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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 76/07 

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

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia przez 
biegłego sądowego wynagrodzenia za opinię wydaną w toku postę-
powania przygotowawczego na zlecenie Policji?” 

 
III CZP 77/07 

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

„Czy w sytuacji gdy fachowy pełnomocnik strony nie wskaże 
w środku odwoławczym wartości przedmiotu zaskarżenia, choć 
wartość ta jest wiadoma z uwagi na zakres zaskarżenia, dopusz-
czalne jest odrzucenie apelacji, z uwagi na jej nieopłacenie, przed 
uzupełnieniem braku formalnego w postaci wskazania wartości 
przedmiotu zaskarżenia?” 
 

III CZP 78/07 

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

„1. Czy dla skuteczności podjęcia uchwały właścicieli lokali w 
trybie mieszanym, tj. na zebraniu członków oraz w drodze indywi-
dualnego zbierania głosów przez zarząd, wymagane jest zebranie 
głosów od wszystkich właścicieli? 

2. Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej w ramach zwykłego 
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zarządu może dokonywać zakupu rzeczy przeznaczonych na za-
spokojenie potrzeb kulturalnych właścicieli?” 

 

III CZP 79/07 

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

„Czy odcinek przewodu kanalizacyjnego położony między 
granicą nieruchomości osoby, która z własnych środków dokonała 
podłączenia wewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, w budynku 
wzniesionym na nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego, a tą siecią stanowi urządzenie kanaliza-
cyjne, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)?” 

 

III CZP 80/07 

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

„1. Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o uchyle-
nie uchwały zarządu spółki wodnej, bowiem pomimo rozpoznania 
sprawy przez sąd pierwszej instancji jako sprawy o ustalenie usta-
nia członkostwa w spółce wodnej dochodzi tu do kwestionowania 
uchwały zarządu tejże spółki odmawiającej zgody na wystąpienie ze 
spółki? 

oraz w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze 
2. Czy przymusowe członkostwo w spółce wodnej może ustać 

na skutek wypowiedzenia tegoż członkostwa? 
3. Czy sprawa o ustalenie ustania członkostwa w spółce wod-

nej ma charakter majątkowy? 
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4. Czy normy Konstytucji mogą być stosowane w przedmioto-
wej sprawie bezpośrednio (art. 8 Konstytucji RP), skoro w ustawie 
prawo wodne nie uregulowano zagadnienia wystąpienia ze spółki 
wodnej, przewidując jedynie możliwość wykluczenia?” 

 

III CZP 81/07 

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

„Czy jest zgodny z przepisami prawa skład sądu, w którym 
orzekał sędzia sądu rejonowego delegowany do orzekania w sądzie 
okręgowym na podstawie art. 77 § 1 i art. 46 § 1 ustawy z dnia 27 
lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1070 ze zm.), którego delegację do orzekania podpisał Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w sytuacji gdy w 
Ministerstwie Sprawiedliwości powołany jest Sekretarz Stanu?” 

 

III CZP 82/07 

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

„Czy decyzja stwierdzająca nabycie przez państwową jednost-
kę organizacyjną posiadającą osobowość prawną prawa wieczyste-
go użytkowania gruntów w ułamkowej części na podstawie art. 20 
ust. 1 pkt 2, ust. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jed-
nostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507), 
może być podstawą wpisu w księdze wieczystej i to w sytuacji, gdy 
grunty te stanowią współwłasność Skarbu Państwa i jednostek sa-
morządu terytorialnego?” 
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III CZP 83/07 

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

„Czy do przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie z tytułu 
umowy o utrzymanie domen internetowych zastosowanie odpo-
wiednie ma art. 751 k.c. w zw. z art. 750 k.c. czy też stosuje się 
przepisy ogólne o przedawnieniach (art. 118 k.c.)?” 

 
III CZP 84/07 

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

„Czy za «jednostkę zależną» w rozumieniu art. 2 pkt 11c usta-
wy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 
1994 r. Nr 76, poz. 344 ze zm.), który wszedł w życie w dniu 9 listo-
pada 1997 r. w związku z nowelizacją wyżej wymienionej ustawy 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 778) 
należy uznać również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w 
której komunalna jednostka organizacyjna posiada prawo desy-
gnowania co najmniej połowy członków organu nadzorczego, po-
woływanych jednak przez zgromadzenie wspólników?” 

