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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 19/08 

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

„Czy uchwała Rady Gminy wydana na podstawie przepisu art. 
21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywil-
nego (tekst jedn.: Dz. U. 2005 r. poz. 266, z późn. zm.), będąca aktem 
prawa miejscowego, przewidująca w sposób niestanowczy możli-
wość zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu mieszkalnego 
między Gminą a osobą spełniającą wszelkie kryteria wskazane w tej 
uchwale może być dla tej osoby źródłem roszczenia o zawarcie 
umowy najmu tego lokalu, czy też kontroli sądu powszechnego 
podlega jedynie odmowa zawarcia umowy najmu pomiędzy Gminą 
a taką osobą pod kątem zgodności zachowania Gminy ze społecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia 
społecznego (art. 5 k.c.)?” 

 
III CZP 20/08 

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

„Czy brak załączenia do pełnomocnictwa udzielonego przez 
osobę prawną odpisu z KRS przez pełnomocnika wnoszącego 
sprzeciw od nakazu zapłaty skutkuje odrzuceniem sprzeciwu na 
podstawie art. 4798a § 5 k.p.c. na skutek niezachowania warunków 
formalnych?” 
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III CZP 21/08 

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

„Jaki jest charakter prawnej odpowiedzialności członków za-
rządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 
299 § 1 k.s.h. – czy jest to odpowiedzialność gwarancyjna zbliżona 
do poręczenia czy odszkodowawcza, a w konsekwencji: czy w tym 
procesie pozwany może podnosić wobec wierzyciela spółki zarzuty 
przysługujące spółce, z których spółka nie skorzystała, a dotyczące 
istnienia zobowiązania i jego wysokości stwierdzonych prawomoc-
nym wyrokiem, czy też nie ma takiej możliwości?” 

 
III CZP 22/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 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-
wany, a jeżeli tak, to czy sąd rozpoznający sprawę obowiązany jest 
wezwać stronę do potwierdzenia takich czynności?” 
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III CZP 23/08 

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

„Czy stanowi orzekanie co do przedmiotu, który nie był objęty 
żądaniem pozwu, zasądzenie świadczenia wyliczonego zgodnie z 
warunkami umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci, w sytuacji, 
gdy przedmiotem żądania pozwu była waloryzacja tego świadczenia 
i jego zasądzenie w zwaloryzowanej wysokości, a brak jest przesła-
nek do zastosowania przepisu art. 3581 § 3 k.c.?” 

 
III CZP 24/08 

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

„Czy w sytuacji, gdy przed datą nowelizacji przepisu art. 68 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), to jest 
przed dniem 22 września 2004 r., nabywca lokalu mieszkalnego od 
gminy zbył go na rzecz osoby bliskiej, która następnie – przed 
upływem terminu zakreślonego w art. 68 ust. 2 w/w ustawy (w 
brzmieniu sprzed nowelizacji) – zbyła ten lokal osobie trzeciej, nie 
będącej osobą bliską, gmina uprawniona jest do żądania zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 
czy zobowiązanym do zwrotu bonifikaty na rzecz gminy jest „pier-
wotny” nabywca lokalu, czy osoba dla niego bliska?” 

 
III CZP 25/08 

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

„Czy przewidziane art. 16 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o 
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
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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 
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 Kon-

wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, spo-
rządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., bezpośrednie jej sto-
sowanie, wynikające z art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., jej przepisy art. 13 i 41 przy 
uwzględnieniu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w Strasburgu (art. 32 ust. 1), przemawiają za taką wykładnią 
Kodeksu cywilnego, która zezwala na przyjęcie analogii przy sto-
sowaniu art. 445 i art. 448 k.c. dla oceny żądania zadośćuczynienia 
za krzywdę moralną?” 

 
III CZP 26/08 

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

„Czy dopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia 
apelacji od postanowienia w przedmiocie podziału majątku wspól-
nego, jeżeli wcześniej sąd drugiej instancji prawomocnie rozpoznał 
już apelację innego uczestnika postępowania, na skutek czego do-
szło do zmiany postanowienia sądu pierwszej instancji?” 

