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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 51/08 

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

„Czy umowa obejmująca stałe prowadzenie spraw i obsługę 
prawną, w tym reprezentowanie zleceniodawcy przed sądami po-
wszechnymi, jest stałym stosunkiem zlecenia w rozumieniu art. 87 § 
1 k.p.c. i może stanowić podstawę udzielenia pełnomocnictwa pro-
cesowego w sprawie, która dotyczy rozpoznania wniosku o pozba-
wienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 Pra-
wa upadłościowego i naprawczego)?” 

 
III CZP 52/08 

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

„1. Czy stwierdzenie przez organy wymienione w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.), że doszło do 
naruszenia wynikającego z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy zakazu naduży-
wania pozycji dominującej, stanowi prejudykat w sprawie, w której 
przesłanką rozstrzygnięcia jest ustalenie z tego powodu nieważno-
ści umowy? 

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 
2. Czy prejudykat, o którym mowa w pkt 1 stanowi także decy-

zja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydana 
na podstawie art. 11a wymienionej ustawy?” 
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III CZP 53/08 

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

„1. Czy sąd orzekając w trybie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
ustala nieważność umowy nabycia nieruchomości (orzeczenie de-
klaratywne) czy unieważnia umowę (orzeczenie konstytutywne)? 

2. Czy po stronie pozwanych małżonków – obywatela polskie-
go i cudzoziemca, którzy nabyli nieruchomość do majątku wspól-
nego, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, opartego na przepisie art. 6 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców, zachodzi współuczestnictwo konieczne jednolite?” 

 
III CZP 54/08 

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

„Czy przepis art. 165 § 2 k.p.c. dotyczy również oddania pozwu 
w polskiej placówce operatora publicznego?” 

 
III CZP 55/08 

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

„1. Czy odpłatne zbycie przez osobę trzecią w toku procesu ze 
skargi pauliańskiej (art. 527 i nast. k.c.) przedmiotów majątkowych, 
których dotyczyła czynność prawna objęta skargą, uzasadnia rosz-
czenie wierzyciela wobec tej osoby o zwrot korzyści uzyskanych ze 
zbycia w oparciu o art. 405 i nast. k.c., w razie uznania wyżej wy-
mienionej czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela? 
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2. W razie odpowiedzi twierdzącej czy miernikiem wartości ko-
rzyści, do zwrotu których zobowiązana jest osoba trzecia ma być 
wartość uzyskanego przez nią świadczenia, czy też wartość rynko-
wa zbytych składników majątkowych do wysokości wierzytelności 
chronionej przepisem art. 527 i nast. k.c.?” 

 
III CZP 56/08 

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

„Czy pełnomocnictwo do udziału w przetargu nieruchomości 
(art. 977 k.p.c.) może być udzielone podmiotowi, który nie należy do 
kręgu osób określonych w przepisie art. 87 k.p.c.?” 

 
III CZP 57/08 

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

„Czy wskazane w art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) określenie „nadawanie utworu w telewi-
zji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworu” 
obejmuje również reemisję utworu przez operatorów sieci kablo-
wych?” 

 
III CZP 58/08 

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

„1. Czy w sprawie o zniesienie współwłasności spółdzielczego 
własnościowego prawa do domu jednorodzinnego wartość tego 
prawa ustala się z uwzględnieniem niespłaconego kredytu miesz-
kaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na działce 
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gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste spółdzielni budowy do-
mów jednorodzinnych. 

2. Jeżeli tak, to jak należy ustalić wartość tego prawa, w sytu-
acji, kiedy w wyniku zniesienia współwłasności przypadło ono 
uczestnikowi, który ma hipotetyczną możliwość uzyskania umorze-
nia części kredytu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 
listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 
bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 59/08 

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

„Czy wykonanie postanowień sądu opiekuńczego, określają-
cych stałe i powtarzające się kontakty rodziców z dziećmi i zawiera-
jących nakazy każdorazowego wydania dziecka przez tego z rodzi-
ców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, a 
równocześnie zobowiązujących drugiego z rodziców do każdora-
zowego odprowadzania dziecka do miejsca jego zamieszkania po 
upływie terminu kontaktów następuje w trybie art. 1050 k.p.c. czy 
1051 k.p.c.?” 

