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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 1/08 

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

„Czy matka może reprezentować małoletnie dzieci w procesie 
o ustalenie wydziedziczenia jej za bezpodstawne, a jeśli nie – czy w 
takiej sytuacji dzieci te powinny być reprezentowane przez ojca czy 
przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy na podstawie 
art. 99 k.r.o.?” 

 
III CZP 2/08 

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

„Czy skutkiem naruszenia procedury powołania pierwszego 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynikającego z zasto-
sowania przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o 
przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji orga-
nów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i 
telewizji (Dz. U. Nr 267, poz. 2258), tj. z pominięciem procedury 
określonej w przepisie art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) w 
brzmieniu wprowadzonym przepisem art. 13 pkt 23 lit. a powołanej 
wyżej ustawy z 29 grudnia 2005 r. i powołania osoby spoza grona 
kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Radiofonii i Te-
lewizji, jest nieważność wystawionych przez Prezesa Urzędu Ko-
munikacji Elektronicznej pełnomocnictw procesowych?” 
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III CZP 3/08 

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

„Czy współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych 
współwłaścicieli korzysta z nie przynoszącej pożytków nierucho-
mości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia z pozostałymi 
współwłaścicielami uzyskanych z tego tytułu korzyści?” 

 
III CZP 4/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w War-
szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy sprawa z powództwa syndyka masy upadłości przeciwko 
bankowi o roszczenie z rachunku bankowego upadłej spółki jest 
sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 § 1 k.p.c.?” 

 
III CZP 5/08 

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

„Czy przewidziane art. 16 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skar-
dze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 
1843) naprawienie szkody wynikłej z przewlekłości postępowania 
obejmuje tylko szkodę majątkową w zakresie przewidzianym art. 
363 k.c., czy również szkodę niemajątkową w postaci zadośćuczy-
nienia za krzywdę moralną? 

a w przypadku pozytywnej odpowiedzi 
Czy wobec tego, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Kon-
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wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, spo-
rządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., bezpośrednie jej sto-
sowanie, wynikające z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., jej przepisy art. 13 i 41 przy uwzględ-
nieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu (art. 32 ust. 1) przemawiają za taką wykładnią Kodeksu 
cywilnego, która zezwala na przyjęcie analogii przy stosowaniu art. 
445 i art. 448 k.c. dla oceny żądania zadośćuczynienia za krzywdę 
moralną?” 

 
III CZP 6/08 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-
ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy przedstawienie inwestorowi umowy z podwykonawcą 
(lub jej projektu) oraz odpowiedniej dokumentacji jest konieczną 
przesłanką skuteczności zgody inwestora na zawarcie przez wyko-
nawcę umowy z podwykonawcą o wykonanie zadań wchodzących 
w zakres umowy o roboty budowlane (art. 647 § 1 k.c.), warunkują-
cej zastosowanie art. 6471 § 5 k.c.? 

2. Czy zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy 
z podwykonawcą (i odpowiednio na zawarcie przez podwykonawcę 
umowy z kolejnym podwykonawcą) o wykonanie zadań wchodzą-
cych w zakres umowy o roboty budowlane musi być wyrażona w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 63 § 2 k.c. w zw. z 
art. 6471 § 4 k.c.), czy też może być wyrażona przez każde zachowa-
nie (art. 60 k.c.)?”  

 
III CZP 7/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy nieuzupełnienie przez stronę braku formalnego apelacji, 

polegającego na niewskazaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w 
sprawie o ochronę naruszonego posiadania, powinno skutkować 
odrzuceniem apelacji?” 

 
III CZP 8/08 

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 wyżej wymienionej 
ustawy o ustaleniu, które nieruchomości stanowią wspólnotę grun-
tową oraz decyzja, o której mowa w art. 8 ust. 2 wyżej wymienionej 
ustawy o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie 
gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiada-
nych i wielkość przysługujących 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-
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nia wspólnoty gruntowej?” 
 

