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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 117/08 

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

„1. Czy przewidziany art. 169 § 1 k.p.c. termin do wystąpienia z 
wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynności proce-
sowej podlega przywróceniu? 

2. Czy przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi 
kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w 
dniu, w którym dowiedział się on o wyznaczeniu go pełnomocni-
kiem?” 

 
III CZP 118/08 

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

„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-

 1



wany, a jeżeli tak, to czy sąd rozpoznający sprawę obowiązany jest 
wezwać stronę do potwierdzenia takich czynności?” 

 
III CZP 119/08 

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

„Czy w przypadku wniesienia do spółdzielni mieszkaniowej 
wkładu budowlanego w pełnej wysokości z majątku odrębnego jed-
nego z małżonków (obecnie majątku osobistego) i powstania spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego zgodnie z 
art. 215 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze 
(Dz. U. Nr 30, poz. 210 ze zm.) do obojga małżonków, przy podziale 
majątku objętego wspólnością ustawową 

1. wartość zwaloryzowanego wkładu budowlanego odpowiada 
rynkowej wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego w chwili dokonania podziału; 

2. czy też zwiększenie wartości rynkowej tego prawa należą-
cego do majątku wspólnego winno być podzielone między małżon-
ków proporcjonalnie do ich udziałów w majątku wspólnym; 

3. czy waloryzacja wkładu budowlanego wniesionego do spół-
dzielni mieszkaniowej w pełnej wysokości z majątku odrębnego 
jednego z małżonków przy zastosowaniu art. 3581 § 3 k.c. możliwa 
jest z uwzględnieniem innego miernika zmiany siły nabywczej pie-
niądza, np. według relacji wysokości wkładu budowlanego do prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę z chwili wniesienia 
wkładu do spółdzielni mieszkaniowej i porównania jej z aktualną w 
dacie dokonywania podziału majątku wspólnego wysokością prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia?” 
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III CZP 120/08 

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

„Czy powód, któremu przysługiwało prawo pierwokupu w 
związku z zawarciem umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na 
okres dłuższy niż trzy lata w oparciu o uchylony obecnie art. 695 § 2 
k.c. może to prawo wykonać w razie sprzedaży dzierżawionej nieru-
chomości po wejściu w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592) na-
wet jeśli nie spełnia warunków z art. 3 ust. 1 tej ustawy?” 

 
III CZP 121/08 

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

„Czy podstawę wpisu hipoteki przymusowej w księdze wie-
czystej, na podstawie art. 31 ust. 1 u.k.w.h. może stanowić opis 
ugody sądowej z klauzulą wykonalności, którego zgodność z orygi-
nałem została poświadczona przez notariusza?” 

 
III CZP 122/08 

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

„Czy sprzedaż nieruchomości przez kościelną osobę prawną 
osobie świeckiej bez stosownego zezwolenia właściwego organu 
kościoła skutkuje nieważnością tej czynności prawnej?” 

 
III CZP 123/08 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy szkoda w postaci utraty pożytków cywilnych z rzeczy wy-
rządzona w wyniku wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decy-
zji administracyjnej (art. 160 § 1 k.p.a.) o odmowie przyznania prawa 
własności czasowej powstaje w chwili utraty możliwości korzysta-
nia z rzeczy, tzn. wystąpienia pierwszego skutku, bez względu na 
rozmiar szkody?” 

 
III CZP 124/08 

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

„Czy umowa zawarta przez spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością reprezentowaną przez odwołanego członka zarządu, 
który figuruje w rejestrze jest nieważna?” 

