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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 63/08 

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

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

 
III CZP 64/08 

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

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

 
III CZP 65/08 

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

„Czy na zarządzenie przewodniczącego zwracające wniosek o 
zabezpieczenie nie odpowiadający wymogom formalnym przewi-
dzianym w art. 736 k.p.c., służy zażalenie?” 
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III CZP 66/08 

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

„Czy na postanowienie o zatwierdzeniu lub odmowie zatwier-
dzenia sprawozdań kuratora osoby prawnej ustanowionego w trybie 
art. 42 k.c. przysługuje środek odwoławczy, a jeżeli tak to czy jest to 
apelacja, czy zażalenie?” 

 
III CZP 67/08 

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

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

 
III CZP 68/08 

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

„Czy do czasu posiadania prowadzącego do nabycia przez za-
siedzenie własności nieruchomości dolicza się okres posiadania 
poprzedników prawnych prowadzący do nabycia w drodze zasie-
dzenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w sytuacji, 
gdy przed upływem okresu zasiedzenia prawa wieczystego użytko-
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wania nieruchomości nastąpiło przekształcenie tego prawa w prawo 
własności?” 

 
III CZP 69/08 

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

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

 
III CZP 70/08 

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

„Czy podlega odrzuceniu z powodu czasowej niedopuszczal-
ności drogi sądowej pozew o zasądzenie odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną przez wydanie przed dniem 1 września 2004 r. osta-
tecznej decyzji administracyjnej, której niezgodność z prawem zo-
stała stwierdzona po tym dniu, wniesiony do sądu powszechnego 
bez uprzedniego uzyskania, zgodnie z treścią art. 160 § 4 k.p.a., de-
cyzji administracyjnej w przedmiocie odszkodowania?” 

 
III CZP 71/08 

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

„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?” 

(poprzednia sygnatura – III CZP 14/08) 
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III CZP 72/08 

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

„Czy do roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom 
jej zarządu, wynikających z art. 299 § 1 k.s.h., ma zastosowanie trzy-
letni termin przedawnienia właściwy dla roszczeń o naprawienie 
szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym?” 

 
III CZP 73/08 

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

„Czy w świetle art. 58 § 2 k.r.i.o. dopuszczalne jest orzeczenie 
w wyroku rozwodowym eksmisji małżonka, któremu przysługuje lo-
katorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiące 
jego majątek osobisty?” 

 
III CZP 74/08 

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

„Czy sprawa o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami, 
a także rodziców z dziećmi, jest sprawą o ograniczenie władzy ro-
dzicielskiej w rozumieniu art. 509 k.p.c.?” 

 
III CZP 75/08 

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 
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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 76/08 

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

„Czy w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem 
prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rze-
czywistym stanem prawnym sąd jest związany żądaniem pozwu w 
sytuacji, w której żądanie to obejmowało ujawnienie w dziale dru-
gim księgi wieczystej obojga małżonków (powoda i współpozwa-
nej), jako współwłaścicieli do jednej drugiej części prawa własności 
nieruchomości (na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej) 
oraz osoby trzeciej (współpozwanego), jako współwłaściciela do 
jednej drugiej części prawa własności nieruchomości, w miejsce 
obojga małżonków (powoda i współpozwanej) wpisanych w dziale 
drugim jako wspówłaścicieli na zasadzie wspólności majątkowej 
małżeńskiej, a wyniki postępowania dowodowego dają podstawę do 
ustalenia, że rzeczywisty stan prawny nieruchomości, której doty-
czy powództwo, wyraża się w tym, że małżonkowie (powód i współ-
pozwana) są współwłaścicielami do trzech czwartych części na za-
sadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, zaś osoba trzecia 
(współpozwany) jest współwłaścicielem do jednej czwartej części?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 26/08 – z dnia 9 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 27/08 – z dnia 9 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Zarzut braku tytułu wykonawczego wystawionego na rzecz 

wierzyciela egzekwującego nie może być podstawą zażalenia dłuż-
nika na postanowienie sądu zatwierdzające plan podziału sumy 
uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. 