 
III CZP 60/08 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiony do rozpo-
znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„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 
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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 (tekst jedn.: Dz. U. z 
2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 61/08 

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

„Czy w wyniku przysądzenia własności nieruchomości na 
rzecz jednego nabywcy wygasły dzierżawy praw w postaci dzierża-
wy udziałów we współwłasności nieruchomości?” 

 
III CZP 62/08 

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

„a) Czy zamieszczenie na fakturze VAT wystawionej przez 
przyjmującego zamówienie zamawiającemu adnotacji, zgodnie z 
którą jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kom-
pletności zakupionego towaru i podstawę do realizacji uprawnień 
gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, 
oznacza ukształtowanie między stronami umowy o dzieło stosunku 
gwarancji, do którego należy stosować per analogiam legis przepi-
sy art. 577 i nast. k.c.? 

b) Czy pojęcie szkody rzeczywistej (damnum emergens) w ro-
zumieniu art. 361 § 2 k.c. obejmuje także niezaspokojone przez po-
szkodowanego zobowiązanie na rzecz osoby trzeciej?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 12/08 – z dnia 2 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Na postanowienie sądu o zwolnieniu z funkcji kuratora spadku 

i powołaniu w to miejsce innej osoby kuratorowi przysługuje apela-
cja. 

 
III CZP 20/08 – z dnia 2 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
Niedołączenie do sprzeciwu od nakazu zapłaty, wniesionego 

przez adwokata w sprawie gospodarczej, odpisu z Krajowego Reje-
stru Sądowego lub innego dokumentu wykazującego umocowanie 
organu osoby prawnej udzielającego pełnomocnictwa, uzasadnia 
odrzucenie sprzeciwu (art. 4798a § 5 k.p.c.). 

 
III CZP 23/08 – z dnia 2 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Zasądzenie świadczenia pieniężnego w sumie nominalnej w 

sytuacji, gdy przedmiotem żądania pozwu jest zasądzenie świad-
czenia w zwaloryzowanej wysokości (art. 3581 § 3 k.c.), a brak jest 
przesłanek do zwaloryzowania świadczenia, nie stanowi orzeczenia 
co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem (art. 321 § 1 k.p.c.). 

 
III CZP 130/07 – z dnia 11 kwietnia 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Nabywcą nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) przed jej zmianą 
ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 173, poz. 1218), jest wyłącznie kupujący nieruchomość od Skar-
bu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

 
III CZP 30/08 – z dnia 23 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 
1. W sprawie o ustalenie nieważności umowy sprzedaży skar-

bowej nieruchomości rolnej z Państwowego Funduszu Ziemi, za-
wartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700), Skarb Państwa jest 
reprezentowany przez starostę wykonującego zadanie z zakresu 
administracji rządowej. 

2. Ustalenie kandydata na nabywcę skarbowej nieruchomości 
rolnej decyzją wydaną na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu 
Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z prze-
prowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, 
poz. 71 ze zm.) nie wyłącza możliwości badania przez sąd – w spra-
wie o ustalenie nieważności umowy sprzedaży zawartej na podsta-
wie tej decyzji – czy kandydat spełniał przesłanki określone w art. 
160 § 1 k.c. 

 
III CZP 34/08 – z dnia 23 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie: 
„Czy jednomyślna uchwała wszystkich wspólników spółki z 

o.o., o dalszym istnieniu spółki podjęta w trybie art. 273 k.s.h. po 
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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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 36/08 – z dnia 23 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Olsztynie 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fun-

dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są daninami pu-
blicznymi w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze 
zm.) i podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej. 

 
III CZP 6/08 – z dnia 29 kwietnia 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
Do zgody wymaganej przez art. 6471 § 2 i 3 k.c. nie stosuje się 

art. 63 § 2 k.c. Zgoda ta może być wyrażona przez każde zachowa-
nie, które ujawnia ją w sposób dostateczny (art. 60 k.c.); niezależnie 
od tego zgodę uważa się za wyrażoną w razie ziszczenia się prze-
słanek określonych w art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c. 

 
III CZP 14/08 – z dnia 29 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„Czy przepis art. 76 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hi-

potece, wprowadzony ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie usta-
wy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego (...) (Dz. U. Nr 63, poz. 635), ma zastosowanie do 
hipotek ustanowionych przed wejściem tej ustawy w życie?” 

postanowiono przedstawić zagadnienie prawne do rozstrzy-
gnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. 
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III CZP 15/08 – z dnia 29 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Wpis do księgi wieczystej hipoteki umownej jest niedopusz-

czalny po ujawnieniu w tej księdze wzmianki o zajęciu prawa użyt-
kowania wieczystego. 

