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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 145/07 

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

„Czy przez wydanie w rozumieniu art. 226 § 1 zdanie drugie 
k.c. można uznać utratę posiadania poprzez samowolne pozbawie-
nie dotychczasowego posiadacza lokalu przez osobę, której według 
twierdzeń właściciela przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do 
tego lokalu?” 

 
III CZP 146/07 

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

„1. Czy w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uprosz-
czonym, będących jednocześnie sprawami rozpoznawanymi w po-
stępowaniu upominawczym, po uprawomocnieniu się nakazu zapła-
ty powodowi należy z urzędu zwrócić 3/4 uiszczonej opłaty od po-
zwu w trybie art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, 
poz. 1398 z późn. zm.), w szczególności w sytuacji, gdy uiszczona 
opłata sądowa od pozwu była równa opłacie podstawowej, o której 
mowa w art. 14 cyt. ustawy, czyli wynosiła 30,00 zł? 

2. Czy – w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – w 
nakazie zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym należy 
zasądzić od pozwanego na rzecz powoda całość uiszczonej przez 
powoda opłaty sądowej od pozwu, czy też tylko 1/4 tej opłaty, czyli 
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tę część, która nie podlega zwrotowi w trybie art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 147/07 

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

„Czy biernie legitymowanym w procesie o ustalenie narusze-
nia prawa wytoczonym w trybie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własno-
ści nieruchomości (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r. Nr 157, poz. 
1315), w przypadku, gdy żądanie powoda oparte zostało na zbyciu 
umową darowizny przez Skarb Państwa nieruchomości zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym na rzecz jednostki samorządu teryto-
rialnego z naruszeniem prawa powoda do nabycia zajmowanego 
przez niego mieszkania w tymże budynku, powinien być Skarb Pań-
stwa, obdarowana jednostka samorządu terytorialnego, czy oba te 
podmioty łącznie (współuczestnictwo konieczne)?” 

 
III CZP 148/07 

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

„Czy w sprawie o podział majątku wspólnego sąd może nie 
uwzględnić nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny 
jednego z byłych małżonków wyłącznie wskutek nieudowodnienia 
wysokości nakładów, z powodu uchybienia terminowi wyznaczo-
nemu na podstawie art. 207 § 3 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., 
czy też powinien wysokość tę ustalić z urzędu bez względu na ini-
cjatywę dowodową uczestników?” 
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III CZP 149/07 

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

„1. Czy na postanowienie sądu wydane na podstawie art. 931 § 
2 k.p.c. odwołujące dotychczasowego zarządcę nieruchomości z 
funkcji i powołujące w to miejsce inny podmiot przysługuje apela-
cja? 

2. Jeżeli tak, to czy dopuszczalność tego środka zaskarżenia 
uzależniona jest od tego, przez kogo środek ten został złożony: czy 
przez współwłaściciela nieruchomości, czy też dotychczasowego 
zarządcę będącego osobą trzecią?” 

 
III CZP 150/07 

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

„Czy należności z tytułu składek w rozumieniu art. 24 ust. 2 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) podlegają zaspokojeniu w 
kategorii 7 art. 1025 § 1 k.p.c. jako należności, do których stosuje 
się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja 
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)?” 

 
III CZP 151/07 

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

„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 27 czerwca 2000 r. 
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w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych, Dz. U. Nr 51, 
poz. 608) upoważnia do ich pobierania inny podmiot, który w myśl 
postanowień umowy zatrzymuje dla siebie część pobranych kwot z 
tytułu opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, jest ważna?” 

 
III CZP 152/07 

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

„Czy wpis odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej na 
podstawie orzeczenia sądu o zniesienie współwłasności nierucho-
mości ma charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny?” 

 
III CZP 153/07 

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

„Czy do złożenia przez egzekwowanego dłużnika świadczenia 
pieniężnego do depozytu sądowego w trybie art. 883 § 2 k.p.c. wy-
magane jest zezwolenie sądu przewidziane w art. 6932 § 1 k.p.c.?” 

