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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 87/07 

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

„Czy wniesienie skargi na wyrok zespołu arbitrów w ustawo-
wym terminie do jej wniesienia lecz po terminie związania ofertą i 
po zawarciu umowy powoduje utratę legitymacji do zaskarżenia wy-
roku, w sytuacji gdy umowa zawarta na czas określony została czę-
ściowo wykonana, bądź czy te okoliczności uzasadniają uznanie, iż 
zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania wywołanego skar-
gą? 

W razie odpowiedzi przeczącej: 
Czy sąd rozpoznając skargę, jest związany ustaleniami doko-

nanymi przez zespół arbitrów w wydanym wcześniej, w tym postę-
powaniu i nie zaskarżonym wyroku, w którym zespół arbitrów nie 
stwierdził istnienia okoliczności, o których mowa w art. 191 ust. 3 
zd. 2 ustawy P.z.p. zaś zarzuty dotyczące nieważności postępowa-
nia uznał za spóźnione?” 

 
III CZP 88/07 

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

„Czy niesporna wierzytelność o charakterze publicznopraw-
nym przysługująca podmiotowi prowadzącemu niepubliczne przed-
szkole z tytułu dotacji z budżetu gminy na podstawie art. 90 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz. 
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U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nadaje się do potrącenia 
na podstawie art. 498 § 1 k.c. z wierzytelnością gminy przeciwko 
podmiotowi prowadzącemu przedszkole z tytułu czynszu za najem 
lokalu?” 
 

III CZP 89/07 

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

„Czy przepis art. 35 w zw. z art. 493 prawa upadłościowego i 
naprawczego wyłącza stosowanie art. 200 § 3 k.p.c.?” 

 
III CZP 90/07 

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 
zarządu może dokonywać zakupu rzeczy przeznaczonych na za-
spokojenie potrzeb kulturalnych właścicieli?” 

 
III CZP 91/07 

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

„1. Czy art. 236 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze 
zm.) ma zastosowanie do wierzyciela upadłego, o którym mowa w 
art. 236 ust. 3 powołanej ustawy, tj. czy wierzyciel rzeczowy upadłe-
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go, który nie dokonał zgłoszenia wierzytelności powinien być 
umieszczony na liście wierzytelności z urzędu. 

2. Czy odsetki od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, o 
których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) podlegają 
zaspokojeniu z przedmiotu zabezpieczenia za cały okres ich wyma-
galności po dniu ogłoszenia upadłości, to jest do dnia zapłaty tej 
wierzytelności, czy też za okres krótszy, w szczególności za okres 
dwóch lat przed datą przeniesienia własności przedmiotu zabezpie-
czenia (nieruchomości) na nabywcę lub przed datą sporządzenia 
odrębnego planu podziału sum uzyskanych ze zbycia tego przed-
miotu zabezpieczenia (nieruchomości)?” 

 
III CZP 92/07 

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

„Czy w przypadku przedłożenia z pełnomocnictwem odpisu z 
Krajowego Rejestru Sądowego w celu wykazania, że osoby udziela-
jące pełnomocnictwa są umocowane do działania jako organ osoby 
prawnej skuteczne jest przedłożenie odpisu, w którym wymieniono 
te osoby bez względu – o ile nie zachodzą szczególne okoliczności 
– na datę wydania tego dokumentu?” 

 
III CZP 93/07 

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

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

 
III CZP 94/07 

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

„Czy po rozwiązaniu spółki cywilnej podstawę prawną sądo-
wego podziału guoad usum stanowi art. 206 k.c., implikujący drogę 
procesu, czy też należy jej poszukiwać w przepisach normujących 
czynności związane z zarządem majątkiem wspólnym, a więc w art. 
199 zd. 2 i art. 201 zd. 2 k.c., przesądzających tryb nieprocesowy?” 

 
III CZP 95/07 

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

„Czy osoba trzecia w rozumieniu przepisu art. 531 § 2 k.c. po-
nosi odpowiedzialność – jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej – 
jeżeli rozporządziła uzyskaną korzyścią na rzecz innej osoby, która 
działała w dobrej wierze (tj. nie wiedziała o okolicznościach uza-
sadniających uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną) lub roz-
porządzenie było odpłatne?” 

 
III CZP 96/07 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przejęcie przez organ założycielski, na podstawie art. 60 

ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot-
nej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), zobowiązań i należności samo-
dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje po za-
kończeniu „faktycznej” likwidacji, a tym samym upoważnia organ 
założycielski do zmiany daty zakończenia likwidacji wskazanej w 
uchwale, czy też uchwała o likwidacji, która w swej treści zawiera 
datę zakończenia likwidacji skutkuje przejściem z mocy prawa zo-
bowiązań i należności likwidowanego zakładu opieki zdrowotnej na 
rzecz organu założycielskiego, bez możliwości przedłużenia termi-
nu do zakończenia likwidacji „faktycznej”?” 

