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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 129/08 

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

„1. Czy w sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarząd nieruchomością 
wspólną sprawowała komunalna jednostka organizacyjna – powie-
rzenie zarządu osobie fizycznej lub prawnej może nastąpić na pod-
stawie uchwały właścicieli (art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali) 
czy też jedynie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialne-
go (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali)? 

2. Czy reprezentacja wspólnoty przez zarządcę nieruchomości 
wspólnej w postępowaniu przed sądem wymaga szczególnego 
umocowania czy też uprawnienie do reprezentacji wynika z samego 
faktu powierzenia zarządu?” 

 
III CZP 130/08 

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

„Czy obligatoryjna zgoda zarządu spółki na ustanowienie za-
stawu rejestrowego na udziałach spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością powinna spełniać wymogi odnośnie formy czynności 
prawnej zawarte w art. 180 k.s.h. w zw. z art. 63 § 2 k.c., czy też wy-
starczająca jest zwykła forma pisemna zgodnie z art. 182 ust. 2 
k.s.h.?” 
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III CZP 131/08 

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

„Czy komornikowi na podstawie art. 49 ust. 1 w zw. z art. 59 
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i 
egzekucji (w brzmieniu sprzed nowelizacji z 24 maja 2007 r., Dz. U. 
Nr 112, poz. 769) przysługuje opłata egzekucyjna w przypadku, gdy 
wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjne-
go z powodu spłacenia przez dłużnika w toku postępowania egze-
kucyjnego do rąk wierzyciela roszczenia dochodzonego przez wie-
rzyciela w tym postępowaniu egzekucyjnym?” 

 
III CZP 132/08 

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

„Czy na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe bank uprawniony jest do wystawienia po śmierci 
osoby, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności ban-
kowej, bankowego tytułu egzekucyjnego, z wymienieniem w jego 
treści jako dłużnika wyłącznie ww. osoby?” 

 
III CZP 133/08 

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

„Czy możliwość przewidzenia w statucie przez spółdzielnię 
mieszkaniową ograniczenia w przeniesieniu własności lokalu 
mieszkalnego «na inne osoby» w domach dla inwalidów, osób sa-
motnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu – tak jak 
stanowi art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
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niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) 
obejmuje również członków spółdzielni, którym przysługuje spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego? 

Jeśli tak, to czy ograniczenie w możliwości zawarcia umowy o 
przeniesienie własności lokalu na rzecz członka spółdzielni, które-
mu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-
nego przewidziane w statucie spółdzielni mieszkaniowej, a oparte 
na art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych, może dotyczyć per analogiam przekształcenia 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dokonywanego w trybie 
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873) w domach dla inwalidów, 
osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu?” 

 
III CZP 134/08 

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

„Czy w razie uznania za bezskuteczną wobec masy upadłości 
czynności prawnej rozporządzenia nieruchomością (prawem użyt-
kowania wieczystego) dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli 
upadłego, podmiot – nie będący wierzycielem osobistym, ani rze-
czowym upadłego – na rzecz którego, po dokonaniu czynności 
prawnej rozporządzenia, a przed uznaniem jej bezskuteczności, zo-
stała ustanowiona hipoteka na nieruchomości stanowiącej przed-
miot tego rozporządzenia i przeciwko któremu syndyk masy upa-
dłości nie występował z roszczeniem opartym na art. 56 rozporzą-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
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Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) w zw. 
z art. 531 § 1 i 2 k.c., w przypadku wydania nieruchomości (praw do 
niej) masie upadłości (art. 59 § 1 powołanego prawa upadłościowe-
go), staje się wierzycielem rzeczowym upadłego/masy upadłości 
(względnie winien być traktowany jak taki wierzyciel) i jest upraw-
nionym do zaspokojenia stosownie do treści przepisu art. 204 § 1 
pkt 2b powołanego prawa upadłościowego?” 

 
III CZP 135/08 

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

„Czy przewidziana w treści art. 207 ust. 2 ustawy z dna 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) możliwość zwolnienia od ponie-
sienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego odnosi się 
także do podmiotu, który zabudował nieruchomość na podstawie 
pozwolenia na budowę z lokalizacją czasową w przypadku zgodno-
ści tej lokalizacji z ustaleniami planu miejscowego (art. 207 ust. 1a 
ustawy o gospodarce nieruchomościami)?” 

