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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 77/08 

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

„Czy przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące 
nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika w 
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), mają zastosowanie w sytuacji, w 
której zobowiązanie dłużnika pozostającego w związku małżeńskim 
powstało po dniu 20 stycznia 2005 r. (art. 5 ust. 5, pkt 1 i 2), czy też 
w sytuacji, gdy po dniu 20 stycznia 2005 r. powstał tytuł egzekucyj-
ny przeciwko takiemu dłużnikowi (art. 5 ust. 6 tej ustawy)?” 

 
III CZP 78/08 

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

„Czy likwidacja przedsiębiorstwa państwowego, o którym 
mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przed-
siębiorstwach państwowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 
poz. 981 z późn. zm.) może polegać na sprzedaży prowadzonego 
przez to przedsiębiorstwo państwowe przedsiębiorstwa w rozumie-
niu art. 551 k.c., czy też uprawnienie do zbycia przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 551 k.c. należy do wyłącznych uprawnień jego wła-
ściciela, a przedsiębiorstwo państwowe w toku jego likwidacji może 
dysponować jedynie poszczególnymi składnikami materialnymi i 
niematerialnymi, o których mowa w art. 551 k.c.?” 
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III CZP 79/08 

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

„1. Czy legitymację bierną dla dochodzenia roszczenia prze-
widzianego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) o nakazanie opublikowania 
sprostowania lub odpowiedzi posiada ten redaktor naczelny czaso-
pisma, który odmówił opublikowania sprostowania lub odpowiedzi 
(niezależnie od tego czy nadal tę funkcję pełni), czy też wyłącznie 
redaktor naczelny, który pełni tę funkcję w dacie orzekania o po-
wyższym roszczeniu? 

2. Czy sąd rozpoznający roszczenie o nakazanie opublikowa-
nia sprostowania lub odpowiedzi jest uprawniony do dokonania ko-
rekty sprostowania lub odpowiedzi zarówno gdy chodzi o ich treść 
jak i formę?” 

 
III CZP 80/08 

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

„Czy wynikająca z art. 47943 k.p.c. rozszerzona prawomocność 
wyroku uwzględniającego powództwo o uznanie postanowień 
wzorca umowy za niedozwolone, obejmuje także postępowanie w 
sprawie toczącej się pomiędzy innymi stronami – w tym także z po-
wództwa organizacji społecznej działającej na rzecz ochrony intere-
sów konsumentów przeciwko innemu przedsiębiorcy stosującemu 
takie same lub podobne postanowienia wzorca umownego, jak wpi-
sane, nie będącemu jednak stroną postępowania w sprawie, w któ-
rej zapadł wyrok wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 
2 k.p.c. – i skutkuje obowiązkiem odrzucenia pozwu w nowej spra-
wie?” 
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III CZP 81/08 

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

„Czy w sprawie rozpoznanej z pominięciem przepisów o po-
stępowaniu uproszczonym na podstawie art. 5057 zdanie 1 k.p.c. od 
apelacji pobiera się opłatę stałą, czy stosunkową?” 

 
III CZP 82/08 

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

„Czy do roszczeń samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot kosztów 
zwiększonego wynagrodzenia pracowników, powstałych wskutek 
realizacji ustawowego obowiązku, nałożonego przepisem art. 4a 
ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształ-
towania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 1 z 1995 r. poz. 2 ze zm.) stosuje się 
szczególny 2-letni termin przedawnienia z art. 751 pkt 1) k.c., czy też 
ogólny termin przedawnienia z art. 118 k.c. oraz kiedy powstaje 
wymagalność tego roszczenia?” 

 
III CZP 83/08 

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

„Czy zarządzenia wydane na podstawie art. 569 § 2 k.p.c., a 
niekończące postępowania podlegają zaskarżeniu i z mocy którego 
z przepisów postępowania?” 

 
III CZP 84/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia 

przez stronę od umowy, z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania pieniężnego przez jej kontrahenta, jest 
ważne w świetle art. 483 § 1 k.c.?” 

 
III CZP 85/08 

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

„Czy dłużnik jest uczestnikiem postępowania w sprawie o na-
danie klauzuli wykonalności przeciwko jego współmałżonkowi?” 