 
III CZP 17/08 – z dnia 29 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Przeniesienie prawa własności nieruchomości i dokonanie w 

księdze wieczystej wpisu na rzecz nabywcy, nie stanowi przeszkody 
do wpisu hipoteki przymusowej na podstawie złożonego wcześniej 
wniosku o jej wpis. 

 
III CZP 18/08 – z dnia 29 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
Od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa własności na 

rzecz kilku spadkobierców pobiera się opłatę stałą w wysokości 
150 zł. 

 
III CZP 28/08 – z dnia 29 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
1. Należności Funduszu Świadczeń Gwarantowanych z tytułu 

wypłaconych świadczeń pracowniczych podlegają zaspokojeniu z 
kwoty uzyskanej z egzekucji w kolejności trzeciej (art. 1025 § 1 pkt 3 
k.p.c.) do wysokości sumy kwot najniższego wynagrodzenia za pra-
cę za okres trzech miesięcy, wypłaconych każdemu prawnikowi 
dłużnika, zaś w kolejności szóstej (art. 1025 § 1 pkt 6 k.p.c.) w czę-
ści przewyższającej tę sumę. 
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2. W postępowaniu na skutek zarzutów przeciwko planowi po-
działu (art. 1028 § 2 k.p.c.), sąd władny jest czynić ustalenia fak-
tyczne dla rozstrzygnięcia w jakiej części należność Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych podlega zaspokojeniu 
w trzeciej kolejności, a w jakiej w szóstej kolejności. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
II CSK 248/07 – wyrok z dnia 17 października 2007 r. 
Uchwała walnego zgromadzenia podjęta z uwzględnieniem 

głosów z akcji wykonanych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 
89 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 
184, poz. 1539 ze zm.), podlega zaskarżeniu w drodze powództwa 
przewidzianego w art. 425 § 1 k.s.h. 

 
V CSK 245/07 – wyrok z dnia 9 listopada 2007 r. 
Ustalenie wysokości zadośćuczynienia przewidzianego w art. 

445 § 1 k.c. wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istot-
nych dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy, takich jak: wiek 
poszkodowanego, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich 
intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszko-
dzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (kalectwo, oszpece-
nie), rodzaj wykonywanej pracy, szanse na przyszłość, poczucie 
nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa oraz inne czynniki 
podobnej natury. 

 
IV CSK 240/07 – wyrok z dnia 23 listopada 2007 r. 
Jeżeli istnieje konieczność hospitalizacji a pacjent się temu 

sprzeciwił, obowiązkiem lekarza jest udzielenie pełnej informacji o 
powziętych podejrzeniach, konieczności poszerzenia diagnostycz-
nego w warunkach szpitalnych oraz o ewentualnych konsekwen-
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cjach zdrowotnych, do jakich może doprowadzić odmowa lub spóź-
nione zastosowanie się do zaleceń. 

 
III CSK 169/07 – wyrok z dnia 29 listopada 2007 r. 
Jeżeli osoba działająca jako zarząd spółki z ograniczoną od-

powiedzialnością, lecz w skład tego organu nie powołana, podpisa-
ła w imieniu spółki umowę, do której zawarcia była umocowana ja-
ko jej prokurent, umowa ta wiąże spółkę i jej kontrahenta. 

 
III CZ 61/07 – postanowienie z dnia 14 grudnia 2007 r. 
Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji oddalające 

wniosek o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej 
pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu, jest niedopuszczalne. 

 
III CSK 181/07 – wyrok z dnia 14 grudnia 2007 r. 
Jeżeli uprawniony z ustawy do pierwokupu złoży oświadcze-

nie o skorzystaniu z tego prawa, nie może tego oświadczenia odwo-
łać po jego dojściu do zobowiązanego. Od tej chwili osoba trzecia, z 
którą zawarta była umowa sprzedaży nieruchomości pod warun-
kiem zostaje zwolniona z zobowiązania wynikającego z tej umowy, 
nawet jeśli w okresie późniejszym okaże się, że oświadczenie 
uprawnionego było bezskuteczne. 

