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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 91/08 

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

„Czy w sprawie o nakazanie złożenia oświadczenia woli o 
ustanowieniu odrębnej własności lokalu uzyskanego wskutek adap-
tacji strychu i sprzedaży tego lokalu na podstawie uchwały wspól-
noty wyrażającej zgodę na adaptację strychu i na sprzedaż lokalu 
oraz na podstawie opartej na niej umowy przedwstępnej zawartej ze 
wspólnotą mieszkaniową legitymację bierną posiada wspólnota 
mieszkaniowa, czy też wszyscy właściciele lokali tworzący tę 
wspólnotę?” 

 
III CZP 92/08 

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

„Czy w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika spółki cy-
wilnej, na skutek ustania z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadło-
ści wspólności ustawowej między małżonkami na podstawie prze-
pisu art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadło-
ściowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), w skład masy 
upadłości wchodzi, oprócz udziału wspólnika we wspólnym majątku 
spółki cywilnej, także majątek osobisty tego wspólnika, obejmujący 
przedmioty stanowiące majątek dorobkowy jego i współmałżonka?” 
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III CZP 93/08 

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

„Czy w świetle przepisów art. 2 pkt 2 i art. 5 ustawy z dnia 17 
czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692) dopuszczalna jest droga są-
dowa w sprawie o zapłatę odszkodowania za szkodę powstałą 
wskutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji admini-
stracyjnej z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 k.p.a. w sytuacji, gdy 
decyzja stwierdzająca nieważność takiej decyzji została wydana po 
dniu 1 września 2004 r.?” 

 
III CZP 94/08 

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

„Czy pozwany członek zarządu spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, przeciwko któremu wierzyciel spółki kieruje roszczenie 
przewidziane w art. 299 k.s.h., może bronić się zarzutem przedaw-
nienia roszczenia wykazywanego tytułem wykonawczym wystawio-
nym przeciwko spółce?” 

 
III CZP 95/08 

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

„Czy uprawnionemu z tytułu pierwszeństwa w nabyciu nieru-
chomości na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 paź-
dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Pań-
stwa (Dz. U. 2006 r. Nr 195, poz. 1437), który skorzystał z niego, 
składając oświadczenie wymienione w art. 29 ust. 1d powołanej 
ustawy, przysługuje roszczenie o zawarcie umowy?” 
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III CZP 96/08 

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

„Czy roszczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 
grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), o zwrot pożyczki 
udzielonej członkowi tej kasy ulega przedawnieniu w terminie dzie-
sięciu lat (art. 118 k.c. in principio), czy też ulega przedawnieniu w 
terminie trzech lat, jako roszczenie związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej (art. 118 k.c. in fine)?” 

 
III CZP 97/08 

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

„Czy w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika spółki cy-
wilnej, na skutek ustania z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadło-
ści wspólności ustawowej między małżonkami na podstawie prze-
pisu art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadło-
ściowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.), w skład masy 
upadłości wchodzi, oprócz udziału wspólnika we wspólnym majątku 
spółki cywilnej, także majątek osobisty tego wspólnika, obejmujący 
przedmioty stanowiące majątek dorobkowy jego i współmałżonka?” 

 
III CZP 98/08 

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

„Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest legitymowany 
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czynnie do zgłaszania w postępowaniu upadłościowym wierzytel-
ności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 154/07 – z dnia 8 lipca 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego 

osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należyte-
go umocowania, powodujący nieważność postępowania (art. 379 
pkt 2 k.p.c.). 

 
III CZP 62/08 – z dnia 10 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmują-

cego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdze-
nie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz pod-
stawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych 
części i wykonanych usług, kształtuje między stronami umowy o 
dzieło stosunek gwarancji, do którego stosuje się przepisy art. 577 i 
n.k.c. 

Pojęcie straty w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. obejmuje także 
wymagalne zobowiązanie poszkodowanego wobec osoby trzeciej. 