 
III CZP 125/08 

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

„Czy osoba, która będąc właścicielem gruntu objętego postę-
powaniem scaleniowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 11, 
poz. 80) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 24 lutego 
1989 r. o zmianie ustawy o scalaniu gruntów (Dz. U. Nr 10, poz. 55) i 
nie będąc uczestnikiem postępowania scaleniowego staje się 
współwłaścicielem nieruchomości poscaleniowej w skład której tra-
fił jej grunt, współwłaścicielem nieruchomości wydzielonej tytułem 
ekwiwalentu uczestnikowi postępowania scaleniowego, który 
wniósł ten grunt do postępowania, czy też zachowuje wyłączne 
prawo własności gruntu w granicach sprzed postępowania scale-
niowego bez potrzeby dokonywania zniesienia współwłasności nie-
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ruchomości poscaleniowej, do której trafił jej grunt?” 
 

III CZP 126/08 

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

„Czy wspólnik spółki jawnej, który wystąpił z tej spółki ma 
zdolność upadłościową?” 

 
III CZP 127/08 

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

„Czy ustanowiony w art. 4799 § 1 k.p.c. obowiązek doręczenia 
w toku sprawy przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę 
prawnego lub rzecznika patentowego odpisów pism procesowych z 
załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej i dołączenia do pi-
sma procesowego wnoszonego do sądu dowodu doręczenia drugiej 
stronie odpisu pisma albo dowodu wysłania go listem poleconym, 
pod rygorem zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia tego braku – 
dotyczy również składanego w formie pisma procesowego wniosku 
o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego?” 

 
III CZP 128/08 

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

„Czy dopuszczalne jest oddalenie na posiedzeniu niejawnym 
wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od naka-
zu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 80/08 – z dnia 7 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Rozszerzona prawomocność wyroku uwzględniającego po-

wództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone 
(art. 47943 w związku z art. 365 k.p.c.) nie wyłącza możliwości wyto-
czenia powództwa przez tego samego lub innego powoda – w tym 
także przez organizację społeczną działającą na rzecz ochrony inte-
resów konsumentów – przeciwko innemu przedsiębiorcy, niebiorą-
cemu udziału w postępowaniu, w którym zapadł wyrok, stosujące-
mu takie same lub podobne postanowienia wzorca, jak wpisane do 
rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. 

 
III CZP 81/08 – z dnia 7 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
W sprawie rozpoznanej z pominięciem, na podstawie art. 5057 

zdanie 1 k.p.c., przepisów o postępowaniu uproszczonym, od ape-
lacji pobiera się opłatę stosunkową (art. 18 ust. 2 w zw. z art. 13 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
III CZP 83/08 – z dnia 7 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Na postanowienie sądu opiekuńczego zawierające zarządze-

nie, o którym mowa w art. 569 § 2 k.p.c., wydane w sprawie „na czas 
toczącego się postępowania”, przysługuje zażalenie na podstawie 

 6



art. 791 k.p.c. 
 
III CZP 87/08 – z dnia 7 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 89/08 – z dnia 7 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu (art. 

3051 – 3054 k.c.) dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia 
służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz 
przedsiębiorstwa. 

 
III CZP 95/08 – z dnia 7 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
Osobie, która złożyła oświadczenie wyrażające zgodę na na-

bycie nieruchomości po cenie określonej w zawiadomieniu (art. 29 
ust. 1d w związku z art. 29 ust. 1c ustawy z dnia 19 października 
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) i w związku z 
tym korzysta z pierwszeństwa uregulowanego w art. 29 ust. 1 pkt 3 
powołanej ustawy, nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy. 
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III CZP 60/08 – z dnia 10 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne Rzecznika Ubezpieczonych: 
„Czy ubezpieczyciel dokonując zwrotu kosztów pogrzebu, o 

których mowa w art. 446 § 1 k.c. w ramach odpowiedzialności gwa-
rancyjnej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ma prawo 
zaliczyć na poczet tych kosztów zasiłek pogrzebowy wypłacany na 
podstawie art. 77 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 z późn. zm.)?” 

postanowiono przedstawić pełnemu składowi Izby Cywilnej 
Sądu Najwyższego następujące zagadnienie prawne: 

„Czy zasiłek pogrzebowy wypłacony na podstawie art. 77 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353 ze zm.) podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodo-
wania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.?” 

