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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 125/07 

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

„Czy zachodzi bezprawie legislacyjne na gruncie art. 4171 § 1 
k.c. w przypadku odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu 
utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego uznanego za nie-
zgodny z Konstytucją?” 

 
III CZP 126/07 

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

„Czy niedołączenie przez radcę prawnego (adwokata) do 
sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upomi-
nawczym w sprawie gospodarczej dokumentu wykazującego umo-
cowanie organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa 
skutkuje odrzuceniem sprzeciwu na podstawie art. 4798a § 5 k.p.c.?” 

 
III CZP 127/07 

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

„Czy wynagrodzenie syndyka określone w art. 122 i 123 Roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 
1934 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze 
zm.) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług (Dz. U. z 
2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i czy określone w art. 123 Rozporzą-
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dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) oraz w 
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka masy upa-
dłości i zarządcy odrębnego majątku (Dz. U. z 1998 r. Nr 55, poz. 
358), stawki wynagrodzenia syndyka powinny być podwyższone o 
podatek VAT?” 

 
III CZP 128/07 

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

„Czy art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) 
usprawiedliwia dokonanie wpisu hipoteki jeśli wniosek o jej wpisa-
nie złożony został wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem 
wniosku o ogłoszenie upadłości?” 

 
III CZP 129/07 

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

„1. Czy kurator ustanowiony przez Sąd dla spółki dla zago-
spodarowania wspólnoty leśno-gruntowej z mocy art. 42 k.c. jest 
uprawniony do zwołania ogólnego zebrania członków spółki, celem 
wyboru przewodniczącego i pozostałych członków zarządu w świe-
tle przepisów ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w 
sytuacji, gdy nie została przez odpowiedni organ administracyjny 
wydana decyzja, o której mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy o ustale-
niu, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz decy-
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zja, o której mowa w art. 8 ust. 2 w/w ustawy o ustaleniu wykazu 
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu 
obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługu-
jących im udziałów we wspólnocie i kto wówczas będzie członkiem 
spółki? 

2. W razie odpowiedzi negatywnej, jeżeli nie wykazano w dro-
dze odpowiednich orzeczeń administracyjnych, mimo powołania 
osoby prawnej – spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej 
– że przedmiotowa wspólnota gruntowa faktycznie istnieje, czy ku-
rator powołany z mocy art. 42 k.c. jest uprawniony w tej sytuacji do 
zainicjowania likwidacji osoby prawnej – spółki do zagospodarowa-
nia wspólnoty gruntowej?” 

  
III CZP 130/07 

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

„Czy pod pojęciem „nabywcy nieruchomości” zawartym w art. 
68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w 
brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 24 sierpnia 
2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) 
należy rozumieć, poza nabywcą pierwotnym, który nabył nierucho-
mość lokalową od Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu tery-
torialnego, za kwotę równą wartości nieruchomości pomniejszoną o 
udzieloną bonifikatę, również osobę bliską nabywcy, na rzecz której 
nabywca pierwotny dokonał przeniesienia prawa własności przed 
upływem 5 lat licząc od dnia jej nabycia, a w konsekwencji, czy 
przewidziany w art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo-
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ściami obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie ob-
ciąża osobę bliską nabywcy pierwotnego, która zbyła nierucho-
mość lub wykorzystała ją na inne cele niż cele uzasadniające udzie-
lenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia przez pier-
wotnego nabywcę?” 

 
III CZP 131/07 

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

„Czy w razie zaskarżenia tylko przez pozwanego wyroku sądu 
pierwszej instancji, którym utrzymany został nakaz zapłaty wydany 
w postępowaniu nakazowym, sąd odwoławczy uprawniony jest do 
uchylenia zaskarżonego wyroku i odrzucenia z urzędu zarzutów od 
nakazu zapłaty wobec ich nieopłacenia przez pozwanego, bez naru-
szenia zasady reformationis in peius?” 

 
III CZP 132/07 

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

„Czy na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o 
przywrócenie terminu do wniesienia apelacji przysługuje zażale-
nie?” 

 
III CZP 133/07 

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

„Czy dla przypisania odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h. li-
kwidatorowi byłemu członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, niezbędne jest aby zobowiązanie nie spełnione 
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przez spółkę powstało przed otwarciem likwidacji, to jest, czy po-
wstanie tego zobowiązania po otwarciu likwidacji uniemożliwia 
przypisanie tej odpowiedzialności jeżeli stan majątkowy spółki w 
likwidacji uniemożliwiający spełnienie zobowiązania pozostawałby 
w związku przyczynowym z wcześniejszym zaniechaniem wystą-
pienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym we-
dług przepisów obowiązującego prawa?” 