 
III CZP 85/07 

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

„1. Czy referendarz sądowy uprawniony jest w ogóle do orze-
kania jako sąd rejonowy (w tym w sprawach spornych)? 

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej 
2. Czy referendarz sądowy uprawniony jest do orzekania w ro-

zumieniu przepisu art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
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kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398 ze zm.), w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych 
(opłaty od zażalenia) w sprawie ze skargi na czynności komornika 
wniesionej w ramach postępowania egzekucyjnego wszczętego 
przed dniem 2 marca 2006 r.?” 

 
III CZP 86/07 

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

„Czy do kosztów likwidacji partii politycznej w rozumieniu art. 
48 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z (dnia 11 lipca) 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.) należą 
wyłącznie koszty postępowania likwidacyjnego, czy również wydat-
ki poczynione na zaspokojenie wierzycieli partii, oraz czy do kosz-
tów likwidacji partii politycznej pokrywanych przez Skarb Państwa 
zalicza się koszt wynagrodzenia likwidatora spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ustanowionego przez tę partię jako jedynego 
udziałowca spółki?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 37/07 – z dnia 1 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Komornik, ustalając koszty bezskutecznej egzekucji (art. 824 § 

1 pkt 3 k.p.c.), na żądanie wierzyciela uwzględnia koszty jego za-
stępstwa procesowego; odmówiono podjęcia uchwały w pozosta-
łym zakresie. 

 
III CZP 38/07 – z dnia 1 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 
Sąd okręgowy rozpoznaje zażalenie przewidziane w art. 83 § 1 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) jako sąd drugiej instancji – w ra-
zie uwzględnienia zażalenia, uchyla odmowę dokonania czynności 
notarialnej. 

 
III CZP 41/07 – z dnia 1 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Sąd okręgowy, rozpoznając zażalenie na odmowę dokonania 

czynności notarialnej, orzeka jako sąd odwoławczy. 
 
III CZP 42/07 – z dnia 1 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Sąd okręgowy, rozpoznając zażalenie na odmowę dokonania 

czynności notarialnej, orzeka jako sąd odwoławczy. 
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III CZP 53/07 – z dnia 6 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Włocławku 
Brak rozstrzygnięcia, w zakończonym prawomocnie postępo-

waniu o stwierdzenie nabycia spadku, żądania spadkobiercy w 
przedmiocie zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych nie-
zachowania terminu do odrzucenia spadku, nie uzasadnia odrzuce-
nia ponownie złożonego w tym przedmiocie wniosku. 

 
III CZP 56/07 – z dnia 6 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Sprawa o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością (art. 266 k.s.h.) jest sprawą o prawa majątkowe. 
 
III CZP 63/07 – z dnia 6 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Apelacja pozwanego od wyroku nakazującego opróżnienie lo-

kalu mieszkalnego nie zawierającego rozstrzygnięcia o prawie do 
lokalu socjalnego ze względu na ustalenie, że pozwany nie jest lo-
katorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 266 ze zm. ) jest dopuszczalna również w razie wskazania w 
niej, że wyrok jest zaskarżony w części nie przyznającej lokalu so-
cjalnego. 

 
III CZP 36/07 – z dnia 15 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 
„Czy w przypadku, gdy wykonawca nie wnosi własnego prote-
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stu i odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, a przystępuje do postępowania odwoławczego w trybie prze-
widzianym w art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 z późn. zm.), ko-
niecznym jest, aby mógł brać udział w postępowaniu wywołanym 
wniesieniem skargi do sądu okręgowego, zgłoszenie przez takiego 
wykonawcę interwencji ubocznej, czy też staje się on automatycz-
nie uczestnikiem postępowania skargowego przed sądem okręgo-
wym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 25/07 – z dnia 19 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 47/07 – z dnia 19 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 
Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa 

jednostki prowadzącej parking przeciwko Skarbowi Państwa o za-
płatę należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła 
na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 130 – a 
ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). 
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III CZP 48/07 – z dnia 19 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Od apelacji w sprawie o rozwód, którą zaskarżono rozstrzy-
gnięcie o winie i alimentach na rzecz rozwiedzionego małżonka, po-
biera się tylko opłatę stałą (art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 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 54/07 – z dnia 19 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
W razie naruszenia dobra osobistego dopuszczalna jest kumu-

lacja roszczeń określonych w art. 448 k.c. 
 