 
III CZP 96/08 – z dnia 10 października 2008 r. w składzie 1 sę-

dziego na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 
„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)?” 
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postanowiono umorzyć postępowanie przed Sądem Najwyż-
szym. 

 
III CZP 71/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Przepis art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 
ze zm.) ma zastosowanie do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzie-
lony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości 
obciążonej nastąpił po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 
r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 635). 

 
III CZP 85/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 
Dłużnik nie jest uczestnikiem postępowania o nadanie klauzuli 

wykonalności przeciwko jego małżonkowi w trybie art. 787 k.p.c. 
 
III CZP 88/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmie-
ścia w Krakowie 

Od zażalenia na zarządzenie sędziego – komisarza o zwrocie 
zgłoszenia wierzytelności pobiera się opłatę podstawową. 

 
III CZP 90/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopol-
skim 
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Komornikowi nie przysługuje opłata egzekucyjna od czynno-
ści podjętych w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 
na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o po-
mocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 ze zm.), polegających na pobra-
niu należności z zajętej wcześniej wierzytelności i przekazaniu ich 
do depozytu sądowego. 

 
III CZP 91/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
W sprawie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o 

ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu powstałego 
wskutek przebudowy strychu, stanowiącego przedmiot własności 
wspólnej, legitymacja bierna przysługuje wspólnocie mieszkanio-
wej. 

 
III CZP 97/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 99/08 – z dnia 16 października 2008 r. w składzie 3 sę-

 10



dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 
Administracyjne tytuły wykonawcze obejmujące składki: na 

ubezpieczenie społeczne (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jedn. tekst: Dz. U. z 
2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), na ubezpieczenie zdrowotne (art. 93 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. Nr 210, 
poz. 2135 ze zm.) oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochro-
nie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 
Dz. U. Nr 158, poz. 1121) są tytułami egzekucyjnymi w rozumieniu 
art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. Nie stanowi takiego tytułu administracyjny 
tytuł wykonawczy obejmujący składki na Fundusz Pracy (art. 107 
ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 35/08 – postanowienie z dnia 11 czerwca 2008 r. 
Rozwiązanie przysposobienia pełnego przez małżonków (art. 

121 k.r.o.) jest zdarzeniem stanowiącym podstawę do unieważnienia 
przez sąd nowego aktu urodzenia i wzmianki dodatkowej o jego 
sporządzeniu wpisanej do dotychczasowego aktu urodzenia przy-
sposobionego, z zastrzeżeniem o zachowaniu przez zainteresowa-
nego na podstawie art. 126 § 2 k.r.o. nabytego przez przysposobie-
nie nazwiska i imienia (imion). 

 
V CSK 22/08 – wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r. 
Roszczenie o opłaty z tytułu sprzedaży urządzeń reprograficz-

nych umożliwiających kopiowanie w całości lub części egzemplarza 
opublikowanego utworu przysługuje organizacjom zbiorowego za-
rządzania, działającym na rzecz twórców lub wydawców, a nie twór-
com i wydawcom (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – jedn. tekst: Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 
V CSK 31/08 – wyrok z dnia 19 czerwca 2008 r. 
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy wobec właściciela 

za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do takie-
go lokalu z mocy wyroku orzekającego eksmisję nie jest odpowie-
dzialnością subsydiarną w stosunku do obowiązku tej osoby wyni-
kającego z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
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nie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 
ze zm.). 

 
III CZP 25/08 – postanowienie z dnia 27 czerwca 2008 r. 
Artykuł 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na na-

ruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu są-
dowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) nie 
stanowi źródła roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z przewle-
kłości postępowania; ich podstawą mogą być w szczególności art. 
445 i 448 k.c., stosowane z uwzględnieniem orzecznictwa Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego art. 6 ust. 1 i art. 41 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 
61, poz. 284). 

