba zatrzymana 
nie powinna była doznać, analizując to zagadnienie w aspekcie ca-
łokształtu okoliczności zaistniałych w sprawie, w której doszło do 
zatrzymania, a znanych w dacie orzekania w przedmiocie odszko-
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dowania i zadośćuczynienia, w tym także z uwzględnieniem prawo-
mocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w której 
nastąpiło zatrzymanie, jeżeli takowe już zapadło, ale roczny termin 
przedawnienia roszczeń z tytułu niewątpliwie niesłusznego zatrzy-
mania biegnie zawsze od daty zwolnienia zatrzymanego. 

 
I KZP 6/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego 

o przestępstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie świad-
czenia pieniężnego na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. 

 
I KZP 7/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 7 sędziów na py-

tanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Określenie „w zakresie roszczeń majątkowych” – użyte w art. 

88 § 3 k.p.k. – oznacza reprezentowanie powoda cywilnego jako 
strony procesu. 

 
I KZP 9/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach: 
„Czy pojęcie poprzedniego wyroku łącznego, który utracił moc 

w sytuacji o jakiej mowa w art. 575 § 1 k.p.k. dotyczy również kary 
łącznej orzeczonej wyrokiem nie będącym wyrokiem łącznym, 
obejmującej kary za przestępstwa podlegające łączeniu, jak również 
kary połączeniu nie podlegające w nowym wyroku łącznym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 317/05 – wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r. 
W postępowaniu uproszczonym obecność oskarżonego na 

rozprawie nie jest obowiązkowa (art. 479 k.p.k.), ale nie oznacza to, 
że nie należy go na nią doprowadzić, gdy jest pozbawiony wolności, 
gdyż także w tym postępowaniu można prowadzić rozprawę pod 
nieobecność oskarżonego tylko wtedy, gdy nie stawi się on bez 
usprawiedliwienia (arg. z art. 480 k.p.k.) a nie wtedy, gdy stawiennic-
two to w ogóle od niego nie zależy, gdyż jest pozbawiony wolności. 
 

V KK 226/05 – wyrok z dnia 1 lutego 2006 r. 
Skoro naruszenie reguł ostrożności wymaganych w określo-

nych okolicznościach, należy do znamion strony przedmiotowej 
czynu zabronionego popełnionego nieumyślnie, a tym samym wa-
runkuje bezprawność określonego zachowania oskarżonego, to 
wagę i znaczenie naruszonych reguł ostrożności, także stopień ich 
naruszenia, należy postrzegać – w kontekście wszystkich przesła-
nek wskazanych w art. 115 § 2 k.k. – jako dominujące w ocenie 
stopnia społecznej szkodliwości takiego czynu. 
 

III KK 213/05 – wyrok z dnia 22 lutego 2006 r. 
Sprawcą przestępstwa, odpowiadającym w oparciu o treść art. 

9 § 3 k.k.s., może być między innymi doradca podatkowy zajmujący 
się, na podstawie umowy, sprawami gospodarczymi (w tym także 
finansowymi) osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyj-
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nej niemającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność 
prawną. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez doradcę podatko-
wego wyczerpuje znamię zajmowania się sprawami gospodarczymi. 
 

III KK 222/05 – postanowienie z dnia 22 lutego 2006 r. 
Szczególnie bliski stosunek osobisty (art. 185 k.p.k.) może 

wynikać np. z faktu posiadania wspólnego dziecka przez osobę 
składającą zeznania i podejrzanego bądź oskarżonego. 
 

V KK 258/05 – wyrok z dnia 28 lutego 2006 r. 
1. Przy przesłuchiwaniu przez sąd od dnia 1 lipca 2003 r. 

świadka incognito, z uwagi na prawo oskarżonego i jego obrońcy 
do udziału w takim przesłuchaniu (art. 184 § 3 zd. 2 k.p.k.), sąd ma 
obowiązek zawiadomić te podmioty o czasie i miejscu przesłucha-
nia. Nie jest dopuszczalne żądanie, aby obrona ograniczyła się do 
przedłożenia sądowi pytań skierowanych do świadka anonimowe-
go, które to pytania będą zadane świadkowi przez sąd podczas 
przesłuchania prowadzonego pod nieobecność oskarżonego i 
obrońcy, jako że nie spełnia to ustawowego wymogu udziału w 
przesłuchaniu. 

2. Stosownie do art. 184 § 7 k.p.k. w razie oświadczenia w po-
stępowaniu sądowym przez świadka incognito, że nie czuje on już 
zagrożeń będących przyczyną jego utajnienia i może składać ze-
znania jawnie, sąd – po ewentualnym upewnieniu się, że świadek w 
ten sposób występuje z wnioskiem o uchylenie postanowienia o je-
go utajnieniu – powinien niezwłocznie rozstrzygnąć w przedmiocie 
tego wniosku wydając stosowne postanowienie, które należy dorę-
czyć świadkowi, a także oskarżonemu i jego obrońcy oraz prokura-
torowi, jeżeli nie byli oni obecni przy jego wydawaniu (ogłaszaniu), 
z pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia. 
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V KK 472/05 – wyrok z dnia 28 lutego 2006 r. 
1. Wobec charakteru kasacji i jej podstaw nie jest wprawdzie 

wykluczone wnoszenie tego środka z powoływaniem się także na 
orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznające niezgodność 
określonego przepisu z ustawą zasadniczą, ale należy w takiej 
skardze przede wszystkim wykazać zaistnienie w zakończonym 
prawomocnie postępowaniu uchybień, o jakich mowa w art. 523 § 1 
k.p.k., i to nie w aspekcie takiego orzeczenia, lecz na gruncie prze-
pisów stosowanych w czasie orzekania. 