III CZP 59/07 – z dnia 19 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Określenie zasad korzystania przez właściciela lokalu z części 

wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nie-
ruchomości wspólnej może nastąpić w drodze umowy zawartej 
przez niego ze wspólnotą mieszkaniową. 

 
III CZP 60/07 – z dnia 19 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
Pomniejszeń, o których mowa w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. Nr 85, poz. 433 ze zm.) w brzmieniu sprzed zmia-
ny dokonanej ustawą z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o 
zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Pań-
stwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2055), 
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nie stosuje się do sprzedaży prawa własności ułamkowej części 
gruntu przypadającej na sprzedawany lokal. 

 
III CZP 50/07 – z dnia 20 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 
Artykuł 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) jest przepisem 
szczególnym w stosunku do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). 

 
III CZP 64/07 – z dnia 22 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 
Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, 

powstałego wskutek czynności syndyka określonych w art. 204 § 1 
pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź-
dziernika 1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. 1991 r. 
Nr 118, poz. 512 ze zm.), są zaspokajane z masy upadłości w kolej-
ności wskazanej w art. 204 § 1 pkt 7 Prawa upadłościowego. 

 
III CZP 152/06 – z dnia 27 czerwca 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich 
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której powód – 

ze względu na niekorzystne dla niego rozstrzygniecie Fundacji 
„Polsko-Niemieckie Pojednanie” – dochodzi świadczenia pienięż-
nego z tytułu represji nazistowskich. 

 
III CZP 39/07 – z dnia 27 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie 
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Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez wła-
ściciela gruntu dotkniętego szkodliwym wpływem zmiany stanu 
wody roszczeń o ochronę własności, z wyjątkiem roszczeń o przy-
wrócenie stanu poprzedniego i o wykonanie urządzeń zapobiegają-
cych szkodom (art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne, tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019). 

 
III CZP 40/07 – z dnia 28 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Pod rządem art. 24 ust. 3 w związku z art. 100 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jed-
n.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 31 grudnia 2002 r.) organizacjom radiowym i telewizyjnym 
przysługiwało od operatorów sieci kablowych wynagrodzenie z ty-
tułu równoczesnego i integralnego z nadawaniem pierwotnym roz-
powszechniania w sieciach kablowych nadań programów tych or-
ganizacji. 

 
III CZP 51/07 – z dnia 29 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania wymagal-

ności świadczenia, które dłużnik ma spełnić w wykonaniu obowiąz-
ku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 72 § 2 k.k. i 
art. 74 k.k.), po nadaniu takiemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 
wykonalności. 

 
III CZP 62/07 – z dnia 29 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 
Postanowienie umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci usta-
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lające coroczny wskaźnik wzrostu nominalnej sumy ubezpieczenia i 
jednocześnie zastrzegające możliwość zmiany ustalonego wskaźni-
ka, nie może być uznane za niedozwolone tylko w części dotyczącej 
zmiany określonego wskaźnika wzrostu (art. 3851 § 1 i 2 k.c.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CSK 299/06 – wyrok z dnia 15 grudnia 2006 r. 
Według art. 296 ust. 2 pkt 2 Prawa własności przemysłowej 

przesłanką naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy jest 
wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pocho-
dzenia towarów. Ryzyko to zależy w szczególności od stopnia zna-
jomości znaku zarejestrowanego, jego siły (zdolności) odróżniają-
cej, stopnia podobieństwa znaków i towarów oraz okoliczności, w 
których oznakowane towary są sprzedawane. 

 
III CSK 360/06 – wyrok z dnia 19 stycznia 2007 r. 
Interesy kontrahenta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

naruszone przez poddanie wystawienia weksla sankcji wynikającej 
z art. 17 § 1 w związku z art. 230 Kodeksu spółek handlowych w 
pierwotnym brzmieniu podlegały ochronie na podstawie art. 8 Pra-
wa wekslowego. 