 
III CZP 63/08 – z dnia 10 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie: 
„Czy apelacja wniesiona przez przedsiębiorcę w sprawie go-

spodarczej, która nie została opłacona przy wniesieniu tego pisma 
do sądu, powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 1302 § 4 
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k.p.c. w zw. z art. 130 § 3 k.p.c. także po wejściu w życie wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt P 
39/06 (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1845)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 64/08 – z dnia 10 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 
„Czy nadawca może dochodzić od przewoźnika odszkodowa-

nia za szkodę spowodowaną opóźnieniem dostawy w sytuacji, gdy 
w ciągu 21 dni od postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy nie 
zostało złożone pisemne zastrzeżenie, o którym mowa w art. 30 ust. 
3 CMR?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 52/08 – z dnia 23 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Jeżeli do ustalenia nieważności umowy jest to niezbędne, sąd 

może samodzielnie stwierdzić naruszenie zakazu nadużywania po-
zycji dominującej (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 
244, poz. 2080 ze zm.), chyba że została już wydana ostateczna de-
cyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwier-
dzająca nadużycie pozycji dominującej (art. 9 ustawy). 

 
III CZP 56/08 – z dnia 23 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu (art. 977 k.p.c.) może 

być udzielone podmiotom niewymienionym w art. 87 k.p.c. 
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III CZP 68/08 – z dnia 23 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Do okresu posiadania samoistnego prowadzącego do nabycia 
własności nieruchomości w drodze zasiedzenia nie dolicza się 
okresu posiadania rzeczy jak użytkownik wieczysty. 

 
III CZP 69/08 – z dnia 23 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„Czy sąd gospodarczy jest właściwy do rozpoznania sprawy 

przeciwko byłemu przedsiębiorcy?” 
postanowiono przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia po-

większonemu składowi Sądu Najwyższego. 
 
III CZP 73/08 – z dnia 23 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
W wyroku orzekającym rozwód nie można orzec eksmisji mał-

żonka, któremu przysługuje lokatorskie spółdzielcze prawo do loka-
lu mieszkalnego, stanowiące jego majątek osobisty (art. 58 § 2 
k.r.o.). 

 
III CZP 74/08 – z dnia 23 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Sprawę o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami sąd 

pierwszej instancji rozpoznaje w składzie jednego sędziego. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CSK 245/07 – postanowienie z dnia 28 lutego 2008 r. 
Zwrot „kancelaria prawna” w firmie spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością może wprowadzać w błąd przez sugerowanie, że 
przedmiotem działania spółki jest świadczenie pomocy prawnej 
przez osoby będące adwokatami lub radcami prawnymi. 

 
II CSK 539/07 – wyrok z dnia 11 marca 2008 r. 
Nazwa użytkownika, którą posługuje się osoba korzystająca z 

serwisu internetowego podlega ochronie prawnej na takiej podsta-
wie, na jakiej ochronie podlega nazwisko, pseudonim lub firma. 

 
I CSK 429/07 – wyrok z dnia 12 marca 2008 r. 
Gmina górnicza jest wierzycielem w rozumieniu art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wę-
glowego do funkcjonowania warunków gospodarki rynkowej oraz 
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1112 ze zm.). 

 
I CSK 430/07 – wyrok z dnia 12 marca 2008 r. 
Przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do re-

kompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) wy-
czerpują treść uprawnień z tytułu pozostawienia majątku nierucho-
mego poza granicami RP oraz oczekiwaniu na realizację tych 
uprawnień. 
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III CSK 337/07 – wyrok z dnia 13 marca 2008 r. 
Rzecznik patentowy może być pełnomocnikiem procesowym 

w każdej sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 
Dane dotyczące warunków loterii promocyjnej, w tym w 

szczególności liczby przewidzianych w niej nagród, należą do wia-
domości o przedsiębiorstwie, które ma na względzie art. 14 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
V CSK 482/07 – wyrok z dnia 19 marca 2008 r. 
Spółdzielnia mieszkaniowa może wytoczyć powództwo o usu-

nięcie niezgodności między stanem prawnym spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu ujawnionym w prowadzonej dla tego 
prawa księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. 