2. Przepis art. 524 § 3 k.p.k. zabrania tylko uwzględniania ka-
sacji na niekorzyść oskarżonego, gdy została wniesiona po upływie 
6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia, nie wyklucza 
przeto takich rozstrzygnięć w przedmiocie kasacji, które prawnie 
nie wywołują dla niego żadnych ujemnych konsekwencji; dopusz-
czalne jest więc także ograniczenie się sądu kasacyjnego do uchy-
lenia jedynie wadliwego rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym 
wyroku, bez przekazywania sprawy do ponownego rozpoznania, je-
żeli w ten sposób można wyeliminować zaistniałą obrazę prawa go-
dzącą w interesy innego uczestnika procesu, bez niekorzystnych 
zmian w sytuacji prawnej samego oskarżonego. 

3. Środka ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku 
przedmiotów, o którym mowa w art. 32 k.k.s., nie stosuje się, gdy 
samego przepadku przedmiotów nie orzeka się z uwagi na jego 
niewspółmierność do wagi czynu (art. 31 § 1 pkt 1 k.k.s.). Skoro 
bowiem przepadek przedmiotów jest tu uznany za niewspółmierny 
do wagi czynu – bez względu na to czyją własnością jest przedmiot, 
którego miałby on dotyczyć – to wykluczone jest także sięganie w 
zamian za nieorzekanie przepadku po środek karny ściągnięcia z 
oskarżonego równowartości pieniężnej przedmiotu tego przepadku. 
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II KK 204/05 – wyrok z dnia 8 marca 2006 r. 
Jeżeli błąd w doręczeniu zawiadomienia o terminie rozprawy, 

co do miejsca w którym przebywał oskarżony, uniemożliwił mu 
uczestniczenie w rozprawie odwoławczej i kontakt przed tą rozpra-
wą z obrońcą, uznać należy, że oskarżony nie został należycie za-
wiadomiony o terminie rozprawy odwoławczej w rozumieniu art. 450 
§ 3 k.p.k., a rozpoznanie sprawy, z udziałem jego obrońcy, nastąpiło 
z rażącym naruszeniem prawa oskarżonego do obrony określonego 
w art. 6 k.p.k., które mogło mieć wpływ na treść orzeczenia. 
 

V KK 271/05 – postanowienie z dnia 9 marca 2006 r. 
Nawet kilkumiesięczne przedziały czasowe pomiędzy kolej-

nymi zachowaniami sprawcy czynu ciągłego, mogą być w określo-
nych okolicznościach traktowane jako „krótkie odstępy czasu” w 
rozumieniu art. 12 k.k. 
 

V KK 85/06 – wyrok z dnia 16 marca 2006 r. 
1. W wypadku, w którym zaskarżone przez pokrzywdzonego 

postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest postanowieniem wy-
danym „ponownie” (zob.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 ma-
ja 2000 r., I KZP 9/00, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 42), to mimo że pro-
kurator nadrzędny postąpi w sposób określony w art. 330 § 2 k.p.k. 
( a nie, jak powinien, czyli w sposób przewidziany w art. 306 § 2 
k.p.k.), żalący się nie nabywa prawa do wniesienia samodzielnie ak-
tu oskarżenia (art. 55 § 1 k.p.k.). W takiej sytuacji, zażalenie po-
krzywdzonego na postanowienie o umorzeniu śledztwa, „zatrzyma-
ne” przez nieprawidłowo procedującego prokuratora nadrzędnego, 
podlega przekazaniu – przy zastosowaniu w drodze analogii art. 118 
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§ 1 i 2 k.p.k., pozwalającego na prawidłowe odczytanie treści czyn-
ności procesowej – do rozpoznania właściwemu sądowi. 

2. Artykuł 50 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o nota-
riacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) przewidujący odpo-
wiedzialność dyscyplinarną „za przewinienia zawodowe, w tym za 
oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych”, nie wyłącza odpo-
wiedzialności karnej notariusza za czyn stanowiący przestępstwo 
we wskazanym przedmiotowo zakresie. 
 

V KK 316/05 – wyrok z dnia 3 kwietnia 2006 r. 
Zlecenie innej osobie wykonania czynu zabronionego, także w 

wyniku przyjęcia „oferty” osoby wyrażającej gotowość jego doko-
nania, może wypełniać znamię czynności sprawczej podżegania ja-
ko zjawiskowej formy popełnienia przestępstwa określonej w art. 18 
§ 2 k.k. 