 
II CNP 81/06 – wyrok z dnia 31 stycznia 2007 r. 
W sprawie o zawarcie przez gminę (przedsiębiorstwo wodo-

ciągowe lub kanalizacyjne) umowy o przejęcie sieci wodnej lub ka-
nalizacyjnej zbudowanej przez innego inwestora sąd ustala wyso-
kość ekwiwalentu pieniężnego (odpłatność) uwzględniając wartość 
urządzeń oraz nakładów koniecznych w celu doprowadzenia jej do 
standardu technicznego umożliwiającego eksploatację bezpieczną, 
trwałą i ekonomicznie uzasadnioną. 
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III CSK 411/06 – wyrok z dnia 9 lutego 2007 r. 
Stowarzyszenie zarejestrowane na podstawie rozporządzenia 

Prezydenta RP z dnia 27 października 1932 r. Prawo o stowarzysze-
niach (Dz. U. Nr 94, poz. 808 ze zm.) nie jest wyznaniową żydowską 
osobą prawną w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o 
stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251 ze zm.). 

 
II CSK 439/06 – wyrok z dnia 15 lutego 2007 r. 
Osobom, którym służy prawo do lokalu w budynku należącym 

do spółdzielni mieszkaniowej, niebędącymi członkami spółdzielni, 
przysługuje ochrona ich praw w stosunku do spółdzielni oparta na 
zasadach ogólnych. 

 
III CSK 300/06 – wyrok z dnia 22 lutego 2007 r. 
Przy ocenie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy 

w postaci wyrazu, istotnego znaczenia nabiera porównanie – w 
płaszczyźnie wizualnej – słów użytych w znaku chronionym oraz w 
znaku bezprawnie używanym, nie zaś porównanie warstwy graficz-
nej obu znaków. 

 
III CSK 344/06 – postanowienie z dnia 22 lutego 2007 r. 
W postępowaniu o wpis prawa własności na rzecz nabywcy 

dopuszczalne jest ustalenie, że współwłaścicielem nieruchomości 
był także wymieniony w umowie jako sprzedający małżonek wpisa-
nego właściciela, jeżeli figurujący w dziale II księgi wieczystej wpis 
dotyczy prawa do gospodarstwa rolnego nabytego w drodze prze-
kazania następcy, a do wniosku o wpis został dołączony odpis aktu 
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małżeństwa oraz oświadczenie obojga małżonków sporządzone w 
formie aktu notarialnego o pozostawaniu przez nich w chwili naby-
cia we wspólności ustawowej (art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – tekst jedn.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). 

 
V CSK 431/06 – wyrok z dnia 28 lutego 2007 r. 
Osadzenie skazanego odbywającego karę pozbawienia wolno-

ści w przeludnionych celach, przy braku oddzielenia urządzeń sani-
tarnych od reszty pomieszczenia i niezapewnienie wszystkim ska-
zanym osobnego miejsca do spania może stanowić naruszenie 
dóbr osobistych: godności i prawa do intymności i rodzić odpowie-
dzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 24 i art. 448 k.c. Ciężar 
dowodu, że warunki w zakładzie karnym odpowiadały obowiązują-
cym normom i nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda 
spoczywa na stronie pozwanej (art. 6 w zw. z art. 24 k.c.). 

 
V CZ 11/07 – postanowienie z dnia 23 marca 2007 r. 
Oświadczenie strony o stanie rodzinnym, majątku, dochodach 

i źródłach utrzymania (art. 102 ust. 2 u.k.s.c.) nie musi być złożone 
na „urzędowym druku”, powinno natomiast zawierać informacje 
określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 
stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fi-
zycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w po-
stępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 27, poz. 200). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 28/07 
Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w wypadku zaliczenia – na podstawie art. 417 k.p.k. i 

zgodnie z regułami określonymi w art. 63 k.k. – na poczet orzeczo-
nej kary grzywny okresu tymczasowego aresztowania odbytego w 
innej sprawie, roszczenie o zasądzenie odszkodowania i zadość-
uczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 
uznać należy za zrekompensowane – czy też, uwzględniając przepi-
sy art. 553 k.p.k. (a contrario) oraz zasady orzekania odszkodowa-
nia w wysokości odzwierciedlającej zarówno realnie poniesioną 
stratę i utraconą korzyść, jak i zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę (art. 552 § 1 i § 4 k.p.k., a także art. 4171 § 2 k.c.), roszcze-
nie takie przysługuje w zakresie, w którym wysokość kwoty należ-
nego odszkodowania i zadośćuczynienia przewyższałaby kwotę 
orzeczonej kary grzywny?” 