 
III CZP 97/07 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podlega uznaniu za bezskuteczną w trybie art. 59 k.c. 
czynność prawna rozporządzenia nieruchomością (prawem użyt-
kowania wieczystego) dokonana z naruszeniem obowiązku okre-
ślonego w art. 59 poprzedniego Prawa upadłościowego (art. 134 
obecnego Prawa upadłościowego i naprawczego)?” 

 
III CZP 98/07 

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

„Czy w sytuacji, gdy między małżonkami istnieje ustrój roz-
dzielności majątkowej powstały z mocy orzeczenia sądu (art. 52 § 1 
i 2 k.r.o.) dopuszczalne jest przywrócenie wspólności ustawowej na 
podstawie małżeńskiej umowy majątkowej zawartej w formie aktu 
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notarialnego?” 
 

III CZP 99/07 

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

„Czy w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis hipoteki 
przymusowej kaucyjnej na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa w 
oparciu o postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, wydane w 
postępowaniu karnym w przedmiocie zabezpieczenia grożącej 
oskarżonemu kary grzywny (art. 292 § 1 k.p.k. w zw. z art. 291 § 1 
k.p.k. i art. 293 § 1 k.p.k.) – wymagane jest pełnomocnictwo proce-
sowe do reprezentacji Skarbu Państwa udzielone przez Prezesa Są-
du sędziemu składającemu taki wniosek?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 61/07 – z dnia 6 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Wydanie prawomocnego wyroku oddalającego powództwo z 

powodu wygaśnięcia roszczenia z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 
31, poz. 266 ze zm.), wyłącza dopuszczalność ponownego ustalenia 
tego uprawnienia w związku z wszczęciem egzekucji na podstawie 
tego samego tytułu wykonawczego, także jeżeli nastąpiła zmiana 
okoliczności faktycznych dotyczących sytuacji dłużnika, przewi-
dzianych w art. 14 ust. 4 tej ustawy. 

 
III CZP 68/07 – z dnia 6 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: 
„Czy postępowanie z wniosku małżonka o nakazanie wypłaca-

nia do jego rąk wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka oparte 
na art. 28 k.r.o. jest postępowaniem w sprawie o zaspokojenie po-
trzeb rodziny, o którym mowa w art. 445 § 1 k.p.c. i czy w razie wnie-
sienia pozwu o rozwód podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy w 
ramach postępowania o rozwód czy też właściwy do rozpoznania 
tego wniosku jest w postępowaniu nieprocesowym sąd rejonowy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 71/07 – z dnia 6 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 
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W postępowaniu upadłościowym wszczętym pod rządem 
ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) wpis od 
sprzeciwu wierzyciela od odmowy uznania zgłoszonej wierzytelno-
ści pobiera się według przepisów tej ustawy. 

 
III CZP 55/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: 
„Czy dopuszczalne jest stwierdzenie wykonalności wyroku 

sądu polubownego wydanego za granicą poprzez nadanie temu wy-
rokowi klauzuli wykonalności w trybie art. 1214 § 2 k.p.c. w sytuacji, 
gdy w wyroku tym jako dłużnik wskazana została wyłącznie pań-
stwowa jednostka budżetowa, z której działalnością wiąże się 
stwierdzone w tym wyroku roszczenie, a nie został wskazany Skarb 
Państwa i jego właściwa jednostka organizacyjna?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 57/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Termin określony w art. 841 § 3 k.p.c. ma zastosowanie do 

powództw uregulowanych w art. 841 § 1 k.p.c. także wówczas, gdy 
zajęcie przedmiotu należącego do osoby trzeciej nastąpiło w postę-
powaniu egzekucyjnym wszczętym przed wejściem w życie ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804). W 
takiej sytuacji termin biegnie od dnia wejścia w życie wymienionej 
ustawy. 

 
III CZP 66/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
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pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie 
Stosowanie art. 376 k.c. przez analogię jest wyłączone, gdy je-

den ze współdłużników in solidum odpowiada z tytułu niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zobowiązania, a drugi – z tytułu 
czynu niedozwolonego. 

 
III CZP 69/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Zawarta po dniu 31 grudnia 2001 r. umowa o zarządzanie nie-

ruchomością – w rozumieniu art. 185 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) – przez osobę nieposiadają-
cą licencji zawodowej zarządcy nieruchomości jest nieważna. 

 
III CZP 70/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Sprawa o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebno-

ści drogi koniecznej, wszczęta przez właściciela nieruchomości 
władnącej, jest rozpoznawana w trybie postępowania nieproceso-
wego. 