 
III CZP 33/08 – z dnia 9 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
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 
paw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), sta-
nowi składnik majątku wspólnego małżonków i podlega rozliczeniu 
przy podziale tego majątku. Jego wartość odpowiada różnicy po-
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między czynszem opłacanym a czynszem wolnym, z uwzględnie-
niem, w konkretnych okolicznościach, okresu prawdopodobnego 
trwania stosunku najmu. Przy ustalaniu tej wartości nie uwzględnia 
się możliwości preferencyjnego zakupu lokalu przez najemcę. 

 
III CZP 29/08 – z dnia 16 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 35/08 – z dnia 16 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Przewidziane w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) 
powierzenie przez sąd dalszego wykonania umowy dotyczy tylko 
wybudowania na gruncie domu. Sąd może powierzyć te prace także 
nabywcom, którym przysługuje ekspektatywa ustanowienia odręb-
nej własności lokali w tym budynku. 

Orzeczenie sądu wydane na podstawie wskazanego wyżej 
przepisu powinno określać podmiot, któremu powierzono dalsze 
wykonanie umowy oraz zakres czynności koniecznych do zakoń-
czenia budowy domu. 

Podmiot, któremu sąd powierzył dalsze wykonanie umowy 
powinien być uczestnikiem postępowania. 
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III CZP 24/08 – z dnia 30 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
Przepis art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym do dnia 
22 września 2004 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) 
nie miał zastosowania w sytuacji, gdy osoba bliska, której nabywca 
lokalu mieszkalnego od gminy zbył ten lokal, zbyła go osobie trze-
ciej. 

 
III CZP 40/08 – z dnia 30 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 
„1. Czy uprawnienia kuratora, o jakich mowa w art. 29 ust. 2 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) przysługują 
również kuratorowi osoby prawnej powołanemu na podstawie art. 
42 k.c.? 

2. Czy postępowanie o rozwiązanie osoby prawnej oraz usta-
nowienie likwidatora wszczęte przed sądem rejestrowym przez ku-
ratora osoby prawnej na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) odbywa się przy uczestnictwie 
tej osoby prawnej reprezentowanej przez innego kuratora ustano-
wionego dla tego postępowania, czy też kurator inicjujący to postę-
powanie reprezentuje w nim tę osobę prawną?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 43/08 – z dnia 30 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
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Skuteczność pełnomocnictwa procesowego udzielonego 
przez spółkę jawną uzależniona jest od zachowania sposobu repre-
zentacji ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 333/07 – wyrok z dnia 12 grudnia 2007 r. 
Kara umowna może być zastrzeżona także w umowie staran-

nego działania. 
 
V CSK 301/07 – wyrok z dnia 19 grudnia 2007 r. 
W postępowaniu apelacyjnym niedopuszczalna jest zmiana 

powództwa o zaniechanie naruszania prawa wyłącznego wytwarza-
nia i sprzedaży produktu (art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 
poz. 1117 ze zm.) – spowodowana wygaśnięciem tego prawa – na 
powództwo o ustalenie, że do czasu wygaśnięcia powodowi przy-
sługiwało prawo żądania zakazania wprowadzania tego produktu do 
obrotu. 

 
V CSK 179/07 – wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. 
Inwestor nie może zwolnić się od wypłaty całego wynagrodze-

nia należnego wykonawcy, powołując się na to, że zapłacił wyna-
grodzenie należne podwykonawcom (art. 6741 § 5 k.c.). 

 
V CSK 363/07 – wyrok z dnia 11 stycznia 2008 r. 
Odwołanemu członkowi zarządu spółki akcyjnej nie przysługu-

je prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały wal-
nego zgromadzenia odmawiającej udzielenia mu absolutorium. 
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III CSK 273/07 – postanowienie z dnia 17 stycznia 2008 r. 
Przekształcenie zarządu państwowego sprawowanego na 

podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Komu-
nalnej z dnia 9 czerwca 1959 r. w sprawie przejmowania budynków 
w zarząd państwowy (Dz. U. Nr 38, poz. 237) w samoistne posiada-
nie prowadzące do zasiedzenia, nie jest wykluczone. 