 
III CZP 27/08 

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

„Czy podstawą zażalenia na postanowienie sądu zatwierdzają-
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ce plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości może 
być zarzut uchybienia przepisowi art. 776 k.p.c. polegający na tym, 
że wierzyciel egzekwujący nie złożył w toku postępowania egzeku-
cyjnego tytułu wykonawczego?” 

 
III CZP 28/08 

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

„Czy w sytuacji, gdy z treści tytułu wykonawczego oraz z 
wniosku egzekucyjnego nie wynika na rzecz ilu pracowników Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonał wypłaty 
świadczeń pracowniczych za niewypłacalnego pracodawcę, organ 
egzekucyjny sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzeku-
cji uwzględnia w tym planie roszczenie FGŚP w kwocie odpowiada-
jącej sumie wypłaconych świadczeń na rzecz wszystkich pracowni-
ków za okres trzech miesięcy w wysokości najniższego wynagro-
dzenia (art. 1025 § 1 pkt 3 k.p.c.), czy też w kwocie do wysokości 
najniższego wynagrodzenia za okres trzech miesięcy, niezależnie 
od liczby pracowników, na rzecz których Fundusz dokonał wypłaty 
za niewypłacalnego pracodawcę?” 

 
III CZP 29/08 

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

„Czy dopuszczalne jest rozpoznanie apelacji powoda od wy-
roku zaocznego w zakresie w jakim powództwo zostało oddalone, 
jeżeli na skutek wcześniejszego rozpoznania sprzeciwu pozwanego 
wniesionego od tego samego wyroku zaocznego w części uwzględ-
niającej powództwo, sąd pierwszej instancji utrzymał w całości w 
mocy wyrok zaoczny?” 
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III CZP 30/08 

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

„1. Czy w sprawie o ustalenie nieważności umowy sprzedaży 
nieruchomości zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 
października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, 
poz. 464), której przedmiotem była nieruchomość wchodząca w 
skład Państwowego Funduszu Ziemi Skarb Państwa winien być re-
prezentowany przez właściwego starostę, wojewodę, czy też winna 
występować Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz 
Skarbu Państwa? 

2. Czy ustalenie kandydata na nabywcę nieruchomości w try-
bie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Pań-
stwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw 
związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolne-
go (Dz. U. Nr 17, poz. 71 ze zm.) wyłącza możliwość badania przez 
sąd powszechny ważności umowy zawartej na podstawie tejże de-
cyzji pod kątem spełnienia przez nabywcę przesłanek do nabycia 
nieruchomości rolnej określonych w art. 160 § 1 k.c. w brzmieniu 
sprzed 1 października 1990 r.?” 

 
III CZP 31/08 

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

„1. Czy w razie naruszenia dóbr osobistych dopuszczalna jest 
kumulacja środków przewidzianych w art. 448 k.c., tj. zadośćuczy-
nienia pieniężnego dla pokrzywdzonego oraz zasądzenia odpo-
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wiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez niego cel społeczny? 
a w razie odpowiedzi twierdzącej na to pytanie: 
2. Czy przesłanki zastosowania tych środków są zróżnicowa-

ne?” 
 

III CZP 32/08 

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

„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?” 

 
III CZP 33/08 

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

„Czy w sprawie o podział majątku wspólnego, do którego 
przynależy między innymi prawo najmu lokalu komunalnego, za 
który opłacany jest czynsz w wysokości ustalonej w uchwale rady 
gminy, wydanej na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 
o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 266 z 
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późn. zm.), podlega rozliczeniu między byłymi małżonkami wartość 
tego prawa, 

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

oraz czy, i w jakim zakresie należy uwzględniać możliwość prefe-
rencyjnego zakupu lokalu przez najemcę?” 

 
III CZP 34/08 

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

„Czy jednomyślna uchwała wszystkich wspólników spółki z 
o.o., o dalszym istnieniu spółki podjęta w trybie art. 273 k.s.h. po 
wydaniu nieprawomocnego postanowienia Sądu Rejestrowego o 
rozwiązaniu spółki (art. 624 § 1 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 623 § 3 k.s.h.) 
niweczy skutki tego orzeczenia i może zapobiec jej rozwiązaniu?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 115/07 – z dnia 7 lutego 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Ubezpieczonych 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynika-

jącą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie 
wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi 
będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu. 