 
III CZP 134/07 

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

„1. Czy w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieru-
chomości uczestniczy także podmiot, który uzyskał wpis hipoteki 
kaucyjnej na tej nieruchomości i która to hipoteka została stwier-
dzona w opisie i oszacowaniu, pomimo tego, że podmiot ten nie 
przedłożył tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi? 

2. W razie przyjęcia, że podmiot taki uczestniczy w planie po-
działu – czy kwotę przypadającą na jego wierzytelność należy zło-
żyć do depozytu sądowego i na jakiej podstawie prawnej? 

3. Jeżeli podlega ona złożeniu do depozytu na podstawie art. 
1038 k.p.c. – to kiedy, w jakim trybie i w jaki sposób ma być wyka-
zane „ustanie stosunku prawnego” o jakim mowa w tym przepisie?” 

 
III CZP 135/07 

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

„Czy wniosek strony zwolnionej od kosztów sądowych, dla 
której w postępowaniu apelacyjnym ustanowiono pełnomocnika z 
urzędu, a która nie dysponuje odpisami apelacji i załączników, o 

 5



sporządzenie ich kserokopii przez sąd, złożony w terminie do usu-
nięcia tychże braków, może zostać uznany za wystarczający do 
przyjęcia, że brak formalny apelacji w postaci braku odpisu apelacji 
i jej załączników został usunięty zgodnie z przepisami kodeksu po-
stępowania cywilnego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 46/07 – z dnia 9 października 2007 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
W sprawie o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości – 

ujawnionego w księdze wieczystej na podstawie ostatecznej decyzji 
administracyjnej wydanej zgodnie z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządo-
wych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) – z rzeczywistym stanem praw-
nym, sąd jest związany tą decyzją. 

 
III CZP 52/07 – z dnia 18 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„Czy przepis art. 174 § 2 k.p.c. ma zastosowanie w postępo-

waniu wieczystoksięgowym w związku z art. 13 § 2 k.p.c.?” 
postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 82/07 – z dnia 18 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Decyzja wojewody stwierdzająca nabycie na podstawie art. 20 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednost-
kach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.) przez 
jednostkę doradztwa rolniczego – państwową jednostkę organiza-
cyjną posiadającą osobowość prawną – w części ułamkowej, prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości pozostającej w trwałym 
współzarządzie, nie stanowi podstawy wpisu w księdze wieczystej 
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użytkowania wieczystego, jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot 
współwłasności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorial-
nego. 

 
III CZP 85/07 – z dnia 18 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Bytowie 
1. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398 ze zm.) referendarz sądowy jest uprawniony do orzekania 
w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze 
skargi na czynności komornika wniesionej w postępowaniu egze-
kucyjnym wszczętym przed tym dniem. 

2. Odmówiono udzielenia odpowiedzi na pytanie sformułowa-
ne w punkcie pierwszym: „Czy referendarz sądowy uprawniony jest 
w ogóle do orzekania jako sąd rejonowy (w tym w sprawach spor-
nych)?” 

 
III CZP 86/07 – z dnia 18 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Kosztami likwidacji partii politycznej w rozumieniu art. 48 zda-

nie drugie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 ze zm.) są koszty postę-
powania likwidacyjnego, na które składają się wynagrodzenie likwi-
datora i uzasadnione wydatki związane z postępowaniem likwida-
cyjnym. W skład kosztów likwidacji partii nie wchodzą koszty likwi-
dacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której partia poli-
tyczna była jedynym wspólnikiem. 

 
III CZP 87/07 – z dnia 18 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
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1. Wykonywanie umowy, zawartej w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu nie sta-
nowi przeszkody w rozpoznaniu przez Sąd skargi na wyrok zespołu 
arbitrów (obecnie orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej). 

2. Ustalenie zawarte w zaskarżonym wyroku zespołu arbitrów 
braku okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania o 
udzielenie zamówienia nie wiąże Sądu rozpoznającego skargę. 

 
III CZP 58/07 – z dnia 19 października 2007 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Podniesienie przez pozwanego zarzutu potrącenia przerywa 

bieg przedawnienia jego roszczenia do wysokości wierzytelności 
dochodzonej przez powoda. 

 
III CZP 88/07 – z dnia 23 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 
„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. 
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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 89/07 – z dnia 23 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Przepis art. 35 w zw. z art. 493 prawa upadłościowego i na-

prawczego nie wyłącza stosowania art. 200 § 3 k.p.c. 
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III CZP 90/07 – z dnia 23 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: 
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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 91/07 – z dnia 23 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kielcach 
1. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest w postępowaniu 

upadłościowym uwzględniana na liście wierzytelności z urzędu tak-
że wtedy, gdy wierzyciel nie jest wierzycielem osobistym upadłego. 

