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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 99/08 

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

„Czy w świetle zmian przepisów i wejścia w życie ustaw: z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) 
oraz z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w 
razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 
1121), aktualność zachował pogląd, iż administracyjny tytuł wyko-
nawczy wystawiony przez ZUS, a obejmujący należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, może stanowić tytuł egzekucyjny 
w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c., a ponadto czy realizacja 
uprawnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jako wierzyciela hi-
potecznego, wynikających z hipoteki wpisanej w księdze wieczystej 
może nastąpić wyłącznie przez wszczęcie egzekucji sądowej?” 

 
III CZP 100/08 

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

„Czy w sytuacji, kiedy nie zostały wyodrębnione wszystkie lo-
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kale mieszkalne, a zarząd nieruchomością wspólną, w odniesieniu 
do lokali wyodrębnionych, powierzony został określonemu podmio-
towi na podstawie umowy zawartej na czas określony w trybie art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), to czy po wygaśnięciu tej umowy o 
sprawowaniu zarządu (wobec upływu czasu na jaki została zawarta) 
do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepis art. 27 ust. 
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) o zarządzie powierzo-
nym?” 

 
III CZP 101/08 

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 102/08 

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

„Czy sąd gospodarczy jest właściwy do rozpoznania sprawy 
przeciwko byłemu przedsiębiorcy?” 

Poprzednia sygnatura III CZP 69/08 
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III CZP 103/08 

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

„Czy osobę, której udzielono przerwy w wykonaniu kary po-
zbawienia wolności na podstawie przepisu art. 153 § 1 k.k.w. w trak-
cie leczenia szpitalnego należało nadal traktować jako skazanego w 
rozumieniu przepisu art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 k.k.w. oraz § 2 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 lutego 2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowot-
nych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu 
ubezpieczenia zdrowotnego (Dz. U. Nr 31, poz. 274)?” 

 
III CZP 104/08 

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

„Czy upływ terminu zawitego wynikający z art. 534 k.c. może 
zostać nieuwzględniony na skutek zarzutu czynienia ze swego pra-
wa użytku w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego (art. 5 
k.c.)?” 

 
III CZP 105/08 

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

„Czy w razie skutecznego zajęcia nieruchomości stanowiącej 
według wpisu w księdze wieczystej majątek odrębny małżonka 
dłużnika, przeciwko któremu nadana została klauzula wykonalności 
na podstawie art. 787 k.p.c. komornik może umorzyć egzekucję z tej 
nieruchomości ze względu na to, że zgodnie z treścią tytułu wyko-
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nawczego odpowiedzialność małżonka dłużnika ograniczona jest 
do majątku wspólnego czy też po zajęciu dopuszczalność egzekucji 
z tej nieruchomości może być rozstrzygnięta tylko w drodze po-
wództwa małżonka dłużnika o zwolnienie od egzekucji (art. 841 
k.p.c.)?” 

 
III CZP 106/08 

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

„Czy na postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na 
czynność komornika polegającą na zajęciu świadczeń emerytalno-
rentowych służy zażalenie?”  

 
III CZP 107/08 

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

„Czy sporządzenie uzasadnienia postanowienia, którym sąd 
rozstrzyga skargę na czynności komornika reguluje przepis art. 357 
k.p.c. czy też przepis art. 397 § 1 k.p.c.?” 

 
III CZP 108/08 

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

„1. Czy sporządzone przez ubezpieczyciela akta szkodowe w 
związku z likwidacją szkody stanowią księgi i dokumenty przedsię-
biorstwa w rozumieniu art. 249 § 1 k.p.c., a w razie twierdzącej od-
powiedzi, czy dołączenie do pozwu przez ubezpieczyciela akt szko-
dowych w postaci załączników dokumentów, zobowiązuje powoda 
zgodnie z art. 128 k.p.c. do dołączenia także odpisów tych załączni-
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ków dla doręczenia ich pozwanemu? 
2. Czy dołączenie do pozwu w postępowaniu w sprawach go-

spodarczych wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i od-
mownej odpowiedzi pozwanego na to wezwanie, czyni zbędnym 
wykonanie wynikającego z art. 47912 § 2 k.p.c. nakazu dołączenia do 
pozwu dowodu doręczenia albo wysłania wezwania pozwanemu 
przesyłką poleconą ze skutkami wynikającymi z § 3 tego artykułu?” 

 
III CZP 109/08 

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

„Czy sąd rejonowy orzekając w sprawie o zmianę sposobu 
ograniczenia władzy rodzicielskiej, przy rozpoznawaniu wniosku 
strony o zmianę sposobu zabezpieczenia, winien orzekać w skła-
dzie jednego sędziego i dwóch ławników, w sytuacji gdy nie zacho-
dzą przesłanki do działania sądu w trybie art. 569 § 2 k.p.c.?” 