 
III CZP 137/07 – z dnia 21 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 
1. Dopuszczalne jest udzielenie przybicia własności nieru-

chomości (użytkowania wieczystego) na rzecz spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, bez uchwały wspólników wyrażającej zgodę na 
nabycie nieruchomości (użytkowania wieczystego), w sytuacji, gdy 
umowa spółki nie wyłącza konieczności uzyskania takiej zgody oraz 
gdy przed wydaniem postanowienia o przybiciu zarząd spółki złożył 
oświadczenie o braku zamiaru wyrażenia zgody przez wspólników. 

2. Niewyrażenie przez wspólników spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością zgody na nabycie nieruchomości (użytkowania wie-
czystego) nie stanowi okoliczności, którą powinien uwzględnić sąd 
drugiej instancji przy rozpoznawaniu zażalenia na postanowienie o 
przybiciu. 

 
III CZP 141/07 – z dnia 21 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 
Sąd określa wysokość wynagrodzenia syndyka bez uwzględ-

nienia podatku od towarów i usług. 
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III CZP 144/07 – z dnia 21 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 

Roszczenie o zwrot wartości nakładów poniesionych przez 
jednego ze współwłaścicieli na rzecz wspólną przysługuje przeciw-
ko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania 
tych nakładów, również wtedy, gdy osoby te zbyły swoje udziały 
nieodpłatnie. 

 
III CZP 145/07 – z dnia 21 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: 
„Czy przez wydanie w rozumieniu art. 226 § 1 zdanie drugie 

k.c. można uznać utratę posiadania poprzez samowolne pozbawie-
nie dotychczasowego posiadacza lokalu przez osobę, której według 
twierdzeń właściciela przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do 
tego lokalu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 148/07 – z dnia 21 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólno-

ści majątkowej między małżonkami sąd ustala wartość nakładów 
poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z 
małżonków bez względu na inicjatywę dowodową uczestników po-
stępowania. 

 
III CZP 152/07 – z dnia 21 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Wpis odrębnej własności lokalu w księdze wieczystej, doko-

nany na podstawie postanowienia sądu o zniesieniu współwłasno-
ści nieruchomości, ma charakter konstytutywny. 
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III CZP 103/07 – z dnia 27 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 

„Czy zachodzi nieważność postępowania gdy w Sądzie Okrę-
gowym w pierwszej instancji w składzie jednego sędziego orzekał 
sędzia Sądu Rejonowego delegowany na podstawie art. 77 § 8 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), któremu Minister Sprawiedli-
wości nie powierzył prawa przewodniczenia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 131/07 – z dnia 27 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 
„Czy w razie zaskarżenia tylko przez pozwanego wyroku sądu 

pierwszej instancji, którym utrzymany został nakaz zapłaty wydany 
w postępowaniu nakazowym, sąd odwoławczy uprawniony jest do 
uchylenia zaskarżonego wyroku i odrzucenia z urzędu zarzutów od 
nakazu zapłaty wobec ich nieopłacenia przez pozwanego, bez naru-
szenia zasady reformationis in peius?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 135/07 – z dnia 27 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Wniosek strony – wezwanej do uzupełnienia braku apelacji 

przez złożenie jej odpisu (art. 368 § 1 i art. 128 k.p.c.) – o sporzą-
dzenie tego odpisu przez sąd i dołączenie go do akt sprawy, nie 
stanowi skutecznej czynności uzupełniającej, o której mowa w art. 
370 k.p.c. 

 
III CZP 139/07 – z dnia 27 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
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Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód sąd 
pierwszej instancji rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w skła-
dzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników. 

 
III CZP 149/07 – z dnia 27 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
1. Od postanowienia odwołującego i ustanawiającego innego 

zarządcę nieruchomości przysługuje apelacja. 
2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałej części. 
 
III CZP 153/07 – z dnia 27 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Ostrołęce 
Do złożenia przez dłużnika w toku egzekucji świadczenia do 

depozytu sądowego na podstawie art. 883 § 2 k.p.c. nie jest wyma-
gane zezwolenie sądu przewidziane w art. 6932 § 1 k.p.c. 

 
III CZP 143/07 – z dnia 28 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji 

określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością ponoszą na podstawie art. 299 k.s.h. osoby będące 
członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zo-
bowiązania.  