2. Odsetki od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką podle-
gają zaspokojeniu z przedmiotu zabezpieczenia za okres dwóch lat 
przed przeniesieniem tego prawa na nabywcę. 

 
III CZP 96/07 – z dnia 23 października 2007 r. w składzie 1 sę-

dziego na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku: 
„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 

 10



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”?” 

postanowiono umorzyć postępowanie przed Sądem Najwyż-
szym. 

 
III CZP 30/07 – z dnia 26 października 2007 r. pełnego składu 

Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na wniosek Rzecznika Praw Oby-
watelskich 

Władanie cudzą nieruchomością przez Skarb Państwa, uzy-
skane w ramach sprawowania władztwa publicznego, może być po-
siadaniem samoistnym prowadzącym do zasiedzenia. Zasiedzenie 
jednak nie biegło, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie dochodzić 
wydania nieruchomości (art. 121 pkt 4 w związku z art. 175 k.c.). 

 
III CZP 84/07 – z dnia 26 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy 

jest jednostką zależną w rozumieniu art. 2 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 
26, poz. 344), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 778), jeżeli co najmniej połowa 
członków rady nadzorczej spółki może być powołana przez zgro-
madzenie wspólników wyłącznie spośród osób wskazanych przez 
gminę. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 37/07 
Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego Sądu 

Dyscyplinarnego przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sę-
dziów Sądu Najwyższego: 

„Czy oczywistym jest, że na gruncie postanowień Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze 
zm.), zawartych w szczególności w art. 8 ust. 2 i 3, art. 30 ust. 1 pkt 
3 i 8 oraz art. 62, przy jednoczesnym braku regulacji niektórych 
podstawowych zasad prawnych, sąd rozpoznający sprawę o prze-
stępstwo określone w dekrecie z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie 
wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) był zwolniony z obowiązku 
respektowania 

1) daty wskazanej w organie promulgacyjnym (14 grudnia 1981 
r.) jako dnia „prawnego ogłoszenia” tego dekretu w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski” (Dz. U. Nr 58, poz. 524 ze zm.), 

2) normy art. 61 wymienionego dekretu w części nadającej mu 
moc wsteczną „od dnia uchwalenia” 

a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej i w jakich okolicz-
nościach?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 31/07 – z dnia 25 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„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.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 32/07 – z dnia 25 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„Jaki jest stosunek prawno – logiczny pomiędzy art. 42 § 1 k.k. 

i art. 42 § 2 k.k., a w szczególności czy zachodzi stosunek wyłącze-
nia obu tych przepisów, a zatem gdy sprawca dopuszcza się prze-
stępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nie-
trzeźwości, czy wyłączną podstawą orzeczenia środka karnego za-
kazu prowadzenia pojazdów jest przepis art. 42 § 2 k.k. czy też moż-
liwe jest równoczesne zastosowanie art. 42 § 1 k.k. i także orzecze-
nie na tej podstawie zakazu prowadzenia pojazdów określonego ro-
dzaju (pojazdu niemechanicznego)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 33/07 – z dnia 25 października 2007 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 
„Czy przepis art. 18 kodeksu handlowego spółek dotyczy tak-
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że sprawców przestępstw określonych w art. 18 § 2 k.s.h. jeśli zo-
stały one popełnione przed wejściem w życie tego kodeksu tj. 1 
stycznia 2001 r.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
SDI 8/07 – wyrok z dnia 4 czerwca 2007 r. 
Wprawdzie sąd dyscyplinarny nie jest właściwy do rozstrzy-

gania o odpowiedzialności cywilno-prawnej adwokata wobec klien-
ta, lecz z uwagi na zasadę samodzielności jurysdykcyjnej tego są-
du, w zakresie jego kompetencji pozostaje ustalenie, że zachowanie 
obwinionego stanowiło niewywiązanie się, bądź też nienależyte 
wywiązanie się z zobowiązania wynikającego z umowy zlecenia (art. 
734 k.c.),powstałego między nim a klientem i że zachowanie to wy-
czerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego. 

 
V KK 361/06 – postanowienie z dnia 4 lipca 2007 r. 
Krąg podmiotów przestępstw określonych w art. 303, art. 304, 

art. 305, art. 307 i art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) 
zaimkiem „kto”, został ograniczony normą zawartą w art. 309 tej 
ustawy, do osób prowadzących lub kierujących jednostką organiza-
cyjną, jeśli którekolwiek z tych przestępstw popełniono w ramach 
działalności takiej jednostki, przy czym osobę tę ekskulpuje podział 
kompetencji przewidujący odpowiedzialność kogo innego za prze-
strzeganie w jednostce organizacyjnej norm prawnych dotyczących 
własności przemysłowej. Przepisem art. 309 zawężono bowiem 
podmiotowo zakres odpowiedzialności karnej za wskazane w nim 
typy przestępstw, zmieniając tym samym ich charakter jako prze-
stępstw powszechnych (delicta communia) na przestępstwa indy-
widualne – obejmujące podmiotowo tylko osoby o skonkretyzowa-
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nych właściwościach (delicta propria) – jeśli popełnione są w wa-
runkach określonych w tym przepisie. 