 
III CZP 154/07 

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

„Czy występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika 
strony osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak 
należytego umocowania, co powoduje nieważność postępowania 
(art. 379 pkt 2 k.p.c.), czy też uchybienie to może być usunięte po-
przez zatwierdzenie przez stronę czynności dokonanych przez tę 
osobę?” 
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III CZP 155/07 

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

„Czy w ramach prowadzonego postępowania klauzulowego o 
nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłuż-
nik poddał się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.) dopuszczalna jest 
ocena materialnoprawnej ważności czynności prawnej – zastrzeże-
nia umownego o odsetkach za opóźnienie (art. 481 § 1 k.c.)? 

a w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej: 
Jakie winny być przyjęte kryteria prawne takiej oceny, w 

szczególności czy do odsetek za opóźnienie z art. 481 § 1 k.c. znaj-
dują zastosowanie przepisy o odsetkach maksymalnych (art. 359 § 
21-3 k.c.)?” 

 
III CZP 156/07 

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

„1. Czy warunkiem odpowiedzialności na podstawie art. 415 
k.c. osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową wskutek 
czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzy-
cieli, a następnie wyzbyła się tej korzyści, jest uprzednie ustalenie 
przesłanek jej odpowiedzialności opartych na przepisie art. 527 i 
nast. k.c. i czy w takiej sytuacji sąd opiera się na domniemaniach 
wynikających z tych przepisów? 

2. Czy osoba trzecia może powołać się na ograniczenie swej 
odpowiedzialności, wskazując, że z uzyskanej korzyści dłużnik za-
spokoił innych wierzycieli, a jeżeli tak, jak daleko sięga to ograni-
czenie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 107/07 – z dnia 6 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 
„Czy operator sieci kablowej może domagać się, i w powódz-

twie jakiego rodzaju, określenia przez sąd treści (warunków) przy-
szłej umowy jaką jest zobowiązany, na podstawie art. 211 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), za-
wrzeć z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 118/07 – z dnia 7 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Pozew w postępowaniu nakazowym w sprawie podlegającej 

rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym podlega opłacie w wy-
sokości określonej w art. 19 ust. 2 w zw. z art. 28 i 20 ustawy z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
III CZP 120/07 – z dnia 7 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łomży 
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 

r. – Prawo łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze 
zm.) Skarb Państwa odpowiada tylko za szkody określone w art. 46 
ust. 1 tej ustawy. 
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III CZP 121/07 – z dnia 7 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Odpowiedzialność gminy za szkodę wynikłą z zajmowania lo-
kalu bez tytułu prawnego przez osobę uprawnioną z mocy wyroku 
do lokalu socjalnego oraz tej osoby jest odpowiedzialnością in soli-

dum. 
 
III CZP 123/07 – z dnia 7 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Wykonawca, który nie wniósł własnego protestu ani odwołania 

przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), lecz 
przystąpił do postępowania na podstawie art. 184 ust. 4 tej ustawy, 
w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi do sądu okręgo-
wego ma status interwenienta ubocznego, bez konieczności zgła-
szania wstąpienia do sprawy na podstawie art. 77 k.p.c. 

 
III CZP 125/07 – z dnia 7 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy 
Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wy-

rządzone przez wydanie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu 
(Dz. U. Nr 137, poz. 1310) w czasie, gdy przepisy tego rozporządze-
nia, pomimo stwierdzenia ich sprzeczności z Konstytucją i ustawą 
zwykłą przez Trybunał Konstytucyjny, dalej obowiązywały. 

 
III CZP 100/07 – z dnia 13 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Utrata przesyłki na skutek rozboju połączonego z zatrzyma-
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niem samochodu ciężarowego pod pozorem policyjnej kontroli dro-
gowej nie jest wynikiem działania siły wyższej w rozumieniu art. 65 
ust. 2 zdanie pierwsze in fine ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – 
Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze 
zm.). 

 
III CZP 110/07 – z dnia 14 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 
„Czy w sytuacji, gdy postępowanie o rozgraniczenie nieru-

chomości prowadzone przez organ administracji dotyczyło wyłącz-
nie odcinka granicy nieruchomości, wydana przez ten organ decy-
zja administracyjna o umorzeniu tak prowadzonego postępowania i 
przekazaniu sprawy sądowi otwiera drogę sądową o rozgranicze-
nie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 114/07 – z dnia 14 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 
Niedopuszczalna jest droga sądowa dla zaspokojenia należ-

ności podatkowych Skarbu Państwa, stwierdzonych tytułem wyko-
nawczym wystawionym przez wierzyciela domagającego się ich 
uwzględnienia w podziale sumy uzyskanej przez sądową egzekucję 
z nieruchomości (art. 1036 k.p.c.). 