III CZP 9/08 

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

„I. Jakie zasady należy stosować przy określaniu wartości na-
kładów z majątku wspólnego na pokrycie wkładu jednego z małżon-
ków w spółce cywilnej (i analogicznie w spółce jawnej), a w szcze-
gólności: 

1. Czy wartość tę należy określić w ten sposób, że najpierw 
ustalić ułamkowy udział wkładu, na pokrycie którego został poczy-
niony nakład, w stosunku do łącznej wartości wkładów wniesionych 
przez wspólników do spółki, a następnie tak ustalony udział od-
nieść do wartości rynkowej spółki według jej stanu na datę ustania 
małżeńskiej wspólności ustawowej, a cen z daty orzekania? 

2. Czy wartość tę należy określić jako równą kwocie, jaka 
przypadłaby małżonkowi będącemu udziałowcem spółki, w przy-
padku wystąpienia ze spółki (art. 871 k.c. w odniesieniu do spółki 
cywilnej i art. 65 k.s.h. w odniesieniu do spółki jawnej) – przy zało-
żeniu wystąpienia ze spółki w dacie ustania małżeńskiej wspólności 
ustawowej? 

3. Czy wartość tę należy przyjąć w kwocie nominalnej wnie-
sionego wkładu ewentualnie odpowiednio zwaloryzowanej w przy-
padku, gdy od daty wniesienia wkładu do daty orzekania nastąpiła 
istotna zmiana siły nabywczej pieniądza (np. wskaźnikiem wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych)? 

II. W przypadku odpowiedzi negatywnej, jeżeli chodzi o możli-
wość określenia wartości nakładów jak w wariantach 1 i 2: 

Czy analogicznie jak wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu w 
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spółce cywilnej (spółce jawnej), podlega rozliczeniu na podstawie 
art. 45 k.r.o. stosowanego w drodze analogii zysk wypracowany 
przez spółkę, a przeznaczony przez wspólników nie do wypłaty 
wspólnikom lecz na inne cele w szczególności na rozwój spółki (in-
westycje)? 

III. Jakie zasady należy stosować przy określaniu wartości na-
kładów z majątku wspólnego na majątek odrębny małżonka, który 
ze środków należących do majątku wspólnego nabywa w sposób 
pierwotny (przy zawiązywaniu spółki) do majątku odrębnego udziały 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności: 

1) Czy wartość tę należy określić jako równą wartości rynko-
wej udziałów w spółce nabytych w zamian za te środki według sta-
nu spółki na datę ustania wspólności, a cen z daty orzekania o po-
dziale majątku wspólnego? 

2) Czy wartość tę należy przyjąć w kwocie nominalnej zaanga-
żowanych środków z majątku wspólnego ewentualnie odpowiednio 
zwaloryzowanej w przypadku, gdy od daty nabycia udziałów w 
spółce do daty orzekania nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej 
pieniądza (np. wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych)?” 

 
III CZP 10/08 

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

„Czy obowiązek remontu balkonów w budynku mającym wy-
odrębnioną własność lokali obciąża wyłącznie właścicieli poszcze-
gólnych lokali, czy też może obciążać wspólnotę mieszkaniową, 
zwłaszcza jeśli remont dotyczy elementów konstrukcyjnych balko-
nów?” 
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III CZP 11/08 

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 12/08 

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

„Czy na postanowienie o zwolnieniu z funkcji kuratora spadku 
i powołanie w to miejsce innej osoby przysługuje kuratorowi apela-
cja?”  

 
III CZP 13/08 

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

„Czy Skarbowi Państwa, który wypłacił funkcjonariuszowi za 
wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Policji jed-
norazowe odszkodowanie pieniężne na podstawie art. 5 ustawy z 
dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie 
wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji 
(Dz. U. Nr 53, poz. 345 ze zm.), przysługuje do sprawcy roszczenie o 
zwrot równowartości tego świadczenia? 

a w przypadku odpowiedzi pozytywnej 
Czy górną granicą odpowiedzialności sprawcy w procesie re-

gresowym jest odszkodowanie, które byłby zobowiązany świadczyć 
sprawca bezpośrednio poszkodowanemu na podstawie przepisów 
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prawa cywilnego, czy też wyłącznie suma jednorazowego odszko-
dowania przyznana poszkodowanemu jako funkcjonariuszowi Poli-
cji?” 