 
III CZP 110/08 

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

„Czy sąd rejonowy działający jako sąd opiekuńczy na posie-
dzeniu niejawnym w trybie art. 569 § 2 k.p.c. (wydający zarządzenie 
tymczasowe w nagłych wypadkach), orzeka w składzie wynikającym 
z art. 509 k.p.c. (jeden sędzia plus dwóch ławników)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 22/08 – z dnia 28 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 
„1. Czy radca prawny (adwokat, rzecznik patentowy) ustano-

wiony w sprawie przez osobę będącą pełnomocnikiem mocodawcy 
może uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa udzielonego przez stro-
nę osobie, która jako pełnomocnik strony (uczestnika postępowa-
nia) sporządziła pełnomocnictwo substytucyjne dla tego radcy 
prawnego (adwokata, rzecznika patentowego)? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej: 
2. Czy dopuszczalna jest konwalidacja braku formalnego pi-

sma procesowego (sprzeciwu) w postaci nienależytego umocowa-
nia pełnomocnika poprzez zatwierdzenie przez stronę czynności 
dokonanych przez pełnomocnika, który nie był należycie umoco-
wany, a jeżeli tak, to czy sąd rozpoznający sprawę obowiązany jest 
wezwać stronę do potwierdzenia takich czynności?” 

postanowiono przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnię-
cia składowi powiększonemu Sądu Najwyższego. 

 
III CZP 61/08 – z dnia 28 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Przysądzenie własności nieruchomości powoduje wygaśnię-

cie dzierżawy praw w postaci dzierżawy udziałów we współwłasno-
ści tej nieruchomości. 
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III CZP 65/08 – z dnia 28 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Na zarządzenie przewodniczącego w sądzie pierwszej instancji 
o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia przysługuje zażale-
nie. 

 
III CZP 67/08 – z dnia 28 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 
„Czy właścicielowi nieruchomości gruntowej, na części której 

zakład energetyczny na podstawie decyzji właściwego organu wy-
danej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o 
zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. 
z 1974 r., poz. 10), zezwalającej na zajęcie nieruchomości grunto-
wej, posadowił słup linii elektroenergetycznej i przeciągnął nad nie-
ruchomością przewody elektroenergetyczne służy droga sądowa w 
sprawie przeciwko temu zakładowi o wynagrodzenie za bezumowne 
korzystanie z gruntu w powyższy sposób?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 75/08 – z dnia 28 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Postanowienie regulujące kontakty rodziców z dzieckiem, na-

kazujące wydawanie dziecka przez rodzica, któremu powierzono 
wykonywanie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące drugiego 
rodzica do odprowadzania dziecka, podlega wykonaniu w postępo-
waniu unormowanym w art. 5981 i nast. k.p.c. 

 
III CZP 76/08 – z dnia 28 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

 7



W sprawie o usunięcie niezgodności między stanem prawnym 
nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym 
stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 23/08 
Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 

Ministerstwa Obrony Narodowej może skutecznie realizować 
uprawnienia Ministra Obrony Narodowej wynikające z treści art. 26 
§ 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów woj-
skowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.), dysponując 
upoważnieniem Ministra?” 

 
I KZP 24/08 

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

Treść pytania jak I KZP 23/08 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 397/07 – wyrok z dnia 27 lutego 2008 r. 
Gaz ziemny nie jest energią, o której mowa w art. 278 § 5 k.k., 

ale „cudzą rzeczą ruchomą”, w rozumieniu § 1 art. 278 k.k. 
 
V KK 389/07 – postanowienie z dnia 26 marca 2008 r. 
Nie narusza kryterium „wyjątkowości” sytuacji procesowej, w 

której sąd odwoławczy przeprowadza dowody w trybie art. 452 § 2 
k.p.k., weryfikowanie nimi zasadności ustaleń faktycznych co do 
istoty sprawy, przyjętych przez sąd pierwszej instancji. Jeśli w re-
zultacie dokonania tych czynności sąd odwoławczy uzna, że pod-
stawa faktyczna rozstrzygnięcia merytorycznego nie została pod-
ważona, to przystąpi do dalszego rozpoznania sprawy w granicach 
określonych w art. 433 § 1 i 2 k.p.k. Jeśli jednak przeprowadzone 
dowody wskazałyby na nietrafność ustaleń poczynionych w zaskar-
żonym wyroku, a w następstwie na potrzebę ponowienia przewodu 
sądowego choćby w znacznej części, to taki rezultat nie uprawniał-
by sądu odwoławczego do kontynuowania postępowania dowodo-
wego i wydania orzeczenia reformatoryjnego, gdyż pozbawiałoby to 
strony możliwości odwołania się od orzeczenia, które z punktu wi-
dzenia istoty sprawy, zapadłoby po raz pierwszy, aczkolwiek w dru-
giej instancji. 