 
III CZP 116/07 – z dnia 14 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: 
„Od jakiego zdarzenia należy liczyć początek biegu terminu 

określonego przepisem art. 841 § 3 k.p.c. w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 
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1804) w sytuacji, gdy osoba trzecia w rozumieniu przepisu art. 841 § 
1 k.p.c. dowiedziała się o naruszeniu jej prawa przed dniem wejścia 
w życie wskazanej wyżej ustawy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 124/07 – z dnia 14 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Zarządca ustanowiony na podstawie postanowienia o udziele-

niu zabezpieczenia w postępowaniu o zniesienie współwłasności 
nieruchomości traci po upadku zabezpieczenia (art. 744 k.p.c.), legi-
tymację procesową w sprawie wytoczonej w ramach sprawowanego 
zarządu. Postępowanie w takiej sprawie ulega zawieszeniu na pod-
stawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. 

 
III CZP 128/07 – z dnia 14 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Zakaz dokonania wpisu hipoteki obciążającej nieruchomość 

stanowiącą składnik masy upadłości nie ma zastosowania do wnio-
sku o wpis złożonego wcześniej niż w ciągu sześciu miesięcy przed 
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 81 ust. 1 i 3 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. 
Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

 
III CZP 65/07 – z dnia 21 grudnia 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej 

zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego 
majątku 

i nadał jej moc zasady prawnej. 
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III CZP 74/07 – z dnia 21 grudnia 2007 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Dopuszczalne było wypowiedzenie umowy najmu lub dzierża-

wy, zawartej przed dniem 10 lipca 2001 r. na czas oznaczony, w wy-
padkach określonych w tej umowie. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 63/07 – wyrok z dnia 15 czerwca 2007 r. 
Artykuł 632 k.c. może być stosowany w drodze analogii do 

umowy o roboty budowlane. 
 
IV CSK 81/07 – wyrok z dnia 21 czerwca 2007 r. 
Umowa, na podstawie której wywłaszczona nieruchomość zo-

stała oddana w użytkowanie wieczyste, nie jest nieważna z powodu 
zawarcia jej z naruszeniem obowiązków wynikających z art. 47 ust. 
4 i art. 69 ust. 1 ustawy z dania 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 
r. Nr 30, poz. 127 ze zm.). Jej zawarcie z naruszeniem tych przepi-
sów może uzasadniać tylko odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 
II CSK 124/07 – wyrok z dnia 27 czerwca 2007 r. 
Podpis w akcie notarialnym osoby, która nabyła umiejętność 

pisania tylko swego imienia i nazwiska spełnia wymaganie określo-
ne w art. 92 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o nota-
riacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.). 

 
II CSK 125/07 – wyrok z dnia 27 czerwca 2007 r. 
Dla oceny tego, czy nieruchomość gruntowa przeznaczona 

jest na „działalność sportową” lub „działalność turystyczną” w ro-
zumieniu art. 72 ust. 4 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543 ze zm.) podstawowe znaczenie ma ustalenie faktycznego 
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charakteru takiej działalności bez konieczności posługiwania się 
dodatkowymi kryteriami formalnymi w postaci wpisu w odpowied-
nich rejestrach szczegółowych (np. w rejestrze organizatorów tury-
styki i pośredników turystycznych). 

 
II CSK 156/07 – postanowienie z dnia 5 lipca 2007 r. 
Ostateczna decyzja kierownika urzędu rejonowego, wydana na 

mocy art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 
r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), stanowi podstawę wpisu w księdze wie-
czystej w rozumieniu art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 
261, poz. 2603 ze zm.). 

 
II CSK 162/07 – wyrok z dnia 5 lipca 2007 r. 
1) Do czynności prawnych dokonanych z naruszeniem przepi-

sów o właściwości i zakresie reprezentacji Skarbu Państwa stosuje 
się odpowiednio art. 103 § 1 i 2 k.c. 

2) Zgoda Rady Ministrów przewidziana w art. 33 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 
ze zm.) powinna być wyrażona najpóźniej w chwili przyjęcia przez 
Ministra Skarbu Państwa oferty nabycia akcji na podstawie tego 
przepisu. 