 23



 
 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

II PZP 3/06 

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

„Czy przepis art. 24113 § 2 k.p. ma zastosowanie do wypowie-
dzeń indywidualnych warunków umowy o pracę ze względu na 
upływ okresu wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pra-
cy, jeżeli układ ten nie został zastąpiony układem zbiorowym pracy 
ani regulaminem wynagradzania?” 

 
II PZP 4/06 

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

„Czy niewypłacalność pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracow-
niczych w razie niewypłacalności pracodawcy (jedn. tekst: Dz. U. z 
2002 r. Nr 9, poz. 85), powstaje w dacie wydania przez sąd postano-
wienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 
14 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i napraw-
cze, Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.), czy też w dacie wydania 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację ma-
jątku dłużnika (art. 15 Prawa upadłościowego i naprawczego), czy 
też każde z tych postanowień ustanawia dwie różne niezależne daty 
niewypłacalności pracodawcy?” 
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II UZP 10/06 

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

„Czy na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3 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) prawo do renty 
rodzinnej nabywa dziecko, które stało się całkowicie niezdolne do 
pracy i do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu wieku określo-
nego w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy?” 

(poprzednia sygnatura II UZP 5/06) 

 
III PZP 4/06 

Pytanie prawne Prokuratora Generalnego przedstawione do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na poczet przyrostów wynagrodzeń przewidzianych w 
art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym 
systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u 
przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 1, poz. 2 ze zm.) zalicza się wyłącznie uzyskany w latach 2001 – 
2002 z innych tytułów wzrost wynagrodzenia zasadniczego i po-
chodnych od niego dodatków stażowego i funkcyjnego, czy też 
wzrost wszystkich elementów wynagrodzenia wypłacanych pra-
cownikom z tytułu zatrudnienia w rozumieniu art. 2 pkt 2 i 3 powo-
łanej ustawy?” 

 
III PZP 5/06 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez skład 
3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy wynagrodzenie pracowników samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej zatrudnionych po 1 stycznia 2003 
r. musi stanowić kwotę nie niższą niż suma przyrostów wynagro-
dzenia wynikających z art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 
1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przecięt-
nych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) i najniższego wynagro-
dzenia za pracę pracowników, określonego w rozporządzeniu Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie 
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz. U. Nr 16, 
poz. 74), w brzmieniu nadanym przez § 1 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę 
pracowników (Dz. U. Nr 121, poz. 1308)?” 

 
III SPZP 1/06 

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

„Czy w świetle ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na 
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) do-
puszczalne jest uwzględnienie wniosku o zasądzenie kosztów ad-
wokackich, a jeśli tak to w jakiej wysokości i kogo obowiązek po-
niesienia tych kosztów obciąża?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II PZP 2/06 – z dnia 9 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Szczecinie: 

„Czy pracownik zachowuje prawo do zaspokojenia ze środ-
ków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie za-
spokojonych roszczeń, jeżeli ustanie stosunku pracy – w związku z 
zastosowaniem przez pracodawcę skróconego okresu wypowie-
dzenia (art. 361 § 1 k.p.) – przypada w okresie dłuższym niż 6 mie-
sięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności praco-
dawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 
r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy, natomiast koniec okresu, za który przysługuje mu od-
szkodowanie (art. 361 § 2 k.p.) przypada w okresie nie przekraczają-
cym 6 miesięcy poprzedzających ten dzień?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II UZP 8/06 – z dnia 9 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„Czy kwota wynikająca z rocznego rozliczenia świadczenia 

przedemerytalnego dokonanego w trybie art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1252) może być tylko świadczeniem nienależnym, czy też w 
każdym przypadku będzie to świadczenie nienależnie pobrane (art. 
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11 pkt 1 powołanej ustawy w związku z art. 138 ust. 1 i 2 pkt 2 usta-
wy 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.)?” 

postanowiono przejąć sprawę do rozpoznania – nowa sygna-
tura II UA 1/06. 

 
III PZP 3/06 – z dnia 10 maja 2006 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Lublinie 

Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy 
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, także wtedy, 
gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (art. 1551 § 1 
pkt 1 k.p. w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela, jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze 
zm.). 

 
III PZP 2/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Postanowienia porozumienia zbiorowego w sprawie gwarancji 

socjalnych, pracowniczych i związkowych, zawartego w procesie 
prywatyzacji pośredniej (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1a oraz art. 31a-35 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, jedn. 
tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), pomiędzy związkami 
zawodowymi działającymi u pracodawcy a spółką handlową, która 
po nabyciu akcji stała się spółką dominującą nad spółką zależną 
będącą pracodawcą, są przepisami prawa pracy w rozumieniu art. 9 
§ 1 k.p. 
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III UZP 2/06 – z dnia 23 maja 2006 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego 

lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równo-
cześnie prowadzą pozarolniczą działalność podlegają ubezpiecze-
niom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia tej działalno-
ści (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 
137, poz. 887 ze zm.). 
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