
 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY ADMINISTRACYJNEJ,  

PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 
 

III ZP 34/98 

 Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “Czy dopuszczalna jest apelacja powoda od wyroku, w którym 

sąd pierwszej instancji na podstawie art. 4771 § 2 k.p.c. w związku 

z art. 8 k.p. i art. 56 k.p. zasądził odszkodowanie w miejsce 

żądanego przywrócenia do pracy i nie oddalił powództwa w żadnym 

zakresie?” 

 

III ZP 39/98 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego:  

“Czy świadczenie wypłacone pracownikowi bądź jego 

rodzinie, w razie śmierci pracownika, z tytułu umowy grupowego 

ubezpieczenia na wypadek śmierci i dożycia “Typ Kapitał”, zawartej 

przez pracodawcę z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie 

Spółkę Akcyjną, stanowi dochód pracownika w rozumieniu § 7 ust. 

1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w 

sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz 

rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (jedn. 

tekst: Dz.U. Nr 68 z 1993 r. z późn. zm.)?” 
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UCHWAŁA  IZBY  ADMINISTRACYJNEJ,  

PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

 III ZP 35/98 - z dnia 22 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie Sądu Wojewódzkiego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Toruniu 

 W sprawach o przywrócenie do pracy ma zastosowanie art. 

388 § 1 k.p.c.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 59/98 

 Pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego:                              

 “Czy sąd apelacyjny może zmienić ustalenia faktyczne 

stanowiące podstawę wydania wyroku sądu pierwszej instancji bez 

przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniającego 

odmienne, samodzielne ustalenia?” 

 

III CZP 60/98 

 Pytanie prawne Sądu Wojewódzkiego w Sieradzu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “W oparciu o który przepis należy pobrać wpis od zażalenia na 

postanowienie sądu rozstrzygające o skardze na czynności 

komornika, jeżeli egzekwowane roszczenie ma charakter 

majątkowy?” 

 

III CZP 61/98 

 Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “Czy art. 414 k.h. może stanowić podstawę prawną 

zaskarżenia przez akcjonariusza spółki akcyjnej, będącej bankiem, 

decyzji zarządu komisarycznego, podjętej w ramach kompetencji 

stanowiących walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zawieszonych 
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z mocy art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo 

bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.)?” 

II CZP 62/98 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “Czy w sprawie, w której przysługuje kasacja, sąd drugiej 

instancji może - na podstawie art. 390 § 1 w związku z art. 397 § 2 

k.p.c. - przedstawić Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia 

zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości powstałe przy 

rozpoznawaniu zażalenia?” 

 

 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

 III CZP 47/98 - z dnia 1 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 

 Do wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego, regulowanego 

przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 

ze zm.), przepisami kodeksu cywilnego, mają zastosowanie 

przepisy tej ustawy. 

 

 III CZP 52/98 - z dnia 1 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 

 Niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym 

dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności 

gospodarczej nie stanowi braku formalnego w rozumieniu art. 130 § 
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1 i 2 k.p.c. 

 

 III CZP 38/98 - z dnia 3 grudnia 1998 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Ministra Sprawiedliwości 

 1. Przepis § 151 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności 

komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) nie ma zastosowania przy 

wykonywaniu orzeczeń nakazujących opróżnienie i wydanie lokalu 

mieszkalnego po zakończeniu użyczenia. 

2. W postępowaniu tym stosuje się w drodze analogii 

okresowe ograniczenia możliwości przeprowadzenia eksmisji, 

przewidziane w art. 37 ustawy z dnia 21 lipca 1994 r. o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 z 

późn. zm.). 

 

 III CZP 46/98 - z dnia 16 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

 Do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi 

egzekucyjnemu nie jest wymagane oświadczenie dłużnika o 

poddaniu się egzekucji, jeżeli czynność bankowa, z której wynika 

wierzytelność objęta tytułem egzekucyjnym, została dokonana 

przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

 

III CZP 50/98 - z dnia 16 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 

 Do nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi 

egzekucyjnemu nie jest wymagane oświadczenie dłużnika o 

poddaniu się egzekucji, jeżeli czynność bankowa, z której wynika 

wierzytelność objęta tytułem egzekucyjnym, została dokonana 
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przed dniem 1 stycznia 1998 r. 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 
 II CKN 734/97 – wyrok z dnia 6 maja 1998 r. 

 Spółka, która będąc założycielem innej spółki wyraziła zgodę 

na używanie przez nią zbliżonej nazwy, nie może po zbyciu udziałów 

żądać zaniechania dalszego używania nazwy założonej spółki.     

 

 III CZ 68/98  - postanowienie z dnia 26 maja 1998 r. 

 Wymaganie oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia  

w skardze kasacyjnej (art. 3933 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) nie 

ma zastosowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.     

 

 I CKN 741/97 - postanowienie z dnia 29 maja 1998 r. 

 Roszczenia, których podstawę materialnoprawną stanowi art. 

10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149  

z późn. zm.), uzyskują przymiot  wymagalności w dniu 

uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego tę nieważność. 

 

 I CKN 1078/97 – postanowienie z dnia 3 czerwca 1998 r. 

 Droga sądowa nie jest dopuszczalna dla dochodzenia przez 

gminę od Skarbu Państwa – Ministra Finansów roszczenia o zapłatę 

kwoty pieniężnej z tytułu zwiększenia udziału gminy we wpływach  

z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu 
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działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług 

publicznych (Dz.U. Nr 141, poz. 692) w brzmieniu obowiązującym do 

dnia 31 grudnia 1996 r. 

 

 I CKN 774/97 – postanowienie z dnia 24 czerwca 1998 r. 

 Powołanie w kasacji tylko przepisów ogólnych warunków 

ubezpieczenia, które miały zostać naruszone, bez wskazania 

naruszenia konkretnego przepisu prawa, nie jest przytoczeniem 

podstawy kasacyjnej.     

  

 I CKN 780/97 - wyrok z dnia 24 czerwca 1998 r. 

 Jeżeli okoliczności zawarcia dwu umów dotyczących  zbycia 

przedsiębiorstwa pozwalają przyjąć, że w jednej z nich chodziło  

o przejęcie pasywów, a w drugiej – aktywów tego przedsiębiorstwa, 

umowy takie mogą być łącznie traktowane jako zbycie 

przedsiębiorstwa. 

 

 I CKN 788/97 - wyrok z dnia 10 lipca 1998 r. 

 Pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do 

alimentacji rozwiedzionego małżonka nie jest ustawową przesłanką 

wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z 

rozwiedzionych małżonków. 

 

 I CKN 802/97 - wyrok z dnia 16 lipca 1998 r. 

 Jeżeli przedmiotem żądania pozwu jest zasądzenie kary 

umownej, a pozwany wnosi o oddalenie powództwa, należy uznać, 

że w tym wniosku pozwanego zawarty jest także wniosek o 

obniżenie kary umownej. 
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 I CKN 807/97 - wyrok z dnia 22 lipca 1998 r. 

 Możliwość zaskarżenia uchwały wspólników na podstawie art. 

240 § 2 k.h. nie jest uzależniona od jej wykonania.     

 

 II CKN 884/97 – postanowienie z dnia 28 lipca 1998 r. 

 Od zarządzenia przewodniczącego o zwrocie wniosku o 

przywrócenie terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