 
IV CSK 149/08 – wyrok z dnia 3 lipca 2008 r. 
Porozumieniem przewidzianym w art. 453 k.c. (datio in solu-

tum) można objąć także świadczenie polegające na przeniesieniu 
własności nieruchomości przez pożyczkobiorcę w celu zwolnienia 
się z długu wynikającego z umowy pożyczki. 

 
I CZ 139/07 – postanowienie z dnia 4 lipca 2008 r. 
Na postanowienie sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o 

wznowienie postępowania w sprawie o uznanie lub stwierdzenie 
wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce lub 
ugody zawartej przed takim sądem w Polsce nie przysługuje zaża-
lenie. 
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II CSK 84/08 – postanowienie z dnia 17 lipca 2008 r. 
Rozpoznanie zażalenia na posiedzeniu niejawnym nie narusza 

art. 37 Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 
16 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132), gdy druga stro-
na otrzymała jego odpis i mogła wnieść odpowiedź na ten środek 
odwoławczy. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 26/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy przedmiotem przestępstwa określonego w art. 52 pkt 5 

ustawy z dnia 13 października 2005 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 
127, poz. 1066 z późn. zm.) jest zwierzyna w znaczeniu określonym 
w art. 39 ust. 2 pkt 7 tej ustawy? 

2. Czy czynnością wykonawczą stanowiącą znamię przestęp-
stwa określonego w art. 52 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 2005 
r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) polega-
jącą na „zezwalaniu” na przekroczenie zatwierdzonego w planie ło-
wieckim pozyskania zwierzyny jest każde działanie lub zaniechanie 
(w jakiejkolwiek formie – ustnej lub pisemnej) osoby sprawującej 
zarząd z ramienia dzierżawcy czy też wyłącznie pozytywne działanie 
tej osoby sprowadzające się do wyrażenia zgody na polowanie 
zbiorowe (art. 42 ust. 1 Prawa łowieckiego), jeżeli wydający je ze-
zwala na przekroczenie liczby zwierząt przeznaczonych do pozy-
skania lub na pozyskanie innych gatunków, niż to wynika z planu 
łowieckiego?” 
 

I KZP 27/08 
Wniosek Prokuratora Generalnego przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy znaczenie normatywne określenia »przemoc wobec oso-

by« użytego w art. 280 § 1 k.k. oraz»gwałt na osobie«, użytego w 
art. 130 § 3 k.w. jest tożsame?” 
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I KZP 28/08 

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

„Czy wspólnik spółki cywilnej może być osobą odpowiadającą 
jak sprawca – w rozumieniu art. 9 § 3 k.k.s. w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skar-
bowy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479) za prze-
stępstwa skarbowe (wykroczenia skarbowe) z art. 56 § 2 k.k.s. i art. 
61 § 1 i 3 k.k.s. w zakresie w jakim zarzucane mu zachowania doty-
czą narażenia na uszczuplenie zobowiązań podatkowych spółki cy-
wilnej w podatku od towarów i usług oraz nierzetelnego lub wadli-
wego prowadzenia ksiąg (ewidencji) co do należnego i naliczonego 
podatku od towarów i usług spółki cywilnej?” 

 
I KZP 29/08 

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

„Czy wobec użycia w treści art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 
stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 z późn. zm.), a 
także w treści art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o sys-
temie monitorowania i kontroli jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 
1200), zwrotu: „wymagań jakościowych określonych w ustawie”, 
dla ustalenia czy w danym przypadku czyn sprawcy wyczerpuje 
znamiona przestępstwa opisanego we wskazanych przepisach, ma-
ją znaczenie przepisy rozporządzeń wykonawczych, wydanych na 
podstawie delegacji ustawowej zawartej w powyższych ustawach, a 
określające wymagania jakościowe dla paliw?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 13/08 – z dnia 30 października 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 
„Czy ochronie prawnokarnej przewidzianej w art. 155 k.k. pod-

lega życie dziecka od momentu rozpoczęcia porodu bądź podjęcia 
czynności zmierzających do przeprowadzenia zabiegu cesarskiego 
cięcia kończącego ciążę czy też od momentu gdy dziecko poczęte 
osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem ko-
biety ciężarnej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 17/08 – z dnia 30 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresz-

towanej, która dopuszcza się czynu określonego w art. 49 § 1 zda-
nie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), można wymierzyć 
wyłącznie karę dyscyplinarną przewidzianą w przepisach o wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykony-
waniu tymczasowego aresztowania (art. 143 § 1 oraz art. 222 § 2 
k.k.w.). 