 
SNO 17/08 – uchwała z dnia 9 kwietnia 2008 r. 
Przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe bez jego 
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zgody na podstawie art. 75 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze 
zm.) nie wiąże się z jakimkolwiek nagannym zachowaniem sędziego 
i następuje w wyniku stwierdzenia okoliczności niezależnych od 
sędziego, których zaistnienie prowadzi do przyjęcia, że jest to nie-
zbędne przez wzgląd na powagę stanowiska sędziego. 

 
V KK 5/08 – wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
Roczny okres przedawnienia karalności przestępstwa prywat-

noskargowego, przewidziany w art. 101 § 2 in princ. k.k. i liczony od 
momentu dowiedzenia się przez pokrzywdzonego o osobie sprawcy 
przestępstwa, wiąże także prokuratora. Może on objąć takie prze-
stępstwo ściganiem przed upływem terminu 3 lat, ale zarazem przed 
upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie 
sprawcy przestępstwa. 

W razie ustalenia dopiero na rozprawie, że czyn ścigany przez 
prokuratora jako przestępstwo publicznoskargowe zawiera jedynie 
znamiona przestępstwa ściganego skargą prywatną, prokurator 
może objąć ściganie takiego czynu jedynie przez stosowne działa-
nie, wyrażające w dowolnej formie, ale w sposób nie budzący wąt-
pliwości, jego wolę co do takiego ścigania, a więc przez odpowied-
nie oświadczenie do protokołu rozprawy, a gdyby nie doszło w 
sprawie do uprzedzenia, o jakim mowa w art. 399 § 1 k.p.k., także 
np. przez wniesienie apelacji od wydanego wyroku; powstrzymanie 
się od takiego działania, a więc zaniechanie, nie może być uznane 
za objęcie ścigania, a tym samym oznacza, że sąd orzekał przy bra-
ku skargi uprawnionego oskarżyciela. 
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III KK 30/08 – wyrok z dnia 10 czerwca 2008 r. 
Uzyskane przez Policję w drodze legalnej kontroli operacyjnej 

materiały w postaci utrwaleń rozmów telefonicznych, wprowadzone 
do procesu na podstawie art. 19 ust. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), podlegają 
odtworzeniu (odsłuchaniu) na rozprawie głównej (przez odpowied-
nie zastosowanie art. 393 § 1 zd. 1 k.p.k.) albo wobec braku sprze-
ciwu obecnych stron, ujawnieniu bez odtwarzania (art. 394 § 2 
k.p.k.), co musi znaleźć odzwierciedlenie w protokole rozprawy (art. 
143 § 1 pkt 7 k.p.k.). Przekłady zapisów tych rozmów są załączni-
kami do protokołu (analogia do art. 147 § 3 k.p.k.). 

 
I KZP 9/08 – postanowienie z dnia 30 czerwca 2008 r. 
Klauzula „wbrew warunkom określonym w ustawie”, zawarta 

w art. 171 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 
(Dz. U. 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), odsyła do przepisów określa-
jących warunki prowadzenia działalności zarobkowej danego rodza-
ju, na przykład ustanawiających wymóg zgłoszenia działalności we 
właściwej ewidencji albo uzyskania na jej prowadzenie zezwolenia, 
koncesji czy zgody odpowiedniego organu, przewidujących pewne 
ograniczenia w prowadzeniu działalności, nakładających na prowa-
dzącego dany typ działalności określone wymogi, itp., nie zaś do 
znamienia czynnościowego „używa”. 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I UZP 3/08 – z dnia 5 sierpnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
Nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za należności z tytułu 

składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej z wła-
snych środków przez zbywcę jako płatnika składek (pracodawcę) a 
nie odpowiada za należności z tytułu składek w części finansowanej 
przez ubezpieczonych pracowników (art. 112 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60 ze zm. w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tekst jedn.: Dz. U. 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.). 

 13



 
 

ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WZ 16/08 – postanowienie z dnia 3 kwietnia 2008 r. 
Niedopuszczalne jest jednoczesne uznanie czynu zabronione-

go za przestępstwo stanowiące wypadek mniejszej wagi i za czyn o 
znikomej szkodliwości. 
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