 
II CSK 163/07 – wyrok z dnia 5 lipca 2007 r. 
Artykuł 425 § 1 k.s.h. stosuje się także do uchwał podjętych z naru-

szeniem ustawowych wymagań proceduralnych, jeżeli naruszenie to 
mogło mieć istotny wpływ na treść uchwał. 
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III CSK 26/07 – wyrok z dnia 6 lipca 2007 r. 
Jeżeli pełnomocnik akcjonariusza nie został dopuszczony do 

udziału w walnym zgromadzeniu, termin do zaskarżenia podjętych na 
nim uchwał biegnie od dnia otrzymania wiadomości o uchwałach przez 
akcjonariusza, bez względu na to, czy niedopuszczony do udziału w 
zgromadzeniu pełnomocnik pozostawał na sali obrad podczas głosowa-
nia. 

 
V CSK 109/07 – wyrok z dnia 2 sierpnia 2007 r. 
Uprawnienie prokuratora do wszczęcia postępowania cywilnego na 

podstawie art. 7 k.p.c. legitymuje go również do zgłaszania na podstawie 
art. 57 k.p.c. powództwa o ustalenie nieważności czynności prawnej (art. 
189 k.p.c.). 

 
I CSK 140/07 – postanowienie z dnia 8 sierpnia 2007 r. 
Upływ terminu z art. 945 § 2 k.c. wyłącza możliwość powołania 

się na nieważność testamentu zarówno przez osobę zainteresowa-
ną, jak i uwzględnienie tej nieważności przez sąd z urzędu. 

 
III CSK 61/07 – postanowienie z dnia 22 sierpnia 2007 r. 
Dokonanie przez sąd drugiej instancji odmiennej – w stosunku 

do przyjętej przez sąd pierwszej instancji – oceny dowodów, nie na-
rusza zasady bezpośredniości, chyba że ze względu na szczególne 
okoliczności zachodziła konieczność ponowienia lub uzupełnienia 
postępowania dowodowego. 

 
II CZ 69/07 – postanowienie z dnia 20 września 2007 r. 
Adwokat, decydując się na wniesienie środka prawnego 

oczywiście bezzasadnego, nie może skutecznie domagać się przy-
znania od Skarbu Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z 
urzędu. 
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V CSK 248/07 – wyrok z dnia 4 października 2007 r. 
Zbycie w toku sprawy wierzytelności, dla ochrony której po-

wód na podstawie art. 527 § 1 k.c. domaga się uznania czynności 
prawnej dłużnika za bezskuteczną, nie powoduje utraty legitymacji 
czynnej. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 39/07 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„a)  Czy po dniu 12 lipca 2007 r., tj. po dniu wejścia w życie 
ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432) dopuszczalne jest rozpoznanie zaża-
lenia wniesionego przed tym dniem na postanowienie prokuratora o 
umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie, w której 
sąd rozstrzygał już w przedmiocie zażalenia na uprzednio wydane 
postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygoto-
wawczego i uchylił takie postanowienie? 

a w przypadku odpowiedzi pozytywnej: 
b)  Jaki organ jest po dniu 12 lipca 2007 r.  właściwy do rozpo-

znania takiego zażalenia: prokurator nadrzędny nad prokuratorem, 
który wydał zaskarżone postanowienie – zgodnie z treścią art. 330 § 
2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 12 lipca 2007 r. czy też 
sąd właściwy do rozpoznania sprawy – zgodnie z treścią art. 465 § 2 
k.p.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 marca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania karnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432)?” 
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I KZP 40/07 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-
szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

- treść pytania taka sama jak w sprawie I KZP 39/07 
 

I KZP 41/07 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

- treść pytania taka sama jak w sprawie I KZP 39/07 
 

I KZP 42/07 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy określenie użyte w art. 6 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o 

zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432), że 
sprawy «toczą się do końca postępowania w danej instancji według 
przepisów dotychczasowych» odnosi się tylko do przepisów doty-
czących «toczenia się postępowania», czy także do właściwości są-
du?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 38/07 – z dnia 19 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Reguła petryfikacji właściwości sądu, która ma zastosowanie 

w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 marca 
2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 
432 ze zm.), powoduje, że sąd właściwy rzeczowo do rozpoznania 
sprawy według przepisów obowiązujących przed zmianą stanu 
prawnego, zachowuje swą właściwość do zakończenia sprawy w 
danej instancji. Nie ulega także zmianie właściwość funkcjonalna 
sądu wyższego rzędu do rozpoznania środka odwoławczego. 