 
I KZP 20/08 – z dnia 30 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Prokuratora Generalnego 
Pojazd mechaniczny stanowi przedmiot czynności wykonaw-

czej przestępstwa określonego w art. 178a § 1 k.k., a więc nie należy 
do kategorii przedmiotów, które służą lub są przeznaczone, w ro-
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zumieniu art. 44 § 2 k.k., do popełnienia tego przestępstwa. 
 
I KZP 22/08 – z dnia 30 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Pojęcie „przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności” – 

w rozumieniu art. 155 § 1 k.k.w. – obejmuje przerwę udzieloną przez 
sąd penitencjarny na podstawie art. 153 k.k.w., a także okres, w ja-
kim skazany – po wprowadzeniu tej kary do wykonania – nie odby-
wał jej w dalszym ciągu w wyniku zawieszenia wobec niego postę-
powania wykonawczego z przyczyn wymienionych w art. 153 k.k.w. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 112/08 – wyrok z dnia 26 czerwca 2008 r. 
Nakaz bezpośredniego stosowania ustawy nowej w zakresie 

przepisów o przedawnieniu, wyrażony w art. 2 ustawy z dnia 3 
czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz. U. Nr 132, 
poz. 1109) odnosi się zarówno do podstawowych terminów 
przedawnienia karalności przestępstw, unormowanych na nowo w 
art. 101 k.k., jak i do wydłużonego przepisem art.1 pkt 2 tej ustawy, 
terminu przedawnienia wyrokowania, określonego w art. 102 k.k. 

 
IV KK 74/08 – zarządzenie z dnia 30 czerwca 2008 r. 
Międzynarodowy organ ochrony prawnej, jakim jest Europej-

ski Trybunał Praw Człowieka, jest elementem kompletnego systemu 
ochrony prawnej Rady Europy, który określa nie tylko zakres przy-
znanej jednostkom ochrony, ale i procedurę dochodzenia praw 
przyznanych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 
284). Sądy krajowe, a więc i Sąd Najwyższy, jako naczelny organ 
władzy sądowniczej Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadają kom-
petencji w zakresie procedury wnoszenia środków o charakterze 
skargi przed organy należące do międzynarodowego systemu 
ochrony prawa, w tym również ustanowienia obrońcy z urzędu w 
postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

 
V KZ 30/08 – postanowienie z dnia 17 lipca 2008 r. 
Wpłynięcie – w sprawie o wykroczenie – kasacji strony od wy-
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roku sądu odwoławczego, czy też od innego prawomocnego orze-
czenia kończącego postępowanie sądowe w sprawach o wykrocze-
nia, nie wywołuje żadnych skutków prawnych i wystarczające jest 
poprzestanie na wydaniu odpowiedniego zarządzenia o charakterze 
administracyjno-porządkowym (np. o załączeniu pisma do akt) oraz 
poinformowaniu nadawcy o sposobie załatwienia pisma. 

 
II KK 68/08 – postanowienie z dnia 30 lipca 2008 r. 
Deklaracja składana przez kandydata na radnego, w trybie art. 

99 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. − Ordynacja wyborcza do rad 

gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547 ze zm.), co do wyrażenia zgody na kandydowanie oraz 
posiadania prawa wybieralności, a więc także co do niekaralności, 
stanowi oświadczenie składane przez kandydata we własnym imie-
niu i we własnej sprawie, zatem, w wypadku podania w niej fałszy-
wych danych, nie stanowi poświadczenia nieprawdy co do okolicz-
ności mającej znaczenie prawne, przez „inną osobę uprawnioną do 
wystawienia dokumentu”, w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. 