 
III CZP 146/07 – z dnia 28 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Poznaniu 
1. W razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty wydanego w 

postępowaniu upominawczym sąd zwraca stronie trzy czwarte opła-
ty od pozwu także wówczas, gdy uiszczona opłata odpowiada wy-
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sokością opłacie podstawowej (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z 
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
 
III CZP 147/07 – z dnia 28 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 
W procesie o ustalenie naruszenia prawa wszczętym przez na-

jemcę lokalu mieszkalnego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania 
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 157, poz. 1315) legitymowaną 
biernie jest tylko jednostka samorządu terytorialnego, na rzecz któ-
rej Skarb Państwa zbył nieruchomość zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym. 

 
III CZP 150/07 – z dnia 28 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
W sądowym postępowaniu egzekucyjnym należności z tytułu 

składek w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 
ze zm.) podlegają zaspokojeniu w kolejności określonej w art. 1025 
§ 1 pkt 7 k.p.c. 

 
III CZP 151/07 – z dnia 28 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Przed terminem utraty mocy prawnej § 8 ust. 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych 
zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) zastrzeżenie 
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w umowie, która do pobierania tych opłat upoważniała inny podmiot 
niż właściwy organ, że zatrzymuje on część zainkasowanych opłat 
tytułem wynagrodzenia, nie powodowało nieważności tej umowy. 

 
III CZP 156/07 – z dnia 28 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„1. Czy warunkiem odpowiedzialności na podstawie art. 415 

k.c. osoby trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową wskutek 
czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzy-
cieli, a następnie wyzbyła się tej korzyści, jest uprzednie ustalenie 
przesłanek jej odpowiedzialności opartych na przepisie art. 527 i 
następnych k.c. i czy w takiej sytuacji sąd opiera się na domniema-
niach wynikających z tych przepisów. 

2. Czy osoba trzecia może powołać się na ograniczenie swej 
odpowiedzialności, wskazując, że z uzyskanej korzyści dłużnik za-
spokoił innych wierzycieli, a jeżeli tak jak daleko sięga to ograni-
czenie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CSK 16/07 – wyrok z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
Wszystkie elementy formy przestrzennej wspólnotowego zna-

ku towarowego wymagają łącznej ich oceny przy badaniu realizacji 
przez ten znak funkcji odróżniającej. 

 
IV CSK 160/07 – wyrok z dnia 3 października 2007 r. 
Porozumienie dłużnika z cedentem, zmieniające lub rozwiązu-

jące umowę, z której wynika przelana wierzytelność, zawarte bez 
zgody cesjonariusza, wywiera skutki między dłużnikiem a cesjona-
riuszem, jeżeli dłużnik w chwili zawarcia tego porozumienia nie był 
zawiadomiony przez cedenta o przelewie, ani o nim nie wiedział (art. 
512 k.c.). 

O zamiarze dłużnika zrzeczenia się określonego zarzutu, do-
puszczalnego na podstawie art. 513 § 1 k.c., można wnosić tylko 
wtedy, gdy zarzut ten był znany dłużnikowi lub gdy dłużnik powi-
nien był liczyć się z jego powstaniem. 

 
V CZ 82/07 – postanowienie z dnia 4 października 2007 r. 
W prawie międzyczasowym prywatnym nie jest dopuszczalne 

odesłanie zwrotne przez ustawę dawną do ustawy nowej. 
 
I CZ 106/07 – postanowienie z dnia 5 października 2007 r. 
Od postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego apela-

cję od postanowienia sądu pierwszej instancji oddalającego czę-
ściowo wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców spółki akcyjnej 
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skarga kasacyjna jest dopuszczalna. 
 
V CZ 92/07 – postanowienie z dnia 12 października 2007 r. 
Skarga kasacyjna pozwanego w sprawie o ustalenie ojcostwa 

podlega opłacie stałej w kwocie przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
III CZ 39/07 – postanowienie z dnia 18 października 2007 r. 
Ocena możliwości skorzystania ze środków dowodowych 

przez stronę żądającą wznowienia postępowania (art. 403 § 2 k.p.c.) 
w odniesieniu do Skarbu Państwa obejmuje te jednostki organiza-
cyjne, które podejmowały czynności procesowe za Skarb Państwa 
w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem.  