 
I KZP 34/07 – z dnia 20 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach: 
„Czy jednorodzajowe środki karne – w szczególności środki 

karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 k.k.) – 
orzeczone w odniesieniu do kilku nie pozostających w zbiegu real-
nym przestępstw i stąd nie podlegające łączeniu według reguł z art. 
90 § 2 k.k. wykonywane są kumulatywnie (suma okresów stosowa-
nia środków), czy też według reguł określonych w treści art. 43 § 2 
k.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 35/07 – z dnia 20 grudnia 2007 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
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Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności tytu-
łowi egzekucyjnemu w postaci postanowienia prokuratora o zabezpie-
czeniu majątkowym, wydanego na podstawie art. 293 § 1 k.p.k., toczy się 
według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, z uwzględnieniem 
przepisów art. 776 – 795 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w 
jakim odsyła do nich art. 26 k.k.w. Właściwym do rozpoznania wniosku o 
nadanie klauzuli jest sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika (art. 781 
§ 2 k.p.c. w zw. z art. 26 k.k.w.), a do rozpoznania zażalenia na postano-
wienie tego sądu – sąd wyższej instancji, chyba że sąd orzekający w tym 
samym składzie przychyli się do zażalenia (art. 20 § 2 k.k.w.). 

(poprzednia sygnatura I KZP 22/07) 
 
I KZP 37/07 – z dnia 20 grudnia 2007 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego – Sądu Dyscy-
plinarnego 

1. Ze względu  na niezamieszczenie w Konstytucji PRL z 1952 r. za-
kazu tworzenia przepisów karnych z mocą wsteczną (zasady lex retro 

non agit) oraz brak mechanizmu prawnego umożliwiającego uruchamia-
nie kontroli zgodności przepisów rangi ustawowej z Konstytucją lub z 
prawem międzynarodowym, a także ze względu na brak regulacji określa-
jącej miejsce umów międzynarodowych w krajowym porządku prawnym, 
sądy orzekające w sprawach karnych o przestępstwa z dekretu Rady 
Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 
154) nie były zwolnione z obowiązku stosowania retroaktywnych przepi-
sów karnych rangi ustawowej.  

2. Uchwałę wpisać do księgi zasad prawnych. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 270/07 – postanowienie z dnia 1 października 2007 r. 
Artykuł 151 § 2 k.k.w. określa rozpoczęcie biegu okresu odro-

czenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonego w 
pierwszym postanowieniu wydanym w tym przedmiocie. Jeżeli na-
tomiast, dochodzi do wydania kolejnych postanowień o dalszym 
odroczeniu wykonania kary (art. 151 § 3 k.k.w.), to w ich następ-
stwie, niezależnie od daty wydania, przedłuża się okres odroczenia 
biegnący nieprzerwanie od dnia wydania pierwszego postanowie-
nia, co ma znaczenie przy ubieganiu się skazanego o warunkowe 
zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie 
art. 152 k.k.w. 

 
I KZP 31/07 – postanowienie z dnia 25 października 2007 r. 
Artykuł 50 k.p.k. nie obejmuje swoją dyspozycją sytuacji, w 

której skumulowaniu ulega rola oskarżonego oraz organu dokonu-
jącego czynności procesowych za pokrzywdzonego niebędącego 
osobą fizyczną (art. 51 § 1 k.p.k.). 

 
I KZP 32/07 – postanowienie z dnia 25 października 2007 r.  
1. Orzeczenie na podstawie art. 42 § 1 k.k. zakazu prowadzenia 

pojazdów określonego rodzaju jest dopuszczalne w każdym wypad-
ku skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo prze-
ciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a więc także wówczas, gdy 
charakter popełnionego występku nakazuje orzeczenie zakazu pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 2 k.k. 
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2. Na gruncie unormowań Kodeksu karnego nie występuje 
„konkurencja środków karnych”, rozumiana w ten sposób, że orze-
czenie jednego z nich wyłącza możliwość orzeczenia innego, w tym 
samym postępowaniu i wobec tej samej osoby. 