 
V KK 419/06 – postanowienie z dnia 4 lipca 2007 r. 
Granice wymiaru kary łącznej, określone w art. 86 § 1 in princ. 

k.k., obowiązują, lege non distinguente, zarówno w wypadku jedno-
czesnego orzekania tej kary, jak i w wypadku orzekania jej w wyroku 
łącznym – niezależnie od tego, czy wyrokami podlegającymi łącze-
niu orzeczono wyłącznie kary za poszczególne przestępstwa, czy 
także kary łączne. 

 
I KZP 28/07 – postanowienie składu 7 sędziów z dnia 20 wrze-

śnia 2007 r. 
Zaliczenie, według reguł wynikających z art. 417 k.p.k. i art. 63 

k.k., okresu tymczasowego aresztowania na poczet kar orzeczo-
nych wobec skazanego w tej samej lub w innej sprawie, wyklucza 
późniejsze skuteczne wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie 
lub zadośćuczynienie na podstawie przepisów Rozdziału 58 Kodek-
su postępowania karnego, za ten sam okres, jak również wcześniej-
sze uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym trybie 
wyklucza zaliczenie tego okresu tymczasowego aresztowania na 
poczet takich kar. 

 
SND 2/07 – postanowienie z dnia 5 października 2007 r. 
Prezes sądu dyscyplinarnego jest uprawniony do wydania za-

rządzenia o odmowie przyjęcia wniosku o zezwolenie na pociągnię-
cie sędziego do odpowiedzialności karnej (art. 80 § 2b ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070 ze zm.) z uwagi na to, że wniosek ten jest „oczywi-
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ście bezzasadny”, nie tylko mając na względzie oczywisty brak 
podstaw faktycznych do wysuwania żądania dotyczącego uchylenia 
immunitetu, ale także kierując się względami natury prawnej, które 
w jaskrawy sposób świadczą o tym, że wszczęcie postępowania 
karnego przeciwko sędziemu byłoby bezprzedmiotowe. 

Wobec tego możliwość i zasadność wydania zarządzenia, któ-
re znajduje swoje umocowanie w treści art. 80 § 2b prawa o ustroju 
sądów powszechnych, należy wiązać nie ze źródłami „oczywistej 
bezzasadności” wniosku, ale ze stopniem nieracjonalności wystą-
pienia przez prokuratora o wydanie zezwolenia na pociągnięcie sę-
dziego do odpowiedzialności karnej. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 8/07 

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

„Czy wypłacone lekarzowi przez zakład opieki zdrowotnej na 
podstawie art. 32j ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
kładach opieki zdrowotnej wynagrodzenie za każdą godzinę dyżuru 
medycznego (zwykłego, w porze nocnej, niedzielę, święta oraz dni 
wolne od pracy) powinno zostać uwzględnione jako wynagrodzenie 
za pracę w godzinach nadliczbowych przy ocenie zasadności żąda-
nia przyznania mu równoważnego okresu odpoczynku ewentualnie 
wyrównania otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia, czy też ta-
kiemu lekarzowi za nieskorzystanie z czasu wolnego za pracę pod-
czas dyżuru przysługuje dodatkowe wynagrodzenie bez względu na 
wysokość już otrzymanego?” 

 
II PZP 7/07 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych w Warszawie przedstawione do rozpoznania 
przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawach o roszczenia pracownika z zakresu prawa 
pracy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 
50 000 zł, pracownik jest zwolniony od ponoszenia opłaty od wnie-
sionego pozwu stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 
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lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 
167, poz. 1398 ze zm.)?” 

 
II UZP 4/07 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych w Warszawie przedstawione do rozpoznania 
przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sprawa wszczęta na skutek odwołania od decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wydania za-
świadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek jest sprawą z za-
kresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 476 § 2 pkt 1 
k.p.c.?” 

 
II UZP 5/07 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych w Poznaniu przedstawione do rozpoznania przez 
skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojen-
nego (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 43, poz. 371), przysługują oso-
bom, które decyzją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych mają przyznane uprawnienia kombatanckie za czynny 
udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w 
Poznaniu w czerwcu 1956 r. (art. 2 pkt 6 powołanej ustawy), w sytu-
acji gdy inwalidztwo tych osób pozostaje w związku z pobytem w 
miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 powołanej ustawy 
a z tego tytułu nie mają przyznanych uprawnień kombatanckich?” 
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