 
I KZP 29/07 

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

„Czy wobec sprawców występków z art. 178a § 2 k.k. obok ob-
ligatoryjnego zakazu opartego na zasadzie art. 42 § 2 k.k. można 
stosować także zakaz na mocy art. 42 § 1 k.k.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 13/07 – z dnia 15 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie: 
„Czy korzyść majątkowa w rozumieniu art. 286 § 1 k.k. i art. 

115 § 4 k.k. obejmuje swoim zakresem także świadczenie usług tr-
ansportowych czy też tego typu świadczenie obejmuje znamiona 
wykroczenia w rozumieniu art. 121 § 2 k.w.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 14/07 – z dnia 15 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Wygraną rzeczową w rozumieniu art. 2 ust. 2a oraz ust. 2b 

ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) mogą być również punkty, tzw. 
kredyty (punkty kredytowe), bonusy czy też inaczej nazwane pre-
mie, uzyskane w trakcie gry na automacie, pod warunkiem, że ich 
pozyskanie przez gracza wiąże się z uzyskaniem przezeń wymiernej 
korzyści materialnej, choćby korzyść ta była niższa od uiszczonej 
stawki za grę. 

 
I KZP 15/07 – z dnia 15 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
Prawomocne skazanie rodzi powagę rzeczy osądzonej jedynie 

w takim zakresie, w jakim sąd orzekł o odpowiedzialności karnej za 
zachowania będące przedmiotem zarzutu. Jedynie wówczas, gdy 
sąd uznał, że objęte jednolitym zamiarem zachowania oskarżonego 
stanowią jeden czyn zabroniony w rozumieniu art. 12 k.k., zakres 
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powagi rzeczy osądzonej wyznaczony jest ustalonym w wyroku 
skazującym lub warunkowo umarzającym czasem jego popełnienia. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 236/06 – postanowienie z dnia 7 lutego 2007 r. 
Fałszywa informacja nie może nigdy realizować ważnego inte-

resu społecznego. Interesu tego nie wolno mylić z motywami, któ-
rymi kierował się dziennikarz przekazując zebrany materiał. Istnie-
nie tego interesu nie może być oceniane z punktu widzenia złych 
lub dobrych intencji istniejących po stronie dziennikarza. 

Interes społeczny może być uznany za kryterium rozstrzygają-
ce antynomię między wolnością prasy i innych środków społeczne-
go przekazu (art. 14 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.), 
wolnością wyrażania poglądów i pozyskiwania oraz rozpowszech-
niania informacji (art. 54 Konstytucji) a chronionymi w treści art. 30 
i 47 ustawy zasadniczej dobrami osobistymi. 

 
V KK 186/06 – wyrok z dnia 22 marca 2007 r. 
Jeżeli po uzgodnieniu między prokuratorem a oskarżonym ka-

ry lub środka karnego dochodzi, przed zamknięciem postępowania 
przygotowawczego, do zmiany lub postawienia oskarżonemu kolej-
nego zarzutu, to ponowne uzgodnienie w tym przedmiocie staje się 
niezbędnym warunkiem umieszczenia w akcie oskarżenia wniosku 
o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy (art. 
335 § 1 k.p.k.). 

 
V KZ 24/07 – postanowienie z dnia 7 maja 2007 r. 
Niedopuszczalny jest wniosek o wznowienie prawomocnie za-
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kończonego postępowania w sprawie ze skargi na przewlekłość, 
złożonej w postępowaniu karnym na podstawie ustawy z dnia 17 
czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpo-
znania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 
zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843). 

 
I KZP 10/07 – postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. 
Przepis art. 9 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o na-

leżnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym 
(Dz. U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) upoważnia do przyznania biegłemu 
zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem, o ile spełnione 
są warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz wa-
runków ustalania należności przysługujących pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżeto-
wej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju (Dz. U. 
Nr 236, poz. 1990 ze zm.). 