 
III CZP 86/08 

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

„Czy na postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwier-
dzenia sprawozdań kuratora osoby prawnej ustanowionego w trybie 
art. 42 k.c. przysługuje środek odwoławczy, a jeżeli tak to czy jest to 
apelacja, czy zażalenie?” 

 
III CZP 87/08 

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

„Czy nabywca przedsiębiorstwa może ubiegać się o udzielenie 
zamówienia, powołując się na nabyte wraz z przedsiębiorstwem 
niezbędną wiedzę i doświadczenie w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w sytuacji, w której zbywca – 
przedsiębiorca jednoosobowy – prowadzi nadal tę samą działalność 
gospodarczą?” 
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III CZP 88/08 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w 
Krakowie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Są-
du Najwyższego: 

„Czy od zażalenia na zarządzenie o zwrocie zgłoszenia wierzy-
telności przez sędziego komisarza, opłatę należy pobrać na zasa-
dzie art. 75 pkt 3, art. 19 ust. 3 pkt 2 czy też art. 14 ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 
167, poz. 1398 ze zm.)?” 

 
III CZP 89/08 

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

„1. Czy w postanowieniu stwierdzającym nabycie służebności 
w drodze zasiedzenia przez przedsiębiorstwo należy oznaczać nie-
ruchomość władnącą? 

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, w 
oparciu o jakie kryteria powinna być wskazywana nieruchomość 
władnąca?” 

 
III CZP 90/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przed-
stawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy komornikowi na podstawie art. 49 ust. 1 w zw. z art. 59 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i 
egzekucji (w brzmieniu sprzed nowelizacji z 24 maja 2007 r. Dz. U. z 
2007 r. Nr 112, poz. 769) przysługuje opłata egzekucyjna, w przy-
padku gdy komornik złożył na rachunek depozytowy sądu kwoty 
zgromadzone w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 
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z mocy art. 24 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej z dnia 15 kwietnia 2005 r. 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684 ze zm.) – na podstawie uprzedniego 
zajęcia wierzytelności – a po podjęciu postępowania, a następnie 
na wniosek wierzyciela po umorzeniu postępowania egzekucyjnego 
– gdy kwoty te zostały przez komornika zwrócone dłużnikowi?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 142/07 – z dnia 5 czerwca 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
1. Zwolnienie strony od kosztów sądowych w sprawie, przy-

znane w postępowaniu przed sądem powszechnym, nie obejmuje 
postępowania kasacyjnego. 

2. Pełnomocnictwo procesowe nie obejmuje z samego prawa 
umocowania do wniesienia skargi kasacyjnej i udziału w postępo-
waniu kasacyjnym 

i nadał jej moc zasady prawnej. 
 
III CZP 41/08 – z dnia 12 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Małżonek może wystąpić w odrębnym procesie o eksmisję 

drugiego małżonka ze wspólnego lokalu mieszkalnego na podsta-
wie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cy-
wilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) także w 
czasie trwania postępowania w sprawie o rozwód, w której nie zgło-
szono żądania eksmisji. 

 
III CZP 42/08 – z dnia 12 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 
„1. Co decyduje o przyłączeniu się wierzyciela do egzekucji z 

nieruchomości w warunkach art. 927 k.p.c., a w szczególności czy 
dla jego zaistnienia zachodzi konieczność dokonania ponownego 
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zajęcia nieruchomości na rzecz tego wierzyciela, czy też zajęcie 
pierwotnie dokonane jest skuteczne także wobec wierzyciela przy-
łączającego się do egzekucji? 

2. Jeżeli wymogiem przyłączenia się do egzekucji z nierucho-
mości jest jej ponowne zajęcie na rzecz wierzyciela przyłączającego 
się, to czy warunkiem koniecznym zajęcia jest dokonanie w księdze 
wieczystej kolejnego wpisu o wszczęciu egzekucji (wpisu o przyłą-
czeniu się kolejnego wierzyciela), o którym mowa w art. 924 k.p.c., 
czy też wystarczające dla bytu zajęcia jest skierowanie do dłużnika 
wezwania, na które wskazuje art. 923 k.p.c.? 