 
II CSK 394/07 – wyrok z dnia 9 stycznia 2008 r. 
Uprawnienie do potwierdzenia czynności prawnej przez oso-

bę, w której imieniu dokonał jej rzekomy pełnomocnik przechodzi 
na spadkobierców, chyba że dotyczy czynności prawnej ściśle 
związanej z osobą zmarłego. 
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IV CSK 356/07 – wyrok z dnia 10 stycznia 2008 r. 
Ustanowienie pełnomocnika procesowego przez prezesa jed-

noosobowego zarządu spółki z o.o. objętego ustawowym zakazem 
pełnienia tej funkcji (art. 18 § 2 k.s.h.) jest nieskuteczne. 

 
V CNP 187/07 – postanowienie z dnia 23 stycznia 2008 r. 
Niedopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z pra-

wem prawomocnego orzeczenia, wynikająca z możliwości zaskar-
żenia prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji (art. 4248 § 2 
k.p.c.), występuje zarówno przy świadomej rezygnacji strony z 
wniesienia skargi kasacyjnej, jak i przy zawinionej przez stronę 
niemożności skorzystania z tego środka odwoławczego. 

 
III CSK 255/07 – wyrok z dnia 30 stycznia 2008 r. 
Jeżeli spadkodawca dokonał darowizny wyczerpującej cały 

spadek, uprawniony do zachowku może dochodzić od obdarowa-
nego roszczenia o zachowek w granicach określonych w art. 1000 
k.c. 

 
II CSK 424/07 – wyrok z dnia 6 lutego 2008 r. 
Oświadczenie o potrąceniu złożone w ciągu roku przed dniem 

ogłoszenia upadłości przez dłużnika upadłego, który w tym okresie 
nabył w drodze przelewu lub indosu wierzytelność, wiedząc o pod-
stawie upadłości, powoduje umorzenie wierzytelności (art. 94 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, 
Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). 

 
II CSK 469/07 – wyrok z dnia 6 lutego 2008 r. 
W rozumieniu Konwencji o umowie międzynarodowego prze-
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wozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie dnia 19 
maja 1956 r. (załącznik do Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238) kolejnymi 
przewoźnikami są podmioty zobowiązane do przewiezienia przesył-
ki na podstawie jednej umowy przewozu zawartej z użytkownikiem 
transportu (wysyłającym lub odbiorcą). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 12/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy środek karny przepadku przedmiotów służących do po-

pełnienia przestępstwa, niestanowiących własności sprawcy, okre-
ślony w art. 202 § 5 k.k. może być orzeczony z przypadku skazania z 
art. 202 § 4a k.k.?” 

 
I KZP 13/08 

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

„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?” 

 
I KZP 14/08 

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

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

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

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

b) czy też czas ten nie stanowi okresu odroczenia?” 
 

I KZP 15/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w ro-

zumieniu art. 152 k.k.w., określającego przesłanki warunkowego 
zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, jest pojęciem 
tożsamym znaczeniowo z odroczeniem wykonania kary pozbawie-
nia wolności w rozumieniu statuującego instytucję odroczenia art. 
151 k.k.w., a w szczególności: 

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

2. czy też art. 151 § 2 k.k.w. stanowi, że okres odroczenia bie-
gnie i winien być liczony wyłącznie od wydania pierwszego chrono-
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logicznie orzeczenia o odroczeniu, a jeśli tak, to: 
a) czy czas dzielący upływ wskazanego w postanowieniu koń-

cowego terminu odroczenia od daty wydania kolejnego postano-
wienia o odroczeniu jest integralną częścią (łącznego) okresu odro-
czenia, 

b) czy też czas ten nie stanowi okresu odroczenia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 2/08, I KZP 3/08 i I KZP 5/08 – z dnia 28 kwietnia 2008 r. w 

składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-
Południe w Gdańsku: 

„Czy postanowienie sądu rejonowego o przekazaniu według 
właściwości miejscowej sprawy zażalenia na postanowienie proku-
ratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego jest 
orzeczeniem sądu odwoławczego w rozumieniu art. 426 § 2 k.p.k., a 
jeżeli tak, to, czy na takie postanowienie sądu rejonowego służy za-
żalenie do przełożonego sądu okręgowego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwał.  
 