 
III CZP 136/08 

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

„1. Czy w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polu-
bownego wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
178, poz. 1478), wszczętej po wejściu w życie tej ustawy, w zakresie 
podstaw skargi (w szczególności braku zapisu na sąd polubowny 
bądź nieważności tego zapisu z uwagi na brak pełnomocnictwa do 
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zawarcia umowy o zapis na sąd polubowny) mają zastosowanie 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego w nowym brzmieniu, 
czy też przepisy dotychczasowe? 

2. W przypadku gdyby miały zastosowanie przepisy dotych-
czasowe – czy w skardze o uchylenie wyroku sądu polubownego 
strona może powoływać się na brak zapisu na sąd polubowny lub 
nieważność tego zapisu, jeżeli w postępowaniu przed sądem polu-
bownym nie zgłaszała takiego zarzutu?” 

 
III CZP 137/08 

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

„Czy określenie wysokości odsetek według stopy procentowej 
odsetek maksymalnych, to jest w wysokości czterokrotności stopy 
kredytu lombardowego w bankowym tytule egzekucyjnym spełnia 
wymogi formalne z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze 
zm.)?” 

 
III CZP 138/08 

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

„Czy przepis art. 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych wyłącza zasiedzenie nieruchomości 
przez spółdzielnię mieszkaniową będącą następcą prawnym spół-
dzielni, która na nieruchomości tej wybudowała budynek?” 

 
III CZP 139/08 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone zanie-
chaniem legislacyjnym w sytuacji, gdy stan bezczynności prawo-
dawcy powstał przed dniem 1 września 2004 r.?” 

 
III CZP 140/08 

Pytanie prawne składu 7 sędziów Sądu Najwyższego przed-
stawione do rozpoznania pełnemu składowi Izby Cywilnej: 

„Czy zasiłek pogrzebowy wypłacony na podstawie art. 77 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 
poz. 353 ze zm.) podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodo-
wania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.?” 
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  UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 101/08 – z dnia 6 listopada 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie 

za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 
2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwier-
dzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu. 

 
III CZP 104/08 – z dnia 6 listopada 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 
„Czy upływ terminu zawitego wynikający z art. 534 k.c. może 

zostać nieuwzględniony na skutek zarzutu czynienia ze swego pra-
wa użytku w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego (art. 5 
k.c.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 106/08 – z dnia 6 listopada 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Na postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na 

czynność komornika polegającą na zajęciu świadczeń emerytalno-
rentowych nie przysługuje zażalenie. 

 
III CZP 72/08 – z dnia 7 listopada 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Do roszczeń wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
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ścią przeciwko członkom jej zarządu (art. 299 k.s.h.) mają zastoso-
wanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej czynem niedozwolonym. 

 
III CZP 21/08 – z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 
„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 94/08 – z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

przeciwko któremu wierzyciel spółki występuje z roszczeniem 
przewidzianym w art. 299 k.s.h., nie może bronić się zarzutem 
przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym wysta-
wionym przeciwko spółce. 

 
III CZP 105/08 – z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Małżonkowi dłużnika, przeciwko któremu – na podstawie art. 

787 § 1 k.p.c. w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 ustawy z 
dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234) – została nadana klauzula wykonal-
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ności z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego 
wspólnością majątkową, nie przysługuje powództwo o zwolnienie 
zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 § 1 k.p.c.). 

 
III CZP 114/08 – z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kielcach 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest legitymowany czynnie 

do zgłaszania w postępowaniu upadłościowym wierzytelności z ty-
tułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych, Fundusz Pracy 
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

 
III CZP 47/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia 

przedsiębiorstwa państwowego na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i 
ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202) może być uważana za po-
siadacza samoistnego nieruchomości gruntowych przejętych na 
własność Państwa na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o 
przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki 
narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17) i oddanych temu przedsiębiorstwu 
w zarząd, jeżeli w okresie wykonywania zarządu i obowiązywania 
art. 128 § 1 k.c. według tekstu pierwotnego przedsiębiorstwo pań-
stwowe wzniosło na tym gruncie budynki lub inne urządzenia o war-
tości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, a 
spółka dochodzi roszczenia przewidzianego w art. 231 § 1 k.c. od 
właściciela znacjonalizowanego przedsiębiorstwa po stwierdzeniu 
nieważności orzeczenia o przejęciu mienia na własność Państwa?” 

postanowiono przejąć sprawę do rozpoznania w powiększo-
nym składzie. 
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III CZP 107/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Sąd rejonowy uzasadnia postanowienie rozpoznające skargę 

na czynność komornika tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu 
(art. 357 § 1 i 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). 