 
III CZP 14/08 

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

„Czy przepis art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księ-
gach wieczystych i hipotece, wprowadzony ustawą z 11 maja 2001 r. 
o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego (...) (Dz. U. Nr 63, poz. 635), ma za-
stosowanie do hipotek ustanowionych przed wejściem tej ustawy w 
życie?” 

 
III CZP 15/08 

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

„Czy skuteczne jest oświadczenie dłużnika o ustanowieniu hi-
poteki złożone przed zajęciem prawa użytkowania wieczystego, je-
żeli wniosek o wpis hipoteki wpłynął po ujawnieniu w księdze wie-
czystej wzmianki o wszczęciu egzekucji z tego prawa?” 

 
III CZP 16/08 

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

„1. Czy w sprawie o podział majątku wspólnego, do którego 
przynależy między innymi prawo najmu lokalu komunalnego, za 
który opłacany jest czynsz w wysokości ustalanej w uchwale rady 
gminy, wydanej na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
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2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego, podlega rozliczeniu między byłymi 
małżonkami wartość tego prawa? 

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej: 
2. W oparciu o jakie kryteria ustalać należy wartość owego 

prawa oraz czy i w jakim zakresie uwzględniać możliwość preferen-
cyjnego zakupu lokalu przez najemcę?” 

 
III CZP 17/08 

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

„Czy dopuszczalne jest dokonanie wpisu w dziale IV księgi 
wieczystej hipoteki przymusowej w sytuacji, gdy sąd wieczysto-
księgowy przed rozpoznaniem wniosku o wpis hipoteki rozpoznał 
wniosek o wpis prawa własności, dokonując wpisu w dziale II księgi 
wieczystej na rzecz osoby, która nie jest dłużnikiem, pomimo tego, 
że wniosek o wpis prawa własności został złożony później aniżeli 
wniosek o wpis hipoteki, jak też sama czynność prawna przenoszą-
ca własność nieruchomości została dokonana po złożeniu wniosku 
o wpis hipoteki, a w dacie dokonania czynności przenoszącej wła-
sność nieruchomości, w księdze wieczystej urządzonej dla nieru-
chomości wpisana była wzmianka o złożeniu wniosku o wpis hipo-
teki?”  

 
III CZP 18/08 

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

„Czy od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności na 
podstawie dziedziczenia pobiera się jedną opłatę stałą niezależnie 
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od liczby ujawnionych udziałów w tym prawie objętych jednym 
wnioskiem stosownie do art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 
1398 ze zm.), czy też wysokość opłaty stanowić powinna iloczyn 
kwoty 150 złotych i ilości udziałów w prawie ujawnianych na pod-
stawie jednego wniosku stosownie do art. 45 ust. 2 powołanej 
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 113/07 – z dnia 4 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
W postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubow-

nego toczącym się według przepisów kodeksu postępowania cy-
wilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 października 2005 r. 
w sprawie, która w braku zapisu na sąd polubowny podlegałaby 
rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodar-
czych, nie stosuje się art. 47912 § 1 k.p.c. oraz art. 47914 § 2 k.p.c. 

 
III CZP 119/07 – z dnia 4 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
1) Na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie 

terminu do wniesienia opłaty od apelacji zażalenie nie przysługuje. 
2) Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 111/07 – z dnia 9 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
W sprawie z powództwa rodziców, występujących z roszcze-

niami odszkodowawczymi przeciwko zakładowi ubezpieczeń w 
związku ze śmiercią dziecka w wypadku komunikacyjnym, warto-
ścią przedmiotu sporu określającą właściwość rzeczową sądu jest 
łączna wartość dochodzonych roszczeń. 

 
III CZP 112/07 – z dnia 17 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
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W sprawie o uznanie wyroku sądu polubownego wydanego za 
granicą sąd pierwszej instancji, odrzucając zażalenie na posiedze-
niu niejawnym, orzeka w składzie jednego sędziego (art. 370 w zw. z 
art. 397 § 2 art. 47 § 1 i 3 oraz art. 13 § 2 k.p.c.). 