 
III CZP 72/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„Czy umowa, na podstawie której organ właściwy do pobiera-

nia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych (ustalony w 
myśl § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za par-
kowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – Dz. 
U. Nr 51, poz. 608) upoważnia do ich pobierania inny podmiot, który 
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w myśl postanowień umowy zatrzymuje dla siebie część pobranych 
kwot z tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, jest 
ważna?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 81/07 – z dnia 17 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Uprawnienie do delegowania sędziego do pełnienia obowiąz-

ków sędziego w innym sądzie (art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 
1070 ze zm.) przysługuje wyłącznie Ministrowi Sprawiedliwości i nie 
może być przenoszone na inne osoby. Tylko w razie nieobsadzenia 
stanowiska Ministra Sprawiedliwości lub jego czasowej niezdolno-
ści do wykonywania obowiązków, uprawnienie to może wykonać 
Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez Prezesa Rady Mi-
nistrów członek Rady Ministrów (art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów, jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 
199 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 473/06 – wyrok z dnia 9 marca 2007 r. 
Stosunek bliskości, o którym mowa w art. 527 § 3 k.c. może 

wynikać także ze sporadycznych kontaktów gospodarczych pomię-
dzy dłużnikiem działającym z pokrzywdzeniem wierzyciela a osobą 
trzecią, którym towarzyszą innego rodzaju relacje o charakterze za-
równo majątkowym, jak i niemajątkowym. 

 
V CSK 12/07 – wyrok z dnia 23 marca 2007 r. 
Artykuł 192 § 1 k.k.w. stosuje się również w razie uchylenia 

orzeczenia o przepadku majątku w całości, które zostało wydane na 
podstawie dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach 
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. 
Nr 30, poz. 92 ze zm.). 

 
III CSK 427/06 – postanowienie z dnia 12 kwietnia 2007 r. 
Treść ugody zawartej przed zespołem orzekającym przy komi-

sji majątkowej w postępowaniu regulacyjnym określonym w usta-
wie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
kiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) nie może obejmować 
ustanowienia na nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych 
innych, niż wymienione w art. 63 ust. 3 służebności gruntowe. 

 
I CSK 31/07 – wyrok z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
Objęta immunitetem parlamentarnym „inna działalność zwią-

zana nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu” w rozumieniu art. 6a 
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w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 
2199 ze zm.) to taka działalność, która bezpośrednio i wprost wyni-
ka z funkcji parlamentarzysty, a jej związek ze sprawowaniem man-
datu nie budzi wątpliwości, jest oczywisty. 

 
I CSK 488/06 – wyrok z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
Przepisy art. 67 Konstytucji RP, jak również art. 12 ust. 2 i 3 

Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 paź-
dziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67) ani żaden inny prze-
pis obowiązującego w Polsce prawa, nie nakładają na Państwo 
obowiązku zapewnienia każdemu obywatelowi niezdolnemu do pra-
cy ze względu na stan zdrowia lub wiek albo pozostającemu bez 
pracy nie z własnej woli, świadczenia z ubezpieczenia społecznego 
zapewniającego zaspokojenie niezbędnych potrzeb. 

 
I CZ 19/07 – postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
Brak w apelacji zwrotów ustawowych o zaskarżeniu wyroku 

„w całości” albo „w części” nie powoduje odrzucenia apelacji, jeżeli 
z użytych przez pełnomocnika będącego adwokatem odmiennych 
zwrotów w sposób jednoznaczny wynika zakres zaskarżenia. 

 
II CSK 556/06 – wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie przeciwko 

osobie dysponującej tytułem prawnym do lokalu o nakazanie wy-
meldowania osób przebywających w tym lokalu. Realizacja obo-
wiązku meldunkowego następuje w postępowaniu administracyj-
nym. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 30/07 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy znamieniem bójki (art. 158 § 1 k.k.) jest narażenie czło-

wieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastą-
pienie skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 
k.k.?” 

 
I KZP 31/07 

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

„Czy w sytuacji kiedy za pokrzywdzonego o jakim mowa w art. 
49 § 2 k.p.k. działa osoba fizyczna wchodząca w skład organu re-
prezentującego tego pokrzywdzonego zgodnie z art. 51 § 1 k.p.k., 
która to osoba fizyczna jest równocześnie oskarżona w tej samej 
sprawie uaktualnia się zakaz o jakim mowa w art. 50 k.p.k.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 16/07 – z dnia 26 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: 
„Czy sąd rejonowy, który na skutek przekroczenia 21-dnio-