 
I CZ 117/07 – postanowienie z dnia 19 października 2007 r. 
Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-

tach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze 
zm.) wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomo-
ści posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego 
niż najem lub dzierżawa jest określona na podstawie art. 232 k.p.c. 

 
II CSK 302/07 – wyrok z dnia 23 października 2007 r. 
Badanie, na podstawie art. 105 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), czy doszło do naruszenia 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wymaga całościowego 
porównania wzorów z punktu widzenia osoby używającej w sposób 
stały przedmiotów z danej grupy i zorientowanej w stanie ich wzor-
nictwa wynikającym z zakresu swobody twórczej oraz dokonanie 
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oceny, czy ogólne wrażenie, jakie wywołuje na takiej osobie wzór 
zakwestionowany różni się, czy nie od ogólnego wrażenia wywoła-
nego przez wzór zarejestrowany. 

 
I CSK 273/07 – wyrok z dnia 5 grudnia 2007 r. 
Jeżeli stan zaniechania prawodawczego powstał przed dniem 

1 września 2004 r. i utrzymuje się nadal, to w świetle art. 5 ustawy z 
dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1692) do tego stanu 
prawnego nie znajduje zastosowania art. 4171 § 4 k.c. 

 
IV CSK 274/07 – postanowienie z dnia 6 grudnia 2007 r. 
Orzekając przysposobienie pełne i decydując o potrzebie spo-

rządzenia nowego aktu urodzenia osoby przysposobionej, sąd nie 
może nakazać dokonania zmiany w tym akcie jej miejsca urodzenia. 

 
I CSK 329/07 – wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r. 
Wybór rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 k.s.h.) wymaga uchwały walnego 
zgromadzenia podjętej z zachowaniem przewidzianego statutem 
quorum. 

 
II CNP 204/07 – postanowienie z dnia 21 grudnia 2007 r. 
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia (art. 4241 § 1 k.p.c.) nie przysługuje od postanowienia 
sądu drugiej instancji co do wysokości stosunkowej opłaty egzeku-
cyjnej (art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 
sądowych i egzekucji – jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 
1191) w zw. z art. 770 k.p.c. in fine. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 6/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy szkoda, o której mowa w art. 46 § 1 k.k. obejmuje wy-

łącznie krzywdę osoby bezpośrednio pokrzywdzonej przestęp-
stwem (ofiary) czy również krzywdę osób jej najbliższych doznaną 
w związku z jej śmiercią jako następstwem przestępstwa. 

2. W przypadku uznania, że do uzyskania zadośćuczynienia 
uprawniona jest jedynie ofiara przestępstwa, czy roszczenie to 
przechodzi na osoby najbliższe (strony zastępcze – art. 52 § 1 
k.p.k.) niezależnie od ograniczeń z art. 445 § 3 k.c.?” 

 
I KZP 7/08 

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

„Czy zasada petryfikacji właściwości rzeczowej sądów rejo-
nowych w sprawach o czyny, o które została z dniem 12 lipca 2007 
r. poszerzona właściwość rzeczowa sądów okręgowych, obejmuje 
także sprawy, w których akt oskarżenia został wniesiony przed 12 
lipca 2007 r. i przed tym dniem nie został rozpoczęty przewód są-
dowy?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 81/07 – wyrok z dnia 28 listopada 2007 r. 
Nie jest dopuszczalne uwolnienie lekarza od odpowiedzialno-

ści za zmianę zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta, na 
podstawie art. 26 § 1 lub § 5 k.k., w sytuacji niespełnienia warunków 
określonych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 
ze zm.), gdyż oznaczałoby to zignorowanie, mających charakter 
gwarancyjny, ograniczeń wynikających z tego ostatniego przepisu. 

 
SNO 81/07 – uchwała z dnia 7 grudnia 2007 r. 
Stosownie do dyspozycji art. 108 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 
1070 ze zm.) przedawnienie dyscyplinarne przewinienia wyczerpu-
jącego jednocześnie znamiona przestępstwa nie może nastąpić 
wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu 
karnego; zatem wszczęcie i prowadzenie postępowania dyscypli-
narnego jest dopuszczalne w całym okresie przedawnienia, wynika-
jącym z przepisów zarówno art. 101 k.k., jak i art. 102 k.k. 