 
III CZP 117/07 – z dnia 17 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ 
w Warszawie 

Na postanowienie sędziego-komisarza, zobowiązujące wierzy-
ciela do złożenia zaliczki na koszty związane ze zgłoszeniem wierzy-
telności po upływie terminu wyznaczonego do zgłoszenia, przysłu-
guje zażalenie (art. 235 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Pra-
wo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Posta-
nowienie rozstrzygające o tym zażaleniu sąd uzasadnia z urzędu. 

 
III CZP 126/07 – z dnia 17 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Niedołączenie dokumentu – wykazującego umocowanie orga-

nu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa – do wniesionego 
przez radcę prawnego sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie go-
spodarczej, uzasadnia odrzucenie sprzeciwu (art. 4798a § 5 k.p.c.). 

 
III CZP 134/07 – z dnia 30 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
1. Wierzyciel, który przed zajęciem nieruchomości uzyskał na 

niej hipotekę kaucyjną, stwierdzoną w opisie i oszacowaniu, ale w 
chwili podziału nie legitymuje się tytułem wykonawczym, uczestni-
czy w podziale sumy uzyskanej w egzekucji z tej nieruchomości bez 
potrzeby zgłoszenia się i udowodnienia wierzytelności zabezpie-
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czonej tą hipoteką. Przypadającą mu należność pozostawia się na 
rachunku depozytowym sądu, wskazując przyczyny uzasadniające 
wstrzymanie wypłaty. 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 136/07 – z dnia 30 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 
Prawo pierwokupu przewidziane w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 

lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania 
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) nie dotyczy 
mieszkań znajdujących się na nieruchomości nabytej przez gminę z 
mocy samego prawa. 

 
III CZP 140/07 – z dnia 30 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie: 
„Czy po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej określonej w umo-

wie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego, poszkodowany w wypadku może domagać się na 
podstawie art. 3571 k.c. ustalenia przez sąd, że górną granicę odpo-
wiedzialności ubezpieczyciela z tej umowy stanowi każdorazowo 
obowiązująca suma gwarancyjna wynikająca z przepisów o ubez-
pieczeniach obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicz-
nych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 49/07 – z dnia 31 stycznia 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji 

nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi 
naruszenia prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty doty-
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czące naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskarżenia 
bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania 

i nadał jej moc zasady prawnej. 
 
 
 

Sprostowanie 

Prawidłowa treść uchwały z dnia 22 listopada 2007 r., sygn. III 
CZP 97/07 powinna brzmieć: 

„Przepis art. 59 k.c. nie ma zastosowania do umowy sprzedaży 
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności wzniesione-
go na nim budynku, zawartej z naruszeniem obowiązku określone-
go w art. 59 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 
1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.).” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
IV CSK 92/07 – wyrok z dnia 21 czerwca 2007 r. 
1. Powołanie się na wynikający z treści weksla poterminowy 

charakter indosu (art. 20 ust. 1 zd. 2 prawa wekslowego) nie podle-
ga ograniczeniom przewidzianym w art. 495 § 3 zd. 1 k.p.c. 

2. Weksel gwarancyjny może być wystawiony nie tylko jako 
weksel in blanco, ale także jako weksel zupełny. 

 
I CNP 24/07 – postanowienie z dnia 20 lipca 2007 r. 
Od prawomocnego postanowienia sądu drugiej instancji w 

przedmiocie zatwierdzenia lub zmiany planu podziału sumy uzy-
skanej z egzekucji przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności 
z prawem (art. 4241 § 1 k.p.c.). 

 
V CSK 139/07 – wyrok z dnia 21 września 2007 r. 
Miarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w 

spełnieniu całości świadczenia jest co do zasady dopuszczalne tak-
że ze względu na wykonanie przez dłużnika zobowiązania w znacz-
nej części. 