 
I KZP 11/07 – postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. 
Zestawienie przepisów art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 
r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) z art. 41 ust. 1 tej ustawy oznacza, że 
obowiązek (uprawnienie) prowadzenia indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjenta przez lekarza wiąże się z wykonywaniem zawo-
du lekarza. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 7/07 

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

„Czy powództwo o roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobi-
stych przez osoby zarządzające zakładem pracy, wniesione przez 
pracownika – wyłącznie przeciwko osobom fizycznym, a nie prze-
ciwko pracodawcy, który posiada własną osobowość prawną – jest 
sprawą z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 476 § 1 pkt 1 Ko-
deksu postępowania cywilnego?” 

 
II UZP 3/07 

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

„1. Czy protokół komisji weryfikacyjnej dla pracowników do-
zoru i kierownictwa ruchu na odkrywce w kopalni siarki lub węgla 
brunatnego oraz w kopalniach otworowych siarki przedłożony or-
ganowi rentowemu po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu 
prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) może stanowić przesłankę do wznowie-
nia postępowania w celu ponownego ustalenia wysokości przyzna-
nego świadczenia na podstawie art. 114 ust. 1a ustawy? 

a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie 
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2. Czy przez prace, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 usta-
wy FUS (obecnie art. 50c ust. 1 pkt 5) wykonywane stale i w pełnym 
wymiarze czasu pracy na odkrywce, uzasadniające zastosowanie 
przelicznika 1, 2 (art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy) należy rozumieć wszel-
kie prace wykonywane w ruchu zakładu górniczego na stanowi-
skach wymienionych w załączniku Nr 3 do zarządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1994 r., w tym na stanowisku 
«inspektora specjalności mechanicznej» – C pkt 5, czy też jedynie 
prace wykonywane na terenie wyrobiska odkrywkowego lub jego 
przedpolu oraz zwałowiska?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III UZP 5/06 – z dnia 6 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 
„Czy zachodzi nieważność postępowania w przypadku, gdy 

skargę o wznowienie, w sprawie prawomocnie zakończonej wyro-
kiem sądu apelacyjnego oddalającym apelację od wyroku sądu 
okręgowego, rozpoznał w pierwszej instancji sąd okręgowy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II UZP 2/07 – z dnia 13 czerwca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Prawomocny wyrok oddalający odwołanie ubezpieczonej od 
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej jednora-
zowego odszkodowania ze względu na to, że zdarzenie było wypad-
kiem przy pracy (zrównanym z wypadkiem przy pracy) w uspołecz-
nionym zakładzie pracy nie ma powagi rzeczy osądzonej (art. 199 § 
1 pkt 2 w zw. z art. 366 k.p.c.) w sprawie o jednorazowe odszkodo-
wanie z tego samego zdarzenia, wniesionej po zmianie stanu praw-
nego wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 
kwietnia 2002 r. (P 5/01). 

Odmówiono udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie.
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 1/07 – wyrok z dnia 2 lutego 2007 r. 
Sporządzenie przez właściwego przełożonego wojskowego, 

wbrew przepisom, za ten sam okres, drugiej opinii służbowej o 
podwładnym o innej treści niż pierwsza, która uprawomocniła się, 
nie jest ani „przerobieniem” pierwszej (art. 270 § 1 k.k.), ani „po-
świadczeniem nieprawdy” w niej (art. 271 § 1 k.k.). Może natomiast 
wypełniać znamiona czynu określonego w art. 231 § 1 k.k., jeżeli 
stanowi umyślne działanie na szkodę interesu publicznego lub pry-
watnego. 

 
WZ 11/07 – postanowienie z dnia 3 kwietnia 2007 r. 
Warunek, aby potrzeba zastosowania tymczasowego areszto-

wania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania była 
uzasadniona „grożącą oskarżonemu surową karą” (art. 258 § 2 
k.p.k.), spełniony jest wówczas, gdy nie tylko trafnie postawiono za-
rzut popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawie-
nia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, ale gdy 
nadto z okoliczności sprawy wynika, że rzeczywiście może zostać 
oskarżonemu wymierzona surowa kara pozbawienia wolności. 
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