 
III CZP 108/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 
„1. Czy sporządzone przez ubezpieczyciela akta szkodowe w 

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

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

postanowiono przejąć sprawę do rozpoznania. 
 
III CZP 109/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: 
„Czy sąd rejonowy orzekając w sprawie o zmianę sposobu 

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

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 110/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
W sprawach dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej 

sąd opiekuńczy wydaje zarządzenia, o których mowa w art. 569 § 2 
k.p.c., w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. 

 
III CZP 111/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 
Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagro-

dzenia likwidatora spółki jawnej, ustanowionego przez sąd, przy-
sługuje zażalenie. 

 
III CZP 113/08 – z dnia 20 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 
„1. Czy na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia za-

rządcy nieruchomości ustanowionemu w ramach zabezpieczenia 
roszczenia w sprawie o zniesienie współwłasności przysługuje za-
żalenie? 

2. Czy na postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania z za-
rządu takiegoż zarządcy przysługuje zażalenie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 57/08 – z dnia 25 listopada 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Pojęcie „nadawanie utworu w telewizji lub poprzez inne środki 
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publicznego udostępniania utworu” użyte w art. 70 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie obejmo-
wało reemisji utworu przez operatorów sieci kablowych. 

 
III CZP 100/08 – z dnia 26 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 
W przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego powstałego na 

podstawie umowy powierzającej zarząd nieruchomością wspólną, 
stanowiącą współwłasność spółdzielni mieszkaniowej, osobie fi-
zycznej lub prawnej, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje 
się art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). 

 
III CZP 103/08 – z dnia 26 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Osoba której udzielono przerwy w wykonaniu kary na podsta-

wie art. 153 § 1 k.k.w. nie jest skazanym uprawnionym do bezpłatnej 
opieki medycznej określonej w art. 115 § 1 k.k.w. 

 
III CZP 115/08 – z dnia 26 listopada 2008 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
W razie podziału spółdzielni, która posiadała nieruchomość 

gminną w dniu 5 grudnia 1990 r. i przed tą datą, na podstawie po-
zwolenia na budowę oraz decyzji lokalizacyjnej, wybudowała na tej 
nieruchomości budynek, nabycie własności nieruchomości na pod-
stawie art. 35 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) następuje na rzecz 
spółdzielni mieszkaniowej, która powstała w wyniku podziału. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
IV CSK 133/08 – postanowienie z dnia 24 lipca 2008 r. 
Art. 179 k.c. w okresie obowiązywania po ogłoszeniu wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r., sygn. K 9/04 
mógł być podstawą zrzeczenia się, przez spółdzielnię mieszkaniową 
prawa użytkowania wieczystego. W takim wypadku użytkowanie to 
nabywała miejscowa gmina a roszczenia o ustanowienie lub prze-
niesienie prawa odrębnej własności lokali budowanych przez tę 
spółdzielnię nie wygasały. 

 
IV CSK 182/08 – wyrok z dnia 24 lipca 2008 r. 
Nabywca podlegający ochronie przewidzianej w art. 169 § 1 

k.c. może powołać się na wadę prawną zakupionej rzeczy polegają-
cą na tym, że rzecz stanowi własność osoby trzeciej. 

 
I CSK 56/08 – wyrok z dnia 13 sierpnia 2008 r. 
Siedzący na przednim siedzeniu pasażer, który poprzez szarp-

nięcie kierownicą zmienia kierunek jazdy pojazdu mechanicznego, 
nie jest kierującym tym pojazdem, a za spowodowaną przez niego 
szkodę nie przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych. 

 
III CNP 44/08 – postanowienie z dnia 5 września 2008 r. 
Wysłanie pisma odrzuconego lub cofniętego w rozumieniu art. 

79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) na-
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stępuje z chwilą wydania przez sędziego zarządzenia wysłania stro-
nie pisma odrzuconego lub cofniętego, a nie z chwilą wykonania 
technicznej czynności ekspediowania tego pisma (złożenia u dorę-
czyciela). 