 
IV CSK 118/07 – postanowienie z dnia 26 września 2007 r. 
Roszczenie o zwrotne przewłaszczenie nieruchomości jest 

roszczeniem warunkowym w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361). 
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IV CSK 133/07 – wyrok z dnia 26 września 2007 r. 
Przepis art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-

mornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) nie 
ma zastosowania do odwołanego zastępcy komornika. 

 

II CSK 289/07 – wyrok z dnia 2 października 2007 r. 
Zabronioną publiczną reklamą leków określonych w art. 57 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.), a także 
czynem nieuczciwej konkurencji przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) jest tak-
że publiczne reklamowanie promocyjnej obniżki cen tych leków 
przez porównanie obniżonej ceny z ceną wyższą, sugerujące okre-
sową sprzedaż leku po niższej cenie. 

 

IV CSK 184/07 – wyrok z dnia 3 października 2007 r. 
Możliwość zastosowania art. 531 § 2 k.c. do oceny skutków rozpo-

rządzenia korzyścią uzyskaną przez osobę trzecią na podstawie bezsku-
tecznej z mocy prawa czynności prawnej z upadłym, nie oznacza pozba-
wienia syndyka masy upadłości legitymacji do wystąpienia przeciwko 
osobie trzeciej z powództwem, którego podstawę stanowi art. 127 i 134 w 
zw. z art. 131 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na-
prawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

 

IV CSK 181/07 – wyrok z dnia 11 października 2007 r. 
Konstrukcja kary umownej zaliczanej nie wyłącza możliwości jej 

miarkowania na podstawie art. 484 § 2 k.c. Kryterium oceny rażącego 
wygórowania takiej kary może być relacją jej wysokości do odszkodo-
wania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych. 
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III CSK 104/07 – wyrok z dnia 18 października 2007 r. 
Wykonawca robót budowlanych, żądający od zamawiającego gwa-

rancji zapłaty, zobowiązany jest wykazać wysokość ewentualnego rosz-
czenia z tytułu wynagrodzenia, którego zabezpieczeniu terminowej zapła-
ty służyć ma udzielenie tej gwarancji. 

 
IV CSK 271/07 – wyrok z dnia 24 października 2007 r. 
W sprawie o zwolnienie zajętej rzeczy od egzekucji, powód 

może – po dokonaniu przez komornika sprzedaży tej rzeczy – zmie-
nić roszczenie na żądanie zwolnienia od egzekucji kwoty pieniężnej 
uzyskanej ze sprzedaży. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 1/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy z faktu nieuwzględnienia przez ustawodawcę w art. 305 

ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 
1117 z późn. zm.) – Prawo własności przemysłowej w brzmieniu 
sprzed nowelizacji z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 958) 
typu czynu zabronionego penalizującego działanie osób, które to-
war opatrzony podrobionymi znakami towarowymi po uprzednim 
nabyciu – oferują do kolejnej, następczej sprzedaży należy wnio-
skować, że wolą ustawodawcy było pozostawienie tego rodzaju za-
chowań bezkarnymi, czy też możliwa jest analiza takich czynów pod 
kątem wypełnienia znamion przestępstwa paserstwa określonego 
normą art. 291 k.k. lub art. 292 k.k.?” 

 
I KZP 2/08 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdań-
sku przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„Czy postanowienie sądu rejonowego o przekazaniu według 
właściwości miejscowej sprawy zażalenia na postanowienie proku-
ratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego jest 
orzeczeniem sądu odwoławczego w rozumieniu art. 426 § 2 k.p.k., a 
jeżeli tak, to czy na takie postanowienie sądu rejonowego służy za-
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żalenie do przełożonego sądu okręgowego?” 
 

I KZP 3/08 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdań-

sku przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

► treść pytania taka sama jak w sprawie I KZP 2/08. 
 

I KZP 4/08 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdań-

sku przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

► treść pytania taka sama jak w sprawie I KZP 2/08. 
 