 
III KK 228/07 – wyrok z dnia 5 sierpnia 2008 r. 
Organ procesowy, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowa-

nia karnego z 1997 r., nie określa metody badania, o czym decyduje 
biegły, wykorzystując wiadomości specjalne (art. 193 § 1 k.p.k.). 

 
II KZ 43/08 – postanowienie z dnia 10 września 2008 r. 
W ramach obowiązku określonego w art. 84 § 3 k.p.k. poinfor-

mowanie na piśmie sądu o braku podstaw do wniesienia kasacji lub 
wniosku o wznowienie postępowania – jako efekt udzielonej pomo-

cy prawnej − powinno przybrać formę opinii prawnej. 
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I KZP 16/08 – postanowienie z dnia 23 września 2008 r. 
1. Pokrzywdzonym przestępstwem określonym w art. 231 § 1 

k.k. jest tylko taki podmiot, którego indywidualny interes został 
bezpośrednio zagrożony zachowaniem funkcjonariusza publiczne-
go. 

2. W wypadku pokrzywdzenia gminy przestępstwem określo-
nym w art. 231 § 1 k.k. (art. 49 § 1 k.p.k.), podmiotem uprawnionym 
do realizacji uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu jest wójt 
(burmistrz, prezydent) - art. 51 § 1 k.p.k. w zw. z art. 11a ust. 1 i art. 
31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 

 
I KZP 18/08 – postanowienie z dnia 23 września 2008 r. 
Między przepisami art. 271 § 1 k.k. oraz art. 233 § 4 k.k. może 

zachodzić tzw. stosunek krzyżowania, prowadzący do kumulatyw-
nego zbiegu przepisów ustawy – art. 11 § 2 k.k. 

 
I KZP 21/08 – postanowienie z dnia 23 września 2008 r. 
Oskarżyciel posiłkowy – z braku gravamen – nie ma upraw-

nienia do zaskarżenia orzeczenia na korzyść oskarżonego. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

II UZP 6/08 

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

„Czy możliwe jest przeniesienie odpowiedzialności za składki 
na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po 
utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postępo-
wania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego 
Rejestru Sądowego?” 

 
II UZP 7/08 

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

„Czy osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do eme-
rytury może stanowić wyłączną przesłankę rozwiązania za wypo-
wiedzeniem stosunku pracy z pracownikiem – kobietą lub mężczy-
zną i nie oznacza dyskryminacji pracownika ze względu na płeć i 
wiek (art. 113 k.p.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II PZP 10/08 – z dnia 15 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Utrata przez uprawnionego prawa do nieodpłatnego nabycia 

akcji (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjaliza-
cji i prywatyzacji, jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze 
zm.), wskutek naruszenia przez Skarb Państwa obowiązku wskaza-
nia uprawnionych pracowników, powoduje na podstawie art. 471 w 
związku z art. 361 k.c. odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu 
Państwa z tytułu utraty dywidend wypłaconych do czasu naprawie-
nia szkody wynikającej z niewydania akcji, jeżeli poszkodowany 
wykaże z odpowiednio wysokim prawdopodobieństwem, że byłby 
posiadaczem akcji w dniu dywidendy (art. 348 § 2 k.s.h.). 

 
III PZP 1/08 – z dnia 15 października 2008 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Przepis art. 24113 § 2 zdanie drugie k.p. nie wyłącza wymaga-

nia zasadności wypowiedzenia warunków pracy i płacy (art. 45 § 1 
w związku z art. 42 § 1 k.p.) oraz konsultacji zamiaru tego wypowie-
dzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związ-
kową (art. 38 k.p.), jeżeli rozwiązany układ zbiorowy pracy nie został 
zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wy-
nagradzania. 
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