 
III CSK 178/08 – postanowienie z dnia 5 września 2008 r. 
Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie w szpitalu 

psychiatrycznym (art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze 
zm.) może być złożony przez prokuratora. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 30/08 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy zapis w art. 607s § 4 k.p.k.: «Sąd związany jest wymiarem 

orzeczonej kary» powoduje w odniesieniu do skazanych obywateli 
polskich, wydanych uprzednio innemu państwu na podstawie euro-
pejskiego nakazu aresztowania i odesłanych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w celu wykonania kary, że wyłączona jest w od-
niesieniu do nich procedura przekształcenia kary, o której mowa w 
art. 114 § 4 k.k. w zw. z art. 611c § 2 k.p.k. i art. 9 – 11 Konwencji o 
przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r. (Dz. U. z 
1995 r. Nr 51, poz. 279) oraz, czy w przypadku uznania, że związanie, 
o którym mowa w art. 607s § 4 k.p.k. ma charakter bezwzględny, 
wykonanie kary następuje, biorąc pod uwagę treść art. 607s § 5 
k.p.k., z uwzględnieniem wskazanych w wyroku państwa skazania 
warunków do korzystania przez skazanego z warunkowego przed-
terminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolno-
ści?” 
 

I KZP 31/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy w sytuacji faktycznej, w której sprawca: będąc w stanie 

nietrzeźwości prowadzi samochód po drodze publicznej na odcinku 
kilku metrów, a następnie, naruszając zasady bezpieczeństwa w ru-
chu lądowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości, 
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nie zachowując należytej ostrożności traci panowanie nad tym po-
jazdem, powodując uszkodzenie ciała innego uczestnika ruchu dro-
gowego, skutkujące naruszeniem czynności narządów jego ciała na 
czas nie krótszy niż dni siedem; można uznać, że takie działanie 
stanowi jeden czyn i czy wtenczas: 

- dopuszczalna jest kwalifikacja prawna tego czynu z art. 177 § 
1 k.k. i art. 178a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., 

- czyn w takiej postaci należy uznać za występek umyślny, 
- i w konsekwencji, czy za podstawę wymiaru kary uprawnio-

nym jest powołanie przepisów z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 
k.k. i przy zastosowaniu art. 178 § 1 k.k.?” 
 

I KZP 32/08 
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy do łącznego okresu odroczenia, o którym mowa w art. 

151 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonaw-
czy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) stwarzającego dla skazanego 
możliwość ubiegania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary 
pozbawienia wolności, zalicza się okres pomiędzy datą zakończenia 
wcześniej udzielonego odroczenia, a datą kolejnego orzeczenia o 
odroczeniu, jeśli wniosek o kolejne odroczenie został złożony przed 
upływem terminu oznaczonego w postanowieniu o odroczeniu?” 

 
I KZP 33/08 

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

„a) Czy na podstawie art. 63 § 2 k.k. sąd może orzec na poczet 
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych okres zatrzymania 
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prawa jazdy zastosowany na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 1 ustawy 
prawo o ruchu drogowym? 

b) Czy na podstawie art. 420 § 1 k.p.k. i art. 63 § 2 k.k. sąd mo-
że orzec o zaliczeniu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych okresu zatrzymania prawa jazdy, o czym 
nie rozstrzygnął w wyroku?”  

 
I KZP 34/08 

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

„Czy możliwe jest wydanie na podstawie art. 94 § 2 k.k. orze-
czenia o zwolnieniu z obowiązku umieszczenia w odpowiednim za-
kładzie psychiatrycznym sprawcy, który w stanie niepoczytalności 
określonej w art. 31 § 1 k.k. popełnił czyn zabroniony o znacznej 
społecznej szkodliwości pomimo, że sprawca ten nie został jeszcze 
umieszczony w zakładzie psychiatrycznym w celu wykonania środ-
ka zabezpieczającego?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KK 56/08 – wyrok z dnia 27 sierpnia 2008 r. 
W wypadku ustalenia w toku postępowania sądowego doty-

czącego przestępstw względnie wnioskowych, że sprawca prze-
stępstwa stał się dla pokrzywdzonego osobą najbliższą, konieczne 
jest zwrócenie się do pokrzywdzonego o złożenie oświadczenia, czy 
składa wniosek o ściganie, a w razie braku wniosku, postępowanie 
należy umorzyć. Zaniechanie tych działań prowadzi do zaistnienia 
bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w 
zw. z art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. 