 
IV CNP 217/07 – postanowienie z dnia 7 lutego 2008 r. 
Subiektywne przekonanie strony, że Sąd wyda wyrok zgodny z 

żądaniem stron i zgodny z prawem, nie może być uznane za uspra-
wiedliwione wyjaśnienie przyczyny nie wniesienia środka odwo-
ławczego, a tym samym za wyjątkową okoliczność w rozumieniu 
art. 4241 § 2 k.p.c., usprawiedliwiającą nieskorzystanie z przysługu-
jącego środka odwoławczego od wyroku sądu pierwszej instancji. 

 
V CSK 424/07 – postanowienie z dnia 7 lutego 2008 r. 
Niewszczęcie postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej w terminie roku od dnia, w którym dłuż-
nik obowiązany był złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 377 
in fine p.u.n.), powoduje niemożność powołania się w przyszłości 
na okoliczności określone w art. 373 ust. 1 pkt 1-4 p.u.n., zaistniałe 
w tym okresie. 

 
I CSK 328/07 – wyrok z dnia 8 lutego 2008 r. 
Zadatek może być dany także po zawarciu umowy, w terminie 

uzgodnionym przez strony 
 
II CSK 525/07 – wyrok z dnia 14 lutego 2008 r. 
Przewidziane w art. 69 u.k.w.h. w zw. z art. 1025 § 3 k.p.c. 
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ograniczenie odpowiedzialności dłużnika hipotecznego z tytułu od-
setek powinno być zastrzeżone w treści tytułu egzekucyjnego (art. 
319 k.p.c.). 

 
I CSK 358/07 – wyrok z dnia 15 lutego 2008 r. 
Naruszenie art. 33 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez udzielenie nierzetelnych in-
formacji o gromadzonych i przechowywanych danych osobowych 
może uzasadniać ochronę przewidzianą w art. 23 i art. 24 k.c., jeżeli 
doprowadziło do naruszenia dóbr osobistych. 

 
I CSK 376/07 – wyrok z dnia 15 lutego 2008 r. 
Uznanie gospodarstwa rolnego za przedsiębiorstwo lub zakład 

wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 § 1 k.c.) możliwe 
jest tylko wówczas, gdy samo prowadzenie danego rodzaju produk-
cji wytwórczej (roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej itp.) oraz uzyski-
wanie jej efektów pozostaje w bezpośrednim związku ze stanem na-
sycenia i wykorzystania urządzeń poruszanych za pomocą sił przy-
rody, i to w takiej relacji, że od stopnia wykorzystania tych sil zależy 
w ogóle funkcjonowanie gospodarstwa w zakresie określonego ro-
dzaju produkcji i uzyskania jej efektów, a nie tylko ułatwianie ich 
osiągnięcia. 

 
V CSK 431/07 – wyrok z dnia 22 lutego 2008 r. 
Muły węglowe, składane na gruncie w tzw. osadnikach węglo-

wych, mogą stanowić odrębną od gruntu rzecz ruchomą oznaczoną 
co do gatunku i być przedmiotem umowy sprzedaży (art. 155 § 2 
k.c.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 16/08 
Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Wejherowie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy mieszkaniec gminy – jako członek społeczności jed-

nostki samorządu gminnego – może być uznany za osobę pokrzyw-
dzoną (w rozumieniu przepisu art. 49 § 1 k.p.k.) przestępstwem z 
art. 231 § 1 k.k., czy w tej sytuacji czynności procesowe w imieniu 
gminy mogą być dokonywane jedynie przez burmistrza lub radę 
miasta (gminy) jako organ uprawniony do działania w jej imieniu (w 
rozumieniu przepisu art. 51 § 1 k.p.k.)? 

2. Czy radny, bądź grupa radnych rady miasta (gminy) po-
krzywdzonego miasta (gminy) może samodzielnie dokonywać 
czynności procesowych w sprawie o przestępstwo z art. 231 § 1 
k.k., w przypadku, gdy radny (radni) wchodzi (wchodzą) w skład 
komisji rewizyjnej rady miasta (gminy), a osobą potencjalnie podej-
rzaną o przedmiotowe przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. jest burmistrz 
miasta?” 