3. Czy – w przypadku istnienia wymogu ponownego zajęcia 
nieruchomości na rzecz wierzyciela przyłączającego się – o do-
puszczalności skierowania egzekucji do nieruchomości, a tym sa-
mym o ocenie formalnej poprawności zajęcia, decyduje stan wła-
sności rzeczy ujawniony w księdze wieczystej na chwilę zajęcia nie-
ruchomości w stosunku do dłużnika w następstwie doręczenia mu 
wezwania, o którym mowa w art. 923 k.p.c., czy też rozstrzygające 
jest to, kto jest właścicielem rzeczy w dacie powzięcia wiadomości 
o zajęciu przez osobę nabywającą nieruchomość od dłużnika, tj. 
osobę trzecią w rozumieniu art. 925 § 2 k.p.c.? 

4. Czy rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu w na-
stępstwie przyłączenia się do egzekucji kolejnego wierzyciela w 
trybie art. 927 k.p.c. jest bezskuteczne w rozumieniu art. 930 § 1 
k.p.c. w stosunku do wierzyciela przyłączającego się, jeżeli przyłą-
czenie się do egzekucji z nieruchomości nie było ujawnione w księ-
dze wieczystej i nabywca rzeczy o nim nie wiedział?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 55/08 – z dnia 12 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

1. Odpłatne zbycie przez osobę trzecią w toku procesu wyto-
czonego na podstawie art. 527 § 1 k.c. przedmiotów majątkowych, 
objętych zaskarżoną czynnością prawną dłużnika, może uzasadniać 
roszczenie wierzyciela na podstawie art. 405 i nast. k.c. o zwrot ko-
rzyści uzyskanych przez osobę trzecią w wyniku zbycia. 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 37/08 – z dnia 25 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i 

ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) nie stanowi pod-
stawy roszczenia o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego dla 
osoby spełniającej kryteria przewidziane w tej uchwale. 

 
III CZP 45/08 – z dnia 25 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Przy zawarciu umowy zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 551 k.c. zachowują aktualność ograniczenia lub wyłączenia do-
puszczalności przeniesienia poszczególnych składników tego 
przedsiębiorstwa wynikające z przepisów ustawy, zastrzeżenia 
umownego lub właściwości zobowiązania. 

 
III CZP 46/08 – z dnia 25 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 
„Czy art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
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praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), stanowiący pod-
stawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przysługujących 
właścicielowi nieruchomości przeciwko gminie i odsyłający w tym 
zakresie wyłącznie do regulacji zawartej w art. 417 k.c., daje pod-
stawę do takiego zawężenia pojęcia szkody w mieniu, które prowa-
dzi do uznania, że szkodą jest tylko taki uszczerbek majątkowy, któ-
ry bezpośrednio wiąże się z lokalem zajmowanym przez osobę po-
siadającą ustalone prawo do lokalu socjalnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 49/08 – z dnia 25 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach: 
„Czy w sytuacji, w której po wydaniu prawomocnego posta-

nowienia o wyjawieniu majątku dłużnik zaspokoił dług przestając 
być niewypłacalnym a tym samym odpadła podstawa wpisu do re-
jestru dłużników niewypłacalnych czyli jego niewypłacalność, moż-
liwe jest wykreślenie wpisu na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o 
KRS? 

Czy wygaśnięcie zobowiązania w następstwie jego zapłaty, w 
sytuacji gdy sam tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę wpisu 
nie został pozbawiony wykonalności, może być podstawą wniosku 
dłużnika o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych na 
podstawie art. 59 ust. 2 ustawy o KRS?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 53/08 – z dnia 25 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Orzeczenie wydane na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 

 10



marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) ma charakter 
deklaratywny. Po stronie pozwanych małżonków – obywatela pol-
skiego i cudzoziemca, którzy nabyli nieruchomość do majątku 
wspólnego zachodzi współuczestnictwo konieczne jednolite. 

 
III CZP 58/08 – z dnia 25 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 
W sprawie o zniesienie wspólności prawa do domu jednoro-

dzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wartość tego prawa ustala 
się z uwzględnieniem związanego z nim długu z tytułu niespłacone-
go kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową w części 
przypadającej na ten dom. 

 
III CZP 4/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
Sprawa ze stosunków cywilnych z powództwa syndyka masy 

upadłości przedsiębiorcy przeciwko innemu przedsiębiorcy – w za-
kresie prowadzonej przez tych przedsiębiorców działalności go-
spodarczej – jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 4791 § 1 
k.p.c. 