 
III KK 98/08 – wyrok z dnia 26 września 2008 r. 
Pozbawienie oskarżonego pomocy tłumacza stanowi rażące 

naruszenie normy gwarancyjnej sformułowanej w art. 204 § 1 pkt 2 
k.p.k., a zarazem ograniczenie prawa do obrony (art. 6 k.p.k.), gdyż 
nie miał możliwości zrozumienia mów końcowych przed udziele-
niem mu ostatniego słowa, a tym samym możliwości ustosunkowa-
nia się do głosów stron, ponadto nie został w sposób prawidłowy 
pouczony o przysługujących mu środkach zaskarżenia. 

 
I KZP 13/08 – postanowienie z dnia 30 października 2008 r. 
Pełna prawnokarna ochrona zdrowia i życia przysługuje dziec-

ku nienarodzonemu od: 
a) rozpoczęcia porodu (naturalnego), 
b) w wypadku operacyjnego zabiegu cięcia cesarskiego koń-

czącego ciążę na żądanie kobiety ciężarnej – od podjęcia pierwszej 
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czynności medycznej bezpośrednio zmierzającej do przeprowadze-
nia takiego zabiegu, 

c) w wypadku konieczności medycznej przeprowadzenia za-
biegu cięcia cesarskiego lub innego alternatywnego zakończenia 
ciąży – od zaistnienia medycznych przesłanek takiej konieczności. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

II PZP 13/08 

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

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

(podana w Biuletynie Nr 10 z 2008 r. na str. 
22 sygnatura II UZP 7/08 jest nieprawidło-

wa) 
 

III UZP 2/08 

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

„Czy zobowiązania do zapłaty składek na ubezpieczenia spo-
łeczne oraz na Fundusz Pracy powstałe przed dniem 1 stycznia 
2003 r. i nieprzedawnione na tę datę ulegają przedawnieniu z upły-
wem 5 lat czy też 10 lat, od dnia ich wymagalności?” 

 20



 

UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I PZP 4/08 – z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony pracow-

nicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury na 
podstawie art. 40 w zw. z art. 50 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 ze zm.) stanowi dyskryminację 
ze względu na płeć (art. 113 k.p.). 

 
II PZP 11/08 – z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże 

w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umo-
wie obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży 
służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WA 25/08 – wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. 
Jeżeli karą wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 335 § 

1 k.p.k., jest kara ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywa-
nia pracy na cele społeczne „w odpowiednim zakładzie pracy”, to 
bez uzgodnionej przez prokuratora z oskarżonym stosownej mody-
fikacji wniosku, orzeczenie przez sąd, że obowiązek ten ma być wy-
konywany w innych placówkach, organizacjach lub instytucjach 
wymienionych w art. 35 § 1 k.k., stanowi niedopuszczalne w trybie 
określonym w art. 343 k.p.k. wyjście poza ramy uzgodnienia. 

 
WZ 48/08 – postanowienie z dnia 22 lipca 2008 r. 
W odróżnieniu od wyroku wydanego na posiedzeniu (art. 100 § 

3 k.p.k.), wyroku ogłoszonego na rozprawie (art. 100 § 1 k.p.k.) nie 
doręcza się stronie. W wypadku dokonania takiego doręczenia ze 
stosownym pouczeniem (art. 100 § 6 k.p.k.), strona nie uzyskuje 
uprawnienia do wniesienia apelacji, jeżeli nie złożyła wniosku o do-
ręczenie wyroku w terminie określonym w art. 422 § 1 k.p.k. 

 
WA 27/08 – wyrok z dnia 29 lipca 2008 r. 
Do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary na pod-

stawie art. 60 § 1 k.k. lub art. 60 § 2 pkt 1 i 2 k.k. nie wystarcza, że 
sprawca jest młodociany lub że pokrzywdzony pojednał się ze 
sprawcą, albo że ten naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem. 
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Może ono bowiem nastąpić dopiero, gdy przemawia za nim ocena 

całokształtu okoliczności przedmiotowo − podmiotowych ustalo-

nych w sprawie, w powiązaniu z pozostałymi okolicznościami 
wskazanymi w wymienionych przepisach. 
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