I KZP 5/08 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdań-

sku przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

► treść pytania taka sama jak w sprawie I KZP 2/08. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 179/07 – postanowienie z dnia 12 czerwca 2007 r. 
1. Przyjęcie konstrukcji prawnej czynu ciągłego (art. 12 § 1 

k.k.) sprawia, że w sytuacji, gdy wyniki przewodu sądowego nie 
stwarzają podstaw do uznania, iż oskarżony dopuścił się przestęp-
stwa ciągłego w zakresie zarzucanym mu w akcie oskarżenia, sąd 
nie uniewinnia go od poszczególnych fragmentów przestępstwa 
ciągłego, lecz eliminując te fragmenty z opisu czynu, w uzasadnie-
niu wyjaśnia, dlaczego przypisany oskarżonemu czyn nie obejmuje 
wszystkich zarzucanych aktem oskarżenia zachowań składających 
się na przestępstwo ciągłe. 

2. Gdy prawomocnym wyrokiem orzeczona została kara bez-
względnego pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w 
warunkach czynu ciągłego, to zgodnie z brzmieniem przepisu art. 
523 § 3 k.p.k., od takiego orzeczenia oskarżycielowi nie przysługuje 
kasacja na niekorzyść. Wzruszenie tego orzeczenia jest możliwe 
tylko w drodze kasacji wniesionej przez podmiot wskazany w art. 
521 k.p.k. 

 
IV KZ 36/07 – postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. 
W wypadku obrońcy z urzędu art. 422 § 2 k.p.k. należy stoso-

wać w postępowaniu odwoławczym odpowiednio (art. 458 k.p.k.), 
wobec konieczności uwzględnienia wynikającej z art. 84 k.p.k. róż-
nicy w unormowaniu obowiązków obrońcy z wyboru i obrońcy z 
urzędu. Obrońca z urzędu ma obowiązek podejmowania czynności 
procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania (art. 84 
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§ 2 zd. 1 k.p.k.), co oznacza, że ze względów gwarancyjnych od 
chwili prawomocnego zakończenia postępowania skazany powinien 
być traktowany jak osoba nieposiadająca obrońcy. 

 
II KK 81/07 – wyrok z dnia 21 sierpnia 2007 r. 
1. Z brzmienia art. 451 k.p.k. wynika, że uprawnienie sądu do 

uznania, iż udział oskarżonego w rozprawie nie jest konieczny sta-
nowi wyjątek („chyba że”), natomiast doprowadzenie oskarżonego 
na rozprawę odwoławczą i wydanie pozytywnej decyzji w tym 
przedmiocie [„... sąd odwoławczy (...) zarządza sprowadzenie ...”] 
powinno być regułą. 

2. Wówczas gdy apelacja ogranicza się wyłącznie do kwestii 
prawnych, można uznać za wystarczające, aby w rozprawie apela-
cyjnej, pomimo złożenia przez oskarżonego wniosku o doprowa-
dzenie, uczestniczył jedynie jego obrońca; w innych przypadkach, 
zwłaszcza gdy przedmiotem postępowania odwoławczego są kwe-
stie natury faktycznej, to umożliwienie oskarżonemu pozbawionemu 
wolności udziału w rozprawie odwoławczej jest konieczne, ze 
względu na obowiązek zachowania reguł rzetelnego procesu, w tym 
prawa do obrony. 

 
II KK 96/07 – wyrok z dnia 21 sierpnia 2007 r. 
Racjonalizacja kary orzekanej jako kara łączna w wyroku łącz-

nym nie musi być rozumiana wyłącznie jako łagodzenie i mieć za-
tem charakter jednokierunkowy. 

 
V KK 9/07 – wyrok z dnia 1 października 2007 r. 
Przepisy ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważ-

ne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działal-
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ność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, 
poz. 149 ze zm.), dotyczące kręgu osób, którym przysługuje od-
szkodowanie w wyniku stwierdzenia nieważności orzeczenia, nie 
podlegają wykładni rozszerzającej. 

 
III KK 236/07 – postanowienie z dnia 18 października 2007 r. 
Nieuwzględnienie „w należytym stopniu” okoliczności łago-

dzących nie może być podstawą zarzutu obrazy art. 410 k.p.k. Było-
by to możliwe tylko wtedy, gdy okoliczności te zostałyby pominięte 
przez sąd. 