 
III CZP 25/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach: 
„Czy przewidziane art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 

skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1843) naprawienie szkody wynikłej z przewlekłości postępo-
wania obejmuje tylko szkodę majątkową w zakresie przewidzianym 
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art. 363 k.c., czy również szkodę niemajątkową w postaci zadość-
uczynienia za krzywdę moralną, 

a w przypadku pozytywnej odpowiedzi 
czy wobec tego, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w 
Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., bezpośrednie jej stosowanie wyni-
kające z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 r., jej przepisy art. 13 i 41 przy uwzględnieniu orzecz-
nictwa 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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 44/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Ostrołęce 
W sprawie z powództwa Skarbu Państwa – organu celnego o 

zwrot kosztów przechowywania towaru, który uległ przepadkowi 
(art. 31 ust. 4 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Pra-
wo celne – Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.), droga sądowa jest niedo-
puszczalna. 

 
III CZP 48/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
W sprawie wszczętej przed dniem wejścia w życie ustawy z 

dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.), apelacja wniesiona po dniu 10 
marca 2007 r. przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych w cało-
ści podlega opłacie podstawowej określonej w art. 14 ust. 2 i art. 
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100 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w 
życie ustawy z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 21, poz. 123). 

 
III CZP 50/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Strona nie może skutecznie zarzucać w apelacji uchybienia 

przez sąd pierwszej instancji przepisom postępowania, dotyczące-
go wydania – na podstawie art. 47914 § 2 i art. 47918 § 3 k.p.c. – po-
stanowienia oddalającego wniosek o przeprowadzenie dowodów, 
jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to uchybienie (art. 162 k.p.c.). 

 
III CZP 51/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
Umowa zlecenia stałego prowadzenia spraw i obsługi prawnej, 

obejmująca również reprezentowanie zleceniodawcy przed sądami, 
nie stanowi podstawy ustanowienia zleceniobiorcy pełnomocnikiem 
procesowym (art. 87 § 1 k.p.c.) w sprawie o pozbawienie zlecenio-
dawcy prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia 
funkcji (art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upa-
dłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

 
III CZP 54/08 – z dnia 27 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Przepis art. 165 § 2 k.p.c. ma zastosowanie także do pozwu. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 343/07 – postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. 
Wspólnik spółki komandytowej, któremu sąd przyznał prawo 

do przejęcia majątku spółki (art. 66 w zw. z art. 103 k.s.h.), wstępuje 
do sprawy w miejsce wykreślonej z rejestru spółki jako jej ogólny 
następca prawny. 

 
V CSK 383/07 – postanowienie z dnia 18 stycznia 2008 r. 
Ustanowienie użytkowania wieczystego na gruncie skarbo-

wym lub samorządowym pozostającym w samoistnym posiadaniu 
osoby fizycznej nie przerywa biegu zasiedzenia. 

 
I CSK 341/07 – wyrok z dnia 24 stycznia 2008 r. 
Zabieganie przez znaną aktorkę o zainteresowanie mediów 

przez udzielanie wywiadów i informacji o swoim życiu osobistym 
stanowi wyrażenie, co najmniej w sposób dorozumiany, zgody na 
informowanie przez media o tej sferze jej życia. Udzielenie zgody w 
tej postaci i jej ewentualny zakres podlegają ustaleniu na podstawie 
zindywidualizowanych okoliczności danej sprawy. 

 
I CSK 362/07 – wyrok z dnia 24 stycznia 2008 r. 
Pełnomocnictwo niegasnące ze śmiercią mocodawcy umoco-

wuje do działania w imieniu spadkobierców zmarłego mocodawcy.  
Nie ma zastosowania art. 1036 k.c. do nieważnego rozporzą-

dzenia przez spadkobiercę udziałem w przedmiocie należącym do 
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spadku. 
Zastrzeżenie na podstawie art. 101 § 1 k.c. nieodwołalności 

pełnomocnictwa nie wyklucza odwołania pełnomocnictwa przez 
mocodawcę z ważnych powodów. 