I KZP 4/08 – z dnia 28 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku: 

 „Czy postanowienie sądu rejonowego o przekazaniu według 
właściwości miejscowej sprawy zażalenia na postanowienie proku-
ratora zarządzające zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 
świadka jest orzeczeniem sądu odwoławczego w rozumieniu art. 
426 § 2 k.p.k., a przez to, czy na takie postanowienie sądu rejono-
wego służy zażalenie do przełożonego sądu okręgowego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

I KZP 6/08 – z dnia 28 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 

„1. Czy szkoda, o której mowa w art. 46 § 1 k.k. obejmuje wy-
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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.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 7/08 – z dnia 28 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 158/07 – postanowienie z dnia 7 stycznia 2008 r. 
Na odcinku specjalnym rajdu samochodowego, zawodnik nie 

jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w 
tym zasady prędkości bezpiecznej. 

 
V KK 157/07 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2008 r. 
W trybie określonym w Rozdziale 58 Kodeksu postępowania 

karnego rekompensowane mogą być tylko szkoda i krzywda, istnie-
jące w chwili orzekania przez sąd w przedmiocie wniosku. Jeżeli do 
tego czasu nastąpi zrekompensowanie w innej przewidzianej pro-
cesowo formie niesłusznie odbytej kary lub tymczasowego aresz-
towania, np. przez chociażby nieprawidłowe zastosowanie art. 417 
k.p.k., potrzeba i możliwość zasądzania odszkodowania i zadość-
uczynienia dezaktualizuje się, a roszczenie staje się bezprzedmio-
towe. 

 
V KK 416/07 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2008 r. 
Jeżeli podstawą umorzenia postępowania jest ustalenie zni-

komej szkodliwości społecznej czynu (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.), to – 
kierując się kryteriami określonymi w art. 115 § 2 k.k. – należy roz-
ważyć, między innymi, postać zamiaru i motywację sprawcy, a to w 
konsekwencji rodzi wymaganie usytuowania sprawcy w proceso-
wym charakterze podejrzanego. Skoro organ procesowy tego nie 
uczynił (choć powinien), to z tego tytułu, kosztem praw gwarancyj-
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nych określonej osoby, organ ten nie może uzyskać swoistego uła-
twienia w postaci możliwości podjęcia w każdym czasie, w trybie 
art. 327 § 1 k.p.k., umorzonego wcześniej postępowania karnego. 
Negatywna przesłanka procesowa stanowi przeszkodę kontynuacji 
postępowania, umorzonego postanowieniem prokuratora. 

 
SNO 89/07 – wyrok z dnia 23 stycznia 2008 r. 
Przepis art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) sta-
nowi materialną podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sę-
dziego oraz zawiera generalne znamiona deliktu dyscyplinarnego, 
których konkretyzacja następuje w wyroku sądu dyscyplinarnego i 
powinna mieć postać jednoznacznego określenia tego deliktu jako 
przewinienia służbowego lub uchybienia godności urzędu oraz od-
powiednio: precyzyjnego wskazania naruszonych przez sędziego 
norm konkretnego aktu prawnego albo dokładnego opisu jego za-
chowania, przynoszącego ujmę pełnionemu urzędowi. 

 
II KZ 3/08 – postanowienie z dnia 12 marca 2008 r. 
Orzeczenie o jawności akt zakończonych postępowań lustra-

cyjnych, przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bez-
pieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 
osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 
ze zm.), wydane na podstawie art. 63b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 
października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych do-
kumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), dotyczy wyłącz-
nie akt, w których – na podstawie art. 18a ust. 1 – 4 ustawy lustra-
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cyjnej z 1997 r. – wszczęto postępowanie lustracyjne. 
 
I KZP 42/07 – postanowienie z dnia 20 marca 2008 r. 
1) Zwrot „postępowanie toczy się”, użyty w art. 6 ustawy z 

dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – 
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 64, poz. 432), nie odnosi się do właściwości sądu. 

2) Reguła petryfikacji właściwości sądu, która ma zastosowa-
nie w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 29 marca 
2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw, powoduje, że sąd 
właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy, według przepisów 
obowiązujących przed zmianą stanu prawnego, zachowuje swą 
właściwość do zakończenia sprawy w danej instancji – analogia do 
art. 7 przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego. 