wego terminu przerwy w rozprawie, o którym mowa w art. 484 § 1 
k.p.k. rozpoznawał sprawę w dalszym ciągu w postępowaniu zwy-
czajnym, a którego wyrok został następnie uchylony, a sprawa 
przekazana do ponownego rozpoznania, winien procedując ponow-
nie rozpoznać sprawę w postępowaniu zwyczajnym w składzie 
określonym w art. 28 § 1 k.p.k., czy też w trybie uproszczonym w 
składzie wynikającym z treści art. 476 § 1 k.p.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 17/07 – z dnia 26 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu: 
„Czy po wyłączeniu dla uproszczenia postępowania przygo-

towawczego, ze śledztwa prowadzonego w sprawie przestępstw 
wskazanych w art. 325b § 2 k.p.k., materiałów w zakresie przestęp-
stwa sprecyzowanego w art. 325b § 1 k.p.k., w sytuacji, gdy w wyłą-
czonym zakresie były dokonywane czynności procesowe in rem, 
dopuszczalnym w ujęciu materialnym i formalnym było wszczęcie i 
przeprowadzenie wyłączonego postępowania w formie dochodze-
nia, a tym samym czy możliwym było rozpoznanie sprawy w postę-
powaniu uproszczonym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 20/07 – z dnia 26 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

„Czy właściwość funkcjonalna sądu rejonowego, w którego 
okręgu prowadzi się postępowanie, do rozpoznania zażalenia na 
postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego 
(art. 252 § 2 k.p.k.), obejmuje również rozpoznanie zażalenia na po-
stanowienie prokuratora w przedmiocie wniosku o zmianę lub uchy-
lenie środka zapobiegawczego, a jeżeli tak to czy w zakres tej wła-
ściwości wchodzi rozpoznanie zażalenia na każde postanowienie 
prokuratora wydane w wyniku rozpoznania wniosku o zmianę lub 
uchylenie środka, czy też rozpoznanie zażalenia jedynie na posta-
nowienie pozytywne, tj. uwzględniającego wniosek?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 298/06 – wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r. 
Ocena, czy dowód wnioskowany przez stronę do przeprowa-

dzenia w postępowaniu odwoławczym stanowi dowód co do istoty 
sprawy (art. 452 § 1 k.p.k.), pozostaje w nierozerwalnym związku z 
oceną tego wniosku przede wszystkim na gruncie art. 170 § 1 pkt 2 
k.p.k., a gdy chodzi o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, na 
płaszczyźnie art. 193 § 1 k.p.k. Wprawdzie nie każdy dowód stwier-
dzający okoliczność mającą znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 
mieści się w kategorii dowodów co do jej istoty, ale z całą pewno-
ścią każdy dowód co do istoty sprawy nosi atrybut dowodu mają-
cego znaczenie dla jej rozstrzygnięcia, jak o tym mowa w wymie-
nionych przepisach. 

 
V KK 265/06 – postanowienie z dnia 23 maja 2007 r. 
Określenie „bezpośrednio zmierza” do dokonania czynu za-

bronionego (art. 13 § 1 k.k.) oznacza całość zachowań wiodących 
wprost do wypełnienia jego znamion, stwarzających realne zagro-
żenie dla chronionego dobra prawnego, a nie wyłącznie ostatnie z 
tych zachowań, poprzedzające realizację czynności sprawczej czy-
nu zabronionego. 

 
III KK 31/07 – postanowienie z dnia 31 maja 2007 r. 
Za szczególnie okrutne w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 1 k.k. 

uznać należy również takie zachowanie, które jest podejmowane 
wobec osoby niezdolnej do odczuwania cierpienia psychicznego 
/np. nieprzytomnej, pozostającej w głębokim odurzeniu alkoholo-
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wym lub narkotycznym/ wskutek poniżających wypowiedzi sprawcy, 
a czasem niezdolnej do odczuwania także i cierpienia fizycznego, 
których zadanie ofierze objęte było zamiarem sprawcy. 

 
I KZP 13/07 – postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. 
Termin „mienie”, zawarty w treści art. 286 § 1 k.k., oznacza ca-

łokształt sytuacji majątkowej, obejmującej wszelkie prawa, zarówno 
rzeczowe, jak i obligacyjne, zaś niekorzystne nim rozporządzenie 
może nastąpić zarówno przez rzeczywisty uszczerbek, jak i przez 
utratę należnych korzyści. 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 5/07 – z dnia 4 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Kielcach 

Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu 
zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie 
ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie 
finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na 
podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku. 

 
III UZP 2/07 – z dnia 5 lipca 2007 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 
„Czy emerytowi wojskowemu, w okresie od dnia 1 październi-

ka 2003 r., w związku z brzmieniem art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 
grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66) przysługu-
je do emerytury wojskowej dodatek rolny, przewidziany w art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy  ubezpieczeniu 
społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o 
zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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