 
III CSK 257/07 – wyrok z dnia 30 stycznia 2008 r. 
Roszczenie o zwrot nakładów z majątku wspólnego na remont 

budynku stanowiącego część składową nieruchomości należącej 
do majątku osobistego drugiego z małżonków ma charakter obliga-
cyjny (art. 45 § 1 k.r.o.). 

 
I CSK 399/07 – wyrok z dnia 8 lutego 2008 r. 
Przewidziany w art. 238 § 1 k.s.h. minimalny dwutygodniowy 

termin na zwołanie zgromadzenia wspólników zostaje zachowany, 
jeżeli kończy się najpóźniej z upływem dnia poprzedzającego wska-
zany w zaproszeniu dzień odbycia zgromadzenia wspólników. 

 
I CSK 357/07 – wyrok z dnia 15 lutego 2008 r. 
Przepis art. 885 in fine w zw. z art. 902 k.p.c. nie ma zastoso-

wania do wierzytelności polegającej na obowiązku spełnienia 
świadczenia jednorazowego, jeżeli do rozporządzenia nią doszło 
przed zajęciem, a wymagalność wierzytelności nastąpiła po zajęciu. 

 
II CSK 445/07 – wyrok z dnia 20 lutego 2008 r. 
Przedmiotem przelewu mogą być zindywidualizowane części 

wierzytelności przyszłej. 
 
II CSK 456/07 – wyrok z dnia 11 marca 2008 r. 
Wniesienie aktu oskarżenia a także wniosku o zastosowanie 
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środka karnego przewidzianego w art. 46 § 1 k.k.nie przerywa biegu 
przedawnienia roszczenia z tytułu odszkodowania za szkodę wy-
rządzoną przestępstwem, natomiast skutek taki wywiera wytoczenie 
powództwa adhezyjnego nawet, gdy pozostawione zostanie bez 
rozpoznania bądź nastąpi odmowa jego przyjęcia. 

 
IV CSK 515/07 – wyrok z dnia 14 marca 2008 r. 
1. Zarzut naruszenia postanowienia statutu spółdzielni przez 

jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie może być 
podniesiony w skardze kasacyjnej tylko łącznie z zarzutem naru-
szenia określonego przepisu prawa materialnego (art. 3983 § 1 pkt 1 
k.p.c.). 

2. Nie jest sprzeczna z postanowieniem statutu spółdzielni 
uchwała rady nadzorczej w sprawie wykreślenia członka z przyczy-
ny, która uzasadniała jego wykluczenie (art. 42 § 3 w związku z art. 
24 § 2, 3 i 6 pkt 2 pr. spółdz.). 

 
IV CSK 474/07 – wyrok z dnia 18 marca 2008 r. 
1. Przewidziany w art. 13 ust. 2 prawa prasowego zakaz publi-

kacji dotyczy danych osobowych wszystkich osób, przeciwko któ-
rym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, bez 
względu na ich status, a więc także osób publicznych. 

2. Roszczenie o zaniechanie publikacji materiału prasowego 
może być skierowane również przeciwko dziennikarzowi niebędą-
cemu redaktorem lub redaktorem naczelnym w rozumieniu art. 7 
ust. 2 pkt 6 i 7 prawa prasowego. 

 
III CNP 10/08 – postanowienie z dnia 19 marca 2008 r. 
1. Postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające zażalenie 
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na postanowienie sądu pierwszej instancji wydane na podstawie 
art. 91 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) może być 
przedmiotem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem (art. 
4241 k.p.c.) tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona właśnie 
przez wydanie tego orzeczenia, a nie przez wydanie orzeczenia co 
do istoty sprawy, podważanego odrzuconym zażaleniem. 

2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia przysługuje także w razie wyrządzenia tym orze-
czeniem szkody niemajątkowej. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 18/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy osoba powołana w postępowaniu sądowym do wydania 

opinii jako biegły może z uwagi na treść sporządzonej opinii być 
podmiotem odpowiedzialności karnej z przepisu art. 271 § 1 k.k., 
czy też wyłącznie z przepisu art. 233 § 4 k.k.?” 