 
I KZP 33/07 – postanowienie z dnia 25 października 2007 r. 
Postanowienie sądu wydane w przedmiocie wniosku złożone-

go na podstawie art. 18 § 4 k.s.h. podlega zaskarżeniu na podstawie 
art. 6 § 1 k.k.w., zgodnie ze standardami konstytucyjnymi, wynikają-
cymi z art. 45 ust. 1, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

 
V KZ 61/07 – postanowienie z dnia 26 października 2007 r. 
Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od kasacji w sprawie 

karnej ciąży również na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (art. 
527 § 1 in principio k.p.k.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 11/07 

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

„Czy lekarzowi pełniącemu dyżury medyczne służy roszczenie 
o świadczenie pieniężne (dodatkowe wynagrodzenie) w razie nie-
udzielenia przez pracodawcę odpowiedniego okresu nieprzerwane-
go odpoczynku (art. 132 § 1 i 133 § 1 k.p.) niezależnie od wynagro-
dzenia wypłaconego z tytułu dyżuru?” 

(poprzednia sygnatura I PZP 8/07) 
 

I PZP 12/07 

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

„Czy w razie zaistnienia przesłanki «niezadowalającej sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstwa» pracodawca, na podstawie art. 23 
ust. 7 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Kopalni Surowców 
Mineralnych «KOSMIN» we Wrocławiu jest uprawniony do jedno-
stronnego wstrzymania pracownikom wypłaty nagrody z okazji Dnia 
Górnika, czy też konieczne jest wówczas zawarcie przez strony 
układu zbiorowego porozumienia zmieniającego – stosownie do tre-
ści art. 6 powołanego wyżej Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
i art. 2419 kodeksu pracy?” 
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II UZP 7/07 

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

„Czy sprawy dotyczące zwrotu nienależnie pobranego zasiłku 
chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego wynikające z art. 
66 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) należą do 
kategorii spraw o zasiłek chorobowy i o świadczenie rehabilitacyj-
ne, dla których rozpoznania właściwy jest sąd rejonowy zgodnie z 
dyspozycją art. 4778 § 2 pkt 1 i pkt 2 k.p.c., czy też do kategorii 
spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, dla których w świetle 
art. 4778 § 1 k.p.c. właściwy jest sąd okręgowy?” 

 
II UZP 8/07 

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

„Czy odmowa wydania przez organ rentowy zaświadczenia 
bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o 
nie w przedmiocie zalegania z opłacaniem składek na ubezpiecze-
nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinna nastąpić w 
drodze postanowienia, zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na które służy zażalenie, 
czy też właściwą formą będzie w tym przypadku decyzja, od której 
przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych w trybie art. 4779 § 1 i nast. ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 
1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 8/07 – z dnia 4 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Białymstoku: 

„Czy wypłacane 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?” 

postanowiono przekazać do rozpoznania przez skład 7 sę-
dziów Sądu Najwyższego następujące pytanie prawne: 

„Czy lekarzowi pełniącemu dyżury medyczne służy roszczenie 
o świadczenie pieniężne (dodatkowe wynagrodzenie) w razie nie-
udzielenia przez pracodawcę odpowiedniego okresu nieprzerwane-
go odpoczynku (art. 132 § 1 i 133 § 1 k.p.) niezależnie od wynagro-
dzenia wypłaconego z tytułu dyżuru?” 

(nowa sygnatura I PZP 11/07) 
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II PZP 6/07 – z dnia 5 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Opolu 

W sprawie z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika, w 
której wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł, od 
apelacji powoda, w przypadku gdy wartość przedmiotu zaskarżenia 
jest niższa od tej kwoty, pobiera się opłatę stosunkową obliczoną 
od wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 35 ust. 1 zdanie drugie 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz.1398 ze zm.). 

 

II PZP 7/07 – z dnia 5 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

W sprawach o roszczenia pracownika z zakresu prawa pracy, 
w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł, pracow-
nik wnoszący powództwo ma obowiązek uiszczenia opłaty stosun-
kowej od pozwu (art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 35 ust. 1 zdanie dru-
gie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 

II UZP 4/07 – z dnia 5 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

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 (art. 476 § 2 pkt 1 k.p.c.). 

 

II UZP 5/07 – z dnia 5 grudnia 2007 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 
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„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 (tekst jedn.: 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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WO 12/07 – postanowienie z dnia 18 lipca 2007 r. 
Pozostawienie bez rozpoznania przez sąd odwoławczy apelacji 

oskarżonego, którego dotyczy prośba o ułaskawienie, nie jest orze-
kaniem w rozumieniu art. 564 § 2 k.p.k., a więc nie stanowi podsta-
wy do rozpoznania takiej prośby oraz wydania opinii w przedmiocie 
ułaskawienia przez ten sąd. 
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