 
III KK 227/07 – wyrok z dnia 16 listopada 2007 r. 
Dyspozycja art. 536 k.p.k. w zw. z art. 435 k.p.k. uprawnia sąd 

kasacyjny do uchylenia wyroku na korzyść współoskarżonych przy 
zachowaniu określonych w tych przepisach warunków, również w 
wypadku, gdy od wydanego wyroku kasacja oskarżonym nie przy-
sługiwała. 

 
I KZP 34/07 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2007 r. 
W sytuacji, gdy zachodzi konieczność wykonania kilku środ-

ków karnych niepodlegających łączeniu według reguł określonych 
w art. 90 § 2 k.k., środki te podlegają odrębnemu wykonaniu, które 
następuje – zgodnie z dyspozycją art. 43 § 2 k.k. –po uprawomoc-
nieniu się wyroków, którymi je orzeczono (z wyłączeniem okresu 
odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności, również 
orzeczonej za inne przestępstwo), nawet jeżeli dotyczą zakazów 
oraz obowiązków tego samego rodzaju. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

II PZP 1/08 

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

„Czy w sprawie z zakresu prawa pracy, kiedy po stronie po-
zwanej występuje współuczestnictwo materialne pomiędzy podmio-
tami, dla których właściwe jest postępowanie odrębne (tu zakład 
pracy) i postępowanie zwykłe (tu ubezpieczyciel) uchylenie przepi-
sów o postępowaniu odrębnym wynikające z art. 72 § 3 k.p.c. w zw. 
z art. 72 § 2 k.p.c. obejmuje również przepis art. 47 § 1 k.p.c. (w 
brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 
marca 2007 r. – Dz. U. Nr 112, poz. 766) i pozwala na rozpoznanie 
sprawy w składzie jednoosobowym?” 

 
II PZP 2/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w War-
szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

„1. Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownicy (art. 52 § 1 k.p.) w okresie ciąży 
pracownicy (art. 177 § 1 k.p.) w sytuacji, gdy u pracodawcy brak jest 
zakładowej organizacji związkowej bądź taka organizacja funkcjo-
nuje, ale pracownica nie jest jej członkiem? 

2. Czy w przypadku niedopuszczalności rozwiązania umowy o 
pracę opisanym w punkcie pierwszym pytania, w stosunku do ko-
biety w ciąży, z którą rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedze-
nia z jej winy w okresie biegnącego już wypowiedzenia tej umowy, 
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podstawę do zasądzenia odszkodowania będzie stanowił art. 60 
k.p.?” 

 
II PZP 3/08 

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

„Czy strażakowi z tytułu zatrudnienia ponad normę czasu 
służby wskazaną w ustępie 9 i 10 art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 
96, poz. 667) przysługują roszczenia przewidziane w Rozdziale V 
Działu szóstego Kodeksu Pracy w związku z art. 5 k.p.?” 

 
II PZP 4/08 

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

„Czy jest sprawą z zakresu prawa pracy, w rozumieniu art. 476 
§ 1 k.p.c. sprawa, w której po złożeniu przez pracodawcę pozwu 
przeciwko pracownikowi, a przed zawiśnięciem sporu, nastąpiło 
zbycie wierzytelności, a nabywcę wierzytelności nie łączyła z po-
zwanym pracownikiem umowa o charakterze pracowniczym?” 

 
III SPZP 1/08 

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

► treść pytania taka sama jak w sprawie III CZP 5/08 (str. 2 
Biuletynu). 

 
III SZP 1/08 

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

► treść pytania taka sama jak w sprawie III CZP 2/08 (str. 1 
Biuletynu). 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 9/07 – z dnia 4 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

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

1. Zakładowego układu zbiorowego pracy, zawartego w okre-
sie między dniem 1 stycznia 2001 r. a dniem 26 listopada 2002 r., w 
którym zamieszczono postanowienie, że „w razie rozwiązania lub 
wypowiedzenia układu, strony przystąpią niezwłocznie do negocja-
cji treści nowego układu, a do czasu zawarcia przez strony nowego 
układu obowiązuje dotychczasowy”, nie stosuje się po jego rozwią-
zaniu z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez praco-
dawcę po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 
listopada 2002 r., K 37/01 (Dz. U. Nr 196, poz. 1660), chyba że posta-
nowienie to zostało ustalone z zachowaniem swobody pracodawcy 
co do podejmowania decyzji w sprawie związania się wynegocjo-
wanym układem zbiorowym. 