 
I KZP 19/08 

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

„Czy nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżyciela pry-
watnego lub jego pełnomocnika na kolejnym terminie wyznaczonym 
na rozprawę, nie będącą „pierwszą rozprawą”, winno być traktowa-
ne jako odstąpienie od oskarżenia i skutkować umorzeniem postę-
powania w sprawie zgodnie z treścią art. 496 § 3 k.p.k.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 8/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Zachowanie nie będące „wprowadzeniem do obrotu” w rozu-

mieniu art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo wła-
sności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), w 
brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2007 r., a polegające 
na udziale w dalszym obrocie towarami oznaczonymi podrobionymi 
znakami towarowymi, nie stanowi występku określonego w art. 291 
k.k. ani w art. 292 k.k., wobec niewypełnienia znamienia „rzecz uzy-
skana za pomocą czynu zabronionego”.  

 
I KZP 9/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 
„Czy zabieg legislacyjny polegający na umiejscowieniu przez 

ustawodawcę w art. 171 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. 
zm.) znaku interpunkcyjnego w postaci przecinka po słowie «usta-
wie», a przed słowem «używa», oznacza, że użyte w tym przepisie 
sformułowanie «wbrew warunkom określonym w ustawie» odnosi 
się do użytego wcześniej wyrażenia: «kto, prowadząc działalność 
gospodarczą», czy też do dalszej części tegoż przepisu następują-
cego po tymże przecinku, tj. do wyrażenia: «używa w nazwie jed-
nostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej 
działalności lub reklamy wyrazów <bank> lub <kasa>», a w przy-
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padku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pierwszą z postulowa-
nych wersji: jak należy rozumieć użyte przez ustawodawcę wyraże-
nie «w ustawie» – czy jako w akcie prawnym rangi ustawy w ogól-
ności, czy też w tej konkretnej ustawie, tj. ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 
z późn. zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 10/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Zakresy znaczeniowe zwrotów: „przemoc wobec osoby”, uży-

tego w art. 280 § 1 k.k. i „gwałt na osobie”, użytego w art. 130 § 3 
k.w. – są tożsame. 

 
I KZP 11/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

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

W postępowaniu dyscyplinarnym, toczącym się na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), nie stosuje się art. 
454 § 3 k.p.k. 

 
I KZP 12/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Nie jest dopuszczalne orzeczenie przepadku narzędzi lub in-

nych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popeł-
nienia przestępstwa określonego w art. 202 § 4a k.k., jeżeli nie sta-
nowiły one własności sprawcy. 
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I KZP 14/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

„1. Czy wskazany w art. 151 § 2 k.k.w. sposób liczenia biegu 
okresu odroczenia: „od dnia wydania postanowienia w tym przed-
miocie”, ma zastosowanie do każdego kolejno wydanego postano-
wienia o odroczeniu, a zatem czas po upływie okresu, na jaki udzie-
lono poprzedniego odroczenia, a do chwili wydania kolejnego po-
stanowienia nie stanowi okresu odroczenia? 

2. Czy też art. 151 § 2 k.k.w. należy rozumieć w ten sposób, że 
okres odroczenia biegnie i winien być liczony wyłącznie od wydania 
pierwszego chronologicznie orzeczenia o odroczeniu, a jeśli tak, to: 

a) czy czas dzielący upływ wskazanego w postanowieniu koń-
cowego terminu odroczenia od daty wydania kolejnego postano-
wienia o odroczeniu jest integralną częścią (łącznego) okresu odro-
czenia albo podlega zaliczeniu na poczet odroczenia, 

b) czy też czas ten nie stanowi okresu odroczenia?” 
postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 15/08 – z dnia 30 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Termin udzielonego na podstawie art. 151 k.k.w. odroczenia 

wykonania kary pozbawienia wolności rozpoczyna bieg z dniem 
wydania postanowienia w tym przedmiocie (art. 151 § 2 k.k.w.) i o ile 
skazany (lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek przed zakończe-
niem okresu wskazanego w tym postanowieniu, a sąd go uwzględ-
ni, biegnie nieprzerwanie do dnia wskazanego w ostatnim postano-
wieniu w tym przedmiocie, przy czym – zgodnie z art. 151 § 3 k.k.w. 
– nie może on przekroczyć roku. 
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Do sumowania poszczególnych okresów odroczeń wykonania 
kary, bez uwzględnienia czasu pomiędzy dniem zakończenia orze-
czonego wcześniej odroczenia, a datą kolejnego postanowienia 
przedłużającego odroczenie, dochodzi tylko wówczas, gdy skazany 
(lub jego obrońca) złoży kolejny wniosek już po upływie okresu 
wskazanego we wcześniejszym orzeczeniu o odroczeniu i sąd go 
uwzględni. 