 
I CSK 3/08 – wyrok z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
Wpis w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji z nierucho-

mości (art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i 
hipotece – tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ma moc 
wsteczną wobec osoby trzeciej od daty złożenia przez komornika 
wniosku o wpis (art. 924 k.p.c.), jeżeli sąd wieczystoksięgowy do-
kona wzmianki przewidzianej w art. 6267 § 2 k.p.c. 

 
I CSK 450/07 – wyrok z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o odpo-

wiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funk-
cjonariuszów państwowych (Dz. U. Nr 54, poz. 243 ze zm.) nie ma 
zastosowania do roszczeń dochodzonych na podstawie art. 160 
k.p.a. 
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I CSK 473/07 – wyrok z dnia 4 kwietnia 2008 r. 
Wystąpienie ze spółki cywilnej, w której wspólnikom przysłu-

guje współwłasność łączna nieruchomości, wymaga zachowania 
formy szczególnej obowiązującej przy przeniesieniu własności nie-
ruchomości. 

 
V CSK 419/07 – postanowienie z dnia 9 kwietnia 2008 r. 
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 

r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE.L. z 
dnia 16 stycznia 2001 r. Nr 12, poz. 1, Dz. U. UE – sp. 19-4-42 ze zm.) 
nie ma zastosowania do orzeczeń sądowych wydanych w wyniku 
rozpoznania roszczeń byłych małżonków wynikających z umowy 
regulującej między nimi zasady spłaty po rozwodzie długów zacią-
gniętych w czasie trwania małżeństwa (art. 1 ust. 2 lit. a Rozporzą-
dzenia). 

 
V CSK 493/07 – wyrok z dnia 9 kwietnia 2008 r. 
W razie indosu powierniczego nie stosuje się wobec dłużnika 

wekslowego ograniczeń przewidzianych w art. 16 prawa wekslowe-
go. 

 
I CZ 29/08 – postanowienie z dnia 16 kwietnia 2008 r. 
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny odraczając utratę mocy obo-

wiązującej uznanej za niezgodną z Konstytucją normy prawnej nie 
orzekł w przedmiocie przyznania wnioskodawcy przywileju indywi-
dualnej korzyści, wnioskodawca nie jest uprawniony do złożenia 
skargi o wznowienie postępowania, w którym orzeczenie wydano 
na podstawie niekonstytucyjnej normy prawnej, przed wejściem w 
życie tego wyroku. 
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V CSK 563/07 – wyrok z dnia 16 kwietnia 2008 r. 
Przepis art. 322 k.p.c. nie ma zastosowania w sytuacjach, gdy 

wysokości żądania nie można dokładnie ustalić tylko dlatego, że 
dowody zgłoszone w sprawie gospodarczej uległy sprekludowaniu 
na podstawie art. 47912 § 1 k.p.c. 

 
III CSK 356/07 – postanowienie z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
Nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie 

art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłasz-
czania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70 ze zm.) ma charakter 
pochodny i nie powoduje skutków prawnych wynikających z art. 32 
ust. 1 tej ustawy. 

 
II CSK 663/07 – postanowienie z dnia 7 maja 2008 r. 
Podstawą wykreślenia hipotek obciążających nieruchomości 

wchodzące w skład przedsiębiorstwa jest umowa sprzedaży tego 
przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego (art. 317 
ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na-
prawcze – Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

 
V CSK 569/07 – wyrok z dnia 8 maja 2008 r. 
W razie zbiegu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wie-

czyste z ustawową obniżką stawki procentowej tej opłaty, właściwy 
urząd powinien najpierw wypowiedzieć dotychczasową stawkę, a 
dopiero potem dokonać aktualizacji samej opłaty. Jeżeli wbrew te-
mu najpierw wszczęta została procedura aktualizacji opłaty, należy z 
urzędu zastosować nową, niższą stawkę procentową, przewidzianą 
w ustawie. 
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V CSK 573/07 – wyrok z dnia 8 maja 2008 r. 
Art. 35 § 1 k.s.h. jest przepisem szczególnym w stosunku do 

art. 372 k.c. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 20/08 
Wniosek Prokuratora Generalnego przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy możliwe jest orzeczenie na podstawie art. 44 § 2 k.k. 

przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę 
przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k.?” 