2. Do wypowiedzenia wynikających z układu zbiorowego pracy wa-
runków umowy o pracę w razie rozwiązania tego układu, gdy nie został 
on zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wyna-
gradzania, stosuje się art. 38 § 1 i art. 45 § 1 k.p. 

 

II PZP 8/07 – z dnia 8 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Toruniu 
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W sprawach z zakresu prawa pracy Urząd Skarbowy nie ma 
obowiązku uiszczenia opłat sądowych (art. 94 ustawy z dnia 28 lip-
ca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. Nr 
167, poz. 1398 ze zm.). 

 

II UZP 6/07 – z dnia 8 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Emerytura wojskowa wraz z podwyższeniem z tytułu inwalidz-
twa pozostającego w związku ze służbą, przewidzianym w art. 15 
ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 8, poz. 66 ze zm.) nie może przekroczyć 75 % podstawy jej wy-
miaru (art. 18 ust. 1 tej ustawy). 

 

III SPZP 1/07 – z dnia 9 stycznia 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Skarga wniesiona na podstawie przepisów 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 199, poz. 1843) w toku postępowania przed sądem 
pierwszej instancji, o stwierdzenie przewlekłości w tym postępowa-
niu, powinna zostać rozpoznana merytorycznie także po zakończe-
niu postępowania przed tym sądem. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WZ 36/07 – postanowienie z dnia 2 października 2007 r. 
W wypadku, w którym jedno z zachowań składających się na 

czyn ciągły (art. 12 k.k.) popełnione zostało przez sprawcę prze-
stępstwa w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, a drugie po 
zwolnieniu go z tej służby, do określenia właściwości sądu stosuje 
się odpowiednio art. 649 § 1 k.p.k., co oznacza, że sprawę o to prze-
stępstwo rozpoznaje sąd wojskowy, bowiem więź łącząca oba za-
chowania decydując o jedności czynu, nie dopuszcza w ogóle moż-
liwości ich oddzielnego rozpoznania. 

 
WA 46/07 – wyrok z dnia 23 listopada 2007 r. 
1. Skoro w myśl uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego z 

dnia 14 listopada 2007r., BSA I-4110-5/07, ustawowe uprawnienie 
Ministra Sprawiedliwości do delegowania sędziego do pełnienia 
obowiązków sędziowskich w innym sądzie może być, w jego za-
stępstwie albo z jego upoważnienia, na podstawie art. 37 ust. 1 lub 5 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 24, poz. 199 ze zm.) wykonywane tylko przez sekretarza stanu 
albo przez podsekretarza stanu, to należy przyjąć, że gdy chodzi o 
takie delegowanie sędziego sądu wojskowego, możliwość ta odnosi 
się odpowiednio również do uprawnienia Ministra Obrony Narodo-
wej co do porozumiewania się w tym przedmiocie z Ministrem 
Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 26 § 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.). 
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2. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej nie może skutecznie realizować 
uprawnień Ministra Obrony Narodowej, wynikających z treści art. 26 
§ 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) nawet w sy-
tuacji, w której dysponuje stosownym upoważnieniem tegoż Mini-
stra wydanym na podstawie art. 268a k.p.a. 

 

WA 42/07 – wyrok z dnia 28 listopada 2007 r. 
W sprawie wieloosobowej, w której zachodzi sytuacja okre-

ślona w art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k., w stosunku do współoskarżonych, 
którzy nie wnieśli środków odwoławczych a zostali uniewinnieni, 
uchylenie z tego powodu orzeczenia na podstawie art. 435 k.p.k. nie 
jest dopuszczalne, gdyż nie byłoby to działaniem na ich korzyść. 
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