3) Jeżeli – w rezultacie działania reguły petryfikacji właściwo-
ści – sądem wydającym orzeczenie w pierwszej instancji był sąd re-
jonowy, sądem właściwym do rozpoznania środka odwoławczego 
jest sąd okręgowy (art. 25 § 3 k.p.k.), który dopiero w wypadku ko-
nieczności wydania orzeczenia o charakterze kasatoryjnym uchyla 
zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazuje do ponownego rozpo-
znania sądowi właściwemu według znowelizowanego brzmienia 
przepisu, a więc – w niektórych przypadkach – także sądowi okrę-
gowemu, jako sądowi pierwszej instancji. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 2/08 

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

„Czy urzędnikowi państwowemu mianowanemu po przenie-
sieniu na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom na 
podstawie art. 10 ust. 1b ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra-
cownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 
86, poz. 953 ze zm.) przysługuje wynagrodzenie w dotychczasowej 
wysokości?” 

 
I PZP 3/08 

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

„Czy w świetle § 5 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 22, poz. 181) w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za pracę w dniu wolnym od pracy dodatek funkcyjny przy-
sługuje tylko nauczycielowi sprawującemu funkcję wychowawcy 
klasy, czy też również nauczycielowi, któremu powierzono opiekę 
oddziału przedszkolnego?” 
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I UZP 2/08 

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

„Czy wdowa ma prawo do renty rodzinnej w wysokości obli-
czonej od emerytury, którą jej zmarły mąż pobierał, czy też od eme-
rytury, do nabycia której w dacie śmierci spełniał przesłanki – z 
konsekwencją zastosowania art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)?” 

 
II PZP 9/08 

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

„1. Czy funkcjonariuszowi celnemu zwolnionemu ze służby 
decyzją dyrektora Izby Celnej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a 
ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 
2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.), następnie uchyloną prawomocnym 
wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jako niezgodną 
z prawem i niepodlegającą wykonaniu przysługuje po przywróceniu 
do służby uposażenie za czas pozostawania poza służbą i w jakim 
rozmiarze? 

2) W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze – w ja-
kiej dacie następuje wymagalność powyższego świadczenia?” 

 
II UZP 4/08 

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

„Czy pod pojęciem uposażenia należnego w ostatnim miesią-
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cu pełnienia zawodowej służby wojskowej należy rozumieć uposa-
żenie w wysokości odpowiadającej grupie uposażenia. do której zo-
stało zaszeregowane zajmowane przez żołnierza zawodowego sta-
nowisko służbowe, czy też uposażenie faktycznie mu wypłacone w 
ostatnim miesiącu pełnienia służby na podstawie art. 92 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za-
wodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 176, poz. 1242 ze zm.) w związku z 
zawieszeniem go w czynnościach służbowych?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II PZP 4/08 – z dnia 9 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Sprawa z powództwa nabywcy wierzytelności przysługującej 

pracodawcy przeciwko pracownikowi o zwrot nienależnie pobrane-
go wynagrodzenia za pracę jest sprawą z zakresu prawa pracy (art. 
476 § 1 k.p.c.). 

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

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie: 

„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.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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II PZP 6/08 – z dnia 9 kwietnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 
Nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej pracownik, który 

przewidziane w zakładowym układzie zbiorowym pracy warunki do 
tego świadczenia spełnił w okresie zawieszenia układu (art. 24127 § 
1 i 3 k.p.), chyba że co innego wynika z postanowień układu lub po-
rozumienia o zawieszeniu jego stosowania. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 2/08 – wyrok z dnia 12 lutego 2008 r. 
1. Nie ma znaczenia okoliczność, że początkowo na rozprawie 

sąd był nienależycie obsadzony (art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.), jeżeli roz-
prawę przerwano lub odroczono, a następnie poprowadzono ją od 
początku (art. 402 § 2 k.p.k. i art. 404 § 2 k.p.k.), już w należytej ob-
sadzie. 

2. Prowadzenie rozprawy od początku oznacza konieczność 
ponownego przeprowadzenia wszystkich uprzednio dokonanych 
czynności dowodowych. Nierespektowanie tych powinności proce-
sowych przez sąd orzekający stanowi rażącą obrazę przepisów po-
stępowania (art. 410 k.p.k.), mającą wpływ na treść orzeczenia. 

 

WZ 4/08 – postanowienie z dnia 27 lutego 2008 r. 
Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 291 § 1 

k.p.k., może być dokonane na mieniu objętym wspólnością mająt-
kową małżonków. 
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