 
III KK 245/07 – postanowienie z dnia 12 grudnia 2007 r. 
Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec 

sprawcy kwalifikowanego zabójstwa z art. 148 § 2 k.k., zagrożonego 
karą 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wol-
ności, nie stanowi naruszenia prawa materialnego, gdyż nie istnieje 
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przepis zakazujący zastosowania tej instytucji, a przyjęcie konklu-
dentnego zakazu wynikającego z zaniechania przez ustawodawcę 
określenia zasad łagodzenia kary 25 lat pozbawienia wolności pro-
wadziłoby do zmiany określonych w Kodeksie zasad odpowiedzial-
ności karnej, w sposób naruszający konstytucyjną zasadę państwa 
prawa. 

 
II KK 187/07 – postanowienie z dnia 9 stycznia 2008 r. 
Postawienie w apelacji zarzutu obrazy przepisów o prawie 

oskarżonego do obrony, przez niewyznaczenie mu obrońcy z urzę-
du, nie jest równoznaczne z wystąpieniem także z wnioskiem o wy-
znaczenie mu takiego obrońcy w postępowaniu odwoławczym, 
chyba że wniosek taki wynika z treści środka odwoławczego. 

 
V KK 190/07 – wyrok z dnia 15 stycznia 2008 r. 
1. Istota koniecznego udziału obrońcy oskarżonego w rozpra-

wie (art. 79 § 3 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k.) sprowadza się do stworze-
nia oskarżonemu warunków do realizacji pełnego – zarówno for-
malnego, jak i materialnego – prawa do obrony. Prawo to jest za-
chowane tylko wówczas, gdy w czasie rozprawy obrońca oskarżo-
nego ma realną i pełną możliwość podejmowania w interesie oskar-
żonego wszystkich możliwych i koniecznych czynności oraz skła-
dania oświadczeń. Sytuację, w której okoliczności konkretnej spra-
wy wskazują, że w określonym fragmencie rozprawy obrońca 
oskarżonego nie mógł przedsięwziąć działań korzystnych dla 
oskarżonego, uznać należy za równoważną z tą, w której oskarżony 
nie ma obrońcy w procesie karnym albo obrońca nie bierze udziału 
w czynności, w której jego udział jest obowiązkowy (art. 439 § 1 pkt 
10 k.p.k.). 
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2. W wypadku, gdy treść uzasadnienia orzeczenia jednoznacz-
nie wskazuje na to, że przypisanie oskarżonemu w części dyspozy-
tywnej wyroku popełnienia czynu na szkodę innej osoby niż ta, któ-
ra została wymieniona w akcie oskarżenia jako pokrzywdzony, było 
wynikiem błędu składu orzekającego, a nie rezultatem zamierzonej 
zmiany opisu czynu w zakresie oznaczenia osoby pokrzywdzonej, 
wady takiej nie można traktować jako naruszenia zasady skargowo-
ści, ale jako pomyłkę, którą należy sprostować w każdym czasie na 
podstawie art. 105 § 1 – 4 k.p.k. 

 
V KZ 82/07 – postanowienie z dnia 17 stycznia 2008 r.  
Przy rozpoznawaniu zażalenia na zarządzenie o odmowie przy-

jęcia środka zaskarżenia z uwagi na niedopełnienie wymogu tzw. 
przymusu adwokacko-radcowskiego, skarżący ma prawo powołać 
się na bezzasadną odmowę wyznaczenia mu obrońcy z urzędu, któ-
ra spowodowała, że nie mógł on dopełnić tego wymogu pisma pro-
cesowego, czego konsekwencją było nieprzyjęcie samego środka, 
jeżeli odmowa ta nastąpiła pomimo wykazania istnienia warunków 
do wyznaczenia mu takiego obrońcy, a wskazanych w art. 78 § 1 
k.p.k., czyli gdy była ona efektem wadliwego działania organu pro-
cesowego decydującego o wyznaczeniu takiego obrońcy, a sąd od-
woławczy w ramach takiego zażalenia ma tym samym prawo zbadać 
także prawidłowość decyzji o odmowie ustanowienia obrońcy z 
urzędu. 