Natomiast dla potrzeb art. 152 k.k.w. rozumieć i stosować na-
leży „odroczenie wykonania kary” pozbawienia wolności tak, jak 
zostało ono ukształtowane w art. 151 k.k.w. Dotyczy to również 
sposobu obliczania terminów tego odroczenia, a zatem jeżeli łączny 
czas odroczenia udzielanego na podstawie art. 151 § 3 k.k.w. wyno-
sił co najmniej rok kalendarzowy liczony od dnia wydania pierw-
szego postanowienia o odroczeniu, to stwarza to dla skazanego 
uprawnienie do ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania 
kary, która nie przekracza 2 lat pozbawienia wolności. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 4/08 

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

„Czy nabycie przez kobietę w wieku 55 lat prawa do emerytury 
kolejowej (art. 40 w związku z art. 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 
jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) stanowi uzasad-
nioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony (art. 45 § 1 k.p.) i czy nie narusza zakazu dyskrymina-
cji ze względu na wiek i na płeć (art. 113 k.p.)?” 

 
I UZP 5/08 

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

„Czy przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego 
przysługującego ubezpieczonemu nie będącemu pracownikiem – 
do wymienionego w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 
ze zm.) „okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających mie-
siąc, w którym powstała niezdolność do pracy” – wlicza się także 
przychód z poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego, jeśli 
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przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni określonych w treści 
art. 4 ust. 2 powołanej ustawy?” 

 
II UZP 5/08 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez 
skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dziesięcioletni okres przedawnienia przewidziany w art. 
24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) 
w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) znajduje zastosowanie 
do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed 
dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli do tej daty nie uległy przedawnieniu 
według przepisów dotychczasowych, czy jedynie do należności 
wymagalnych po tej dacie?” 

 
III UZP 1/08 

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

„Czy stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu z zawo-
dowej służby wojskowej uzasadnia żądanie zwrotu wypłaconej 
emerytury od żołnierza, któremu po zwolnieniu ze służby przyznano 
prawo do emerytury?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 10/07 – z dnia 3 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

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

1. Za czas dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie 
przewidziane w art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). 

2. Lekarzowi pełniącemu dyżury medyczne w okresie do dnia 1 
stycznia 2008 r. nie służy roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w 
razie nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów nie-
przerwanego odpoczynku (art. 132 i 133 k.p.) niezależnie od wyna-
grodzenia wypłaconego z tytułu dyżuru; nie wyłącza to możliwości 
dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie na 
zasadach ogólnych. 

 
II UZP 3/08 – z dnia 4 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

mogą, na podstawie art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy-
nacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związ-
ku z art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze 
zm.) oraz w związku z art. 31 tej ustawy, zostać obciążeni odpowie-
dzialnością za niezapłacone w terminie przez tę spółkę składki na 
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Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych i na ubezpieczenie zdrowotne. 

 
II UZP 4/08 – z dnia 4 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Uposażeniem należnym w ostatnim miesiącu pełnienia zawo-

dowej służby wojskowej, które stanowi podstawę wymiaru emerytu-
ry wojskowej (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – jedn. 
tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.), w przypadku zawieszenia 
uposażenia na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 176, 
poz. 1750 ze zm.), jest uposażenie wypłacone w wysokości ograni-
czonej tym przepisem w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej 
służby wojskowej. 

 
II PZP 9/08 – z dnia 5 czerwca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

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

Funkcjonariuszowi celnemu zwolnionemu ze służby decyzją 
dyrektora Izby Celnej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a ustawy z 
dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 
156, poz. 1641 ze zm.), następnie uchyloną prawomocnym wyro-
kiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jako niezgodną z 
prawem i niepodlegającą wykonaniu, nie przysługuje po powrocie 
do służby uposażenie za czas pozostawania poza służbą; nie wyłą-
cza to możliwości dochodzenia roszczenia o odszkodowanie na za-
sadach ogólnych. 
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