 
I KZP 17/08 

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

„Czy dopuszczalne jest ukaranie osoby pozbawionej wolności, 
w tym także tymczasowo aresztowanej, w trybie art. 49 § 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
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Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), karą pozbawienia wolności do czter-
nastu dni, w świetle zapisu, iż osobie pozbawionej wolności, w tym 
także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewi-
dzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności al-
bo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania, przy 
czym w katalogu kar określonych w art. 142 § 1 i art. 143, oraz w art. 
222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw-
czy kara pozbawienia wolności nie została przewidziana?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 321/07 – wyrok z dnia 21 grudnia 2007 r. 
Przepis art. 60 § 4 k.p.k. nie ma zastosowania, jeżeli pokrzyw-

dzony przed upływem terminu przedawnienia, przewidzianego w art. 
101 § 2 k.k., złożył do prokuratora skargę przeciwko określonej 
osobie o popełnienie przestępstwa – niezależnie od tego, czy jest 
ono ścigane z oskarżenia publicznego czy prywatnego – a prokura-
tor odstąpił prawomocnie od ścigania wobec stwierdzenia, że prze-
stępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego, i uznał, iż interes 
społeczny nie wymaga jego działania z urzędu w myśl art. 60 § 1 
k.p.k. 

 
III KK 403/07 – wyrok z dnia 21 stycznia 2008 r. 
Złożenie fałszywych zeznań przez osobę przesłuchaną w cha-

rakterze świadka w postępowaniu dotyczącym przestępstwa popeł-
nionego przez innego sprawcę jest odrębnym przestępstwem, za-
tem nie zachodzi związek, tym bardziej „ścisły”, między tymi prze-
stępstwami, uzasadniający połączenie spraw we wspólnym postę-
powaniu. 

 
III KK 369/07 – postanowienie z dnia 13 lutego 2008 r. 
1. Sprawca czyni sobie z przyjmowania korzyści majątkowej 

stałe źródło dochodu wówczas, gdy dopuszcza się przestępstwa 
wielokrotnie i z pewną regularnością, a takie zachowania stanowią 
dla niego sposób na uzyskiwanie dochodu, przy czym nie musi to 
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być ani jedyne, ani główne jego źródło.  
2. Kwotowe określenie sumy przyjętej korzyści majątkowej nie 

jest znamieniem przestępstwa określonego w art. 228 § 3 k.k. ani 
okolicznością decydującą o zakwalifikowaniu tego przestępstwa ja-
ko stałego źródła dochodu w rozumieniu art. 65 § 1 k.k.  

3. O majątkowym charakterze korzyści decyduje to, że ma ona 
wartość ekonomiczną, wyrażoną kwotą pieniężną, której precyzyjne 
określenie nie zawsze jest możliwe. 

 
II KK 293/07 – wyrok z dnia 3 marca 2008 r. 
Dopuszczalne jest złożenie wniosku o odszkodowanie oraz 

zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe areszto-
wanie (art. 552 § 4 k.p.k.) przed uprawomocnieniem się orzeczenia 
kończącego postępowanie karne w sprawie, w której orzeczono ten 
środek zapobiegawczy, o ile nie jest on już stosowany i roszczenie 
nie opiera się na twierdzeniu o braku dużego prawdopodobieństwa, 
że oskarżony popełnił przestępstwo. 

 
III KK 345/07 – postanowienie z dnia 6 marca 2008 r. 
1. Przepis art. 445 § 1 k.c. dopuszcza możliwość zrekompen-

sowania, przez zadośćuczynienie, krzywdy wynikłej z rozstroju 
zdrowia osób bliskich ofiary umyślnego przestępstwa przeciwko 
życiu, doznanej wskutek wstrząsu psychicznego wywołanego tym 
przestępstwem.  

2. Obowiązek naprawienia szkody tkwi wprawdzie korzeniami 
w prawie cywilnym, jednakże stosowany jako środek karny, jest w 
swojej istocie sankcją penalną. Prawnokarna istota tego obowiązku 
decyduje o tym, że jego stosowanie ma pozostawać przede wszyst-
kim w zgodzie z zasadami prawa karnego. 
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III KK 421/07 – postanowienie z dnia 6 marca 2008 r. 
Jeżeli w toku postępowania przed sądem pierwszej lub drugiej 

instancji nie doszło do wydania orzeczenia w trybie art. 42 § 4 k.p.k., 
w kasacji nie można skutecznie sformułować zarzutu naruszenia 
art. 41 § 1 k.p.k. 