 
V KK 221/07 – wyrok z dnia 21 stycznia 2008 r.  
Warunkiem poprawienia w trybie art. 455 k.p.k. kwalifikacji 

prawnej w wyroku skazującym jest odwołanie się wyłącznie do 
ustaleń zawartych w określeniu przypisanego oskarżonemu czynu. 
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Nie spełnia tego warunku wskazanie na ustalenia w opisie innego, 
pozostającego w zbiegu realnym, przestępstwa przypisanego 
oskarżonemu bądź na ustalenia zamieszczone w uzasadnieniu wy-
roku. 

 
V KK 192/07 – postanowienie z dnia 1 lutego 2008 r. 
Z istoty prowadzonej, w oparciu o przepis art. 530 § 2 k.p.k. w 

zw. z art. 429 § 1 k.p.k. przez prezesa sądu, a na podstawie art. 531 § 
1 k.p.k. przez Sąd Najwyższy, kontroli uprawnienia oskarżyciela po-
siłkowego do wniesienia kasacji (art. 520 § 1 k.p.k.), wynika obowią-
zek ustalenia także naruszenia (lub zagrożenia) w sposób bezpo-
średni przez oskarżonego dobra prawnego osoby mającej status 
oskarżyciela posiłkowego. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

II PZP 5/08 

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

„1. Czy przy rozpoznawaniu zażalenia na postanowienie o 
umorzeniu postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron 
(art. 182 § 1 k.p.c.) sąd powinien badać istnienie przyczyny zawie-
szenia postępowania na podstawie art. 178 k.p.c., jeżeli postano-
wienie o zawieszeniu postępowania nie zostało zaskarżone? 

2. Czy po upływie trzech lat od daty zawieszenia postępowania 
na zgodny wniosek stron (art. 178 k.p.c.), sąd pracy może postano-
wić jego podjęcie (art. 181 pkt 2 k.p.c.) a następnie, mimo braku 
zmiany okoliczności sprawy uchylić to orzeczenie (art. 359 § 1 
k.p.c.) i umorzyć postępowanie w sprawie (art. 182 § 1 k.p.c.)?” 

 
II PZP 6/08 

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

„Czy zawieszenie stosowania przepisów zakładowego układu 
zbiorowego pracy na podstawie art. 24127 § 1 zd. 1 kodeksu pracy, 
pozbawia świadczeń objętych nim pracowników po upływie okresu 
jego zawieszenia?” 
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II UZP 1/08 

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

„Czy do składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne 
mają zastosowanie przepisy art. 97 § 1 i art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 
137, poz. 926 ze zm.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III SPZP 2/07 – z dnia 13 lutego 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Zasadność wyroku sądu drugiej instancji uchylającego za-

skarżony wyrok i przekazującego sprawę do ponownego rozpozna-
nia z powodu nieważności (art. 386 § 2 k.p.c.) lub z powodu nieroz-
poznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy, albo dlatego, 
że wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania w ca-
łości (art. 386 § 4 k.p.c.) nie podlega ocenie na podstawie art. 12 ust. 
2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nie-
uzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843). 

 
II UZP 7/07 – z dnia 19 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie 
Sprawy o zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego 

lub świadczenia rehabilitacyjnego wynikające z art. 66 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) należą do właściwości rze-
czowej sądów rejonowych (art. 4778 § 2 pkt 1 i 2 k.p.c.). 

 
II UZP 8/07 – z dnia 19 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
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Odmowa wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za-
świadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubie-
gającą się o nie w przedmiocie zalegania z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, następuje 
w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu właści-
wego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 § 1 
k.p.c.). 

 
III SZP 1/08 – z dnia 20 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
1. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej legitymujący się 

aktem powołania na to stanowisko może skutecznie udzielać peł-
nomocnictw procesowych. 

2. Stwierdzenie niezgodności z prawem aktu powołania na 
stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie należy 
do kognicji sądu powszechnego rozpoznającego odwołanie od de-
cyzji Prezesa tego Urzędu. 
 

I PZP 12/07 – z dnia 22 lutego 2008 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Łodzi 

Zmiana postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy 
może nastąpić tylko w trybie przewidzianym w ustawie, nawet gdy 
układ ten przewiduje możliwość uchylenia zasad wypłacania świad-
czenia płacowego na skutek niezadawalającej sytuacji ekonomicz-
nej przedsiębiorstwa. 
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