 
I KZP 21/08 

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

„Czy wniesienie apelacji na korzyść oskarżonego, przez 
oskarżyciela posiłkowego – podmiot określony w art. 49 § 3 k.p.k. tj. 
zakład ubezpieczeń, w ramach przysługującego mu gravamen, jest 
niedopuszczalne z mocy ustawy w rozumieniu art. 429 § 1 k.p.k.?” 

 
I KZP 22/08 

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

„Czy użyte w przepisie art. 155 k.k.w. pojęcie „przerwa w wy-
konywaniu kary pozbawienia wolności” powinno być interpretowa-
ne (w oparciu o wykładnię systemową i funkcjonalną) wyłącznie ja-
ko przerwa, o której mowa w art. 153 k.k.w., czy również (w oparciu 
o wykładnię językową) jako każda faktyczna przerwa w wykonywa-
niu kary pozbawienia wolności, wyjąwszy bezprawną?” 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 

IV KK 381/07 – wyrok z dnia 1 kwietnia 2008 r. 
Warunkiem odpowiedzialności karnej lekarza – gwaranta z art. 

160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu skutku należącego 
do znamion strony przedmiotowej objętego tym przepisem prze-
stępstwa. Warunek ten będzie spełniony, gdy zostanie ustalone, że 
pożądane zachowanie alternatywne, stanowiące realizację ciążące-
go na lekarzu obowiązku, zapobiegłoby narażeniu człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. 

 14



 
 

PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 6/08 

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

„Czy przy ustaleniu prawa do emerytury warunkiem niezbęd-
nym uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 
1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: D. U. z 2004 r. Nr 
39, poz. 353 ze zm.) jest – po wejściu w życie ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o repatriacji (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 
ze zm.) – przedstawienie przez wnioskodawcę pozytywnej decyzji o 
uznaniu go za repatrianta w oparciu o art. 16 tej ustawy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II PZP 12/08 – z dnia 2 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

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

Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który pod-
jął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagro-
dzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy 
następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy. 

 
II UZP 5/08 – z dnia 2 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Dziesięcioletni okres przedawnienia przewidziany w art. 24 

ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
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. 

 
I PZP 3/08 – z dnia 8 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

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

Określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a rozpo-
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rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), obej-
muje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opie-
ki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powie-
rzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przed-
szkolu. 

 
I UZP 2/08 – z dnia 8 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Wdowa może żądać ustalenia wysokości renty rodzinnej sta-

nowiącej odpowiedni – wskazany w art. 73 ust. 1 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.) – 
procent każdego świadczenia, do którego nabył prawo zmarły mąż, 
niezależnie od tego czy zostało ono potwierdzone decyzją organu 
rentowego. 

 
I UZP 4/08 – z dnia 8 lipca 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 
Do składek na ubezpieczenia społeczne należnych i nieprze-

dawnionych przed dniem 31 grudnia 2002 r. należy stosować prze-
pis art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74) 
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). 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 

WZ 9/08 – postanowienie z dnia 11 marca 2008 r. 
1. Akta postępowania przygotowawczego przedstawiane są-

dowi przez prokuratora z wnioskiem o wydanie orzeczenia w 
przedmiocie tymczasowego aresztowania nie stają się „aktami 
sprawy sądowej” w rozumieniu art. 156 § 1 k.p.k., w związku z czym 
także w czasie, w którym korzysta z nich sąd, mogą być udostęp-
niane stronom, obrońcom i pełnomocnikom też tylko „za zgodą 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze” (art. 156 § 5 k.p.k.). 

2. Wnosząc o zastosowanie lub przedłużenie tymczasowego 
aresztowania prokurator powinien zagwarantować podejrzanemu 
lub jego obrońcy zapoznanie się przynajmniej z tą częścią akt po-
stępowania przygotowawczego, która zawiera materiały mające 
uzasadniać wniosek, gdyż wymaga tego realność prawa do obrony 
(art. 6 k.p.k., w zw. z art. 42 ust. 2 Konstytucji R.P.). 
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