 
V KK 134/07 – wyrok z dnia 7 marca 2008 r. 
1. W sytuacji, gdy skład sądu rozpoznającego sprawę jest ko-

legialny, okoliczności umożliwiające ujawnienie tożsamości świad-
ka anonimowego i podstawy zachowania ich w tajemnicy (art. 184 § 
1 k.p.k.) muszą być znane wszystkim jego członkom. 

2. Do ławników orzekających w składzie sądu powszechnego, 
do którego wiadomości pozostają objęte tajemnicą państwową oko-
liczności, o jakich mowa w art. 184 § 1 k.p.k., mają zastosowanie 
przepisy art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 stycznia 
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, 
poz. 1631, ze zm.). 

 
I KZP 5/08 – postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
Przekazanie sprawy sądowi właściwemu jest tylko następ-

stwem stwierdzenia swej niewłaściwości w tym samym postano-
wieniu (art. 35 § 1 k.p.k.), które zawsze podlega zaskarżeniu (art. 35 
§ 3 k.p.k.), chyba że w tej kwestii orzekł Sąd Najwyższy (art. 426 § 2 
k.p.k.). 

 
I KZP 6/08 – postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
Wniosek o orzeczenie środka karnego obowiązku naprawienia 

wyrządzonej szkody (art. 46 § 1 k.k. w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.) mogą 
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złożyć: pokrzywdzony i podmioty wykonujące prawa pokrzywdzo-
nego (art. 49 § 1-4 k.p.k.), prokurator (art. 49a k.p.k.) i zastępcy pro-
cesowi pokrzywdzonego, a w wypadku śmierci pokrzywdzonego 
(art. 52 § 1 k.p.k.) osoby najbliższe dochodzące przysługujących im 
roszczeń określonych w przepisach art. 446 § 1 i 3 k.c. oraz w art. 
445 § 3 pierwsza część zdania k.c. 

 
I KZP 7/08 – postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
Reguła petryfikacji właściwości sądu, która ma zastosowanie 

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 (Dz. U. Nr 64, poz. 
432), powoduje, że sąd właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy 
według przepisów obowiązujących przed zmianą stanu prawnego, 
począwszy od chwili wniesienia aktu oskarżenia, zachowuje swą 
właściwość do zakończenia sprawy w danej instancji – analogia do 
art. 7 przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego z 
1997 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 3/08 

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

„Czy odpowiednie stosowanie art. 112 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 ze zm.) do należności z tytułu składek na ubezpieczenie 
społeczne w myśl art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 
11, poz. 74 ze zm.) prowadzi do wyłączenia odpowiedzialności na-
bywcy przedsiębiorstwa na podstawie art. 112 § 4 Ordynacji podat-
kowej w związku z art. 107 § 2 pkt 1 tej ustawy jedynie za tę część 
składki na ubezpieczenie społeczne, która jest potrącana przez 
przedsiębiorcę jako płatnika z wynagrodzenia zatrudnianych przez 
niego pracowników, czy też wyłączenie odpowiedzialności przewi-
dziane w tym przepisie nie ma zastosowania do odpowiedzialności 
nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania składkowe zbywcy?” 

 
I UZP 4/08 

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

„Czy do składek na ubezpieczenie społeczne należnych i nie-
przedawnionych przed 31 grudnia 2002 r. należy stosować przepis 
art. 24 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w 
brzmieniu obowiązującym przed tą datą, czy też z uwzględnieniem 
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nowelizacji przepisu?” 
 

II PZP 10/08 

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

„Czy utrata przez spadkobiercę pracownika prawa do nieod-
płatnego nabycia akcji (art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 
r. o komercjalizacji i prywatyzacji, jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 
171, poz. 1397 ze zm.) na skutek naruszenia przez Skarb Państwa 
obowiązków w zakresie wskazania uprawnionych pracowników, 
powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa nie 
tylko w zakresie wartości akcji ale także jej pożytków w postaci dy-
widendy?” 

 
II PZP 11/08 

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

„Czy wykonywanie przez pracownika uzgodnionej między 
stronami pracy, która polega na stałym przemieszczaniu się na 
określonym obszarze, jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 
§ 1 k.p.?”  

(poprzednia sygnatura II PZP 8/08) 

 
 

II PZP 12/08 

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

„1. Czy art. 57 § 1 kodeksu pracy określa jedynie wysokość 
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wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, czy też przepis ten 
wskazuje konkretny okres za jaki to wynagrodzenie powinno być 
wypłacone? 

w razie uznania za trafny drugiego z wyrażonych poglądów 
2. Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, o któ-

rym mowa w art. 57 § 1 kodeksu pracy przysługuje za miesiące 
bezpośrednio następujące po dniu rozwiązania umowy o pracę, czy 
też w sytuacji, gdy po tym dniu pracownik był niezdolny do pracy i 
korzystał ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, okres pozo-
stawania bez pracy, za który pracownik może dochodzić wynagro-
dzenia, rozpoczyna się lub przesuwa na okres po ustaniu tej nie-
zdolności, jeżeli po tej dacie pracownik nadal pozostawał bez pra-
cy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II PZP 7/08 – z dnia 7 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Gdańsku z/s w Gdyni: 

„Czy skutkiem uchybienia procesowego polegającego na bra-
ku postanowienia o otwarciu zamkniętej sprawy i wydaniu wyroku 
po przeprowadzeniu rozprawy przez inny skład sędziowski niż ten z 
rozprawy poprzedzającej zamknięcie, jest nieważność postępowa-
nia w rozumieniu przepisu art. 379 pkt 4 k.p.c. w części dotyczącej 
sprzeczności składu orzekającego z przepisami prawa czy też jest 
uchybieniem, które nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II UZP 1/08 – z dnia 7 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpie-

czenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być po-
brane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do 
zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego 
spadkobiercy za długi spadku [art. 922 § 1 i § 3 k.c. oraz art. 1030 i 
n. tego kodeksu w związku z art. 97 § 1 oraz art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 
5 i 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 usta-
wy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
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nych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) w związku z art. 32 tej ustawy]. 
 
II UZP 2/08 – z dnia 7 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Świadczenie rentowe, do którego prawo zostało ustalone wy-

rokiem sądu i wypłacone po uprawomocnieniu się tego orzeczenia 
podlega zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodu, o którym sta-
nowi art. 104 ust. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz. U. z 
2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) za okres następujący po ustaleniu 
prawa do tego świadczenia. 

 
I PZP 1/08 – z dnia 8 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Krakowie: 

„Czy górnikowi przechodzącemu na urlop górniczy przed 8 lu-
tego 2001 roku, tj. przed dodaniem do art. 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do 
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól-
nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1112) punktu 10, zawierającego ustawową definicję ekwiwalen-
tu pieniężnego ustalanego na potrzeby obliczenia wysokości 
świadczenia socjalnego, świadczenie to wypłaca się w wysokości 
pomniejszonej o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne w czę-
ści finansowanej przez ubezpieczonego? 

W przypadku odpowiedzi negatywnej, Sąd zwraca się ponadto 
z pytaniem: 

Czy wejście w życie punktu 10 art. 2 ustawy o dostosowaniu 
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach go-
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spodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych, wprowadzonego z dniem 8 lutego 2001 roku 
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o zmianie w/w ustawy (Dz. U. 
2001 r. Nr 5, poz. 41), powoduje obniżenie wysokości świadczenia 
socjalnego o wysokość świadczenia socjalnego o wysokość skład-
ki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubez-
pieczonego, wypłacanego górnikowi który przeszedł na urlop gór-
niczy przed tą datą?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I UZP 1/08 – z dnia 8 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Ubezpieczona, pobierająca wcześniejszą emeryturę przyznaną 

na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla 
pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 27), która po nabyciu po 1 lipca 2004 r. pra-
wa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) podlegała przez 
co najmniej 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpie-
czeniom emerytalnym lub rentowym ma prawo do ustalenia wyso-
kości emerytury według kwoty bazowej z daty zgłoszenia wniosku o 
przeliczenie wysokości emerytury zarówno w zakresie tzw. części 
socjalnej, jak i części stażowej emerytury (art. 53 ust. 1 i 4 w związ-
ku z art. 110 tej ustawy). 

 
III PZP 3/07 – z dnia 13 maja 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
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łecznych w Rzeszowie 
Za czas dyżuru medycznego przysługuje wynagrodzenie 

przewidziane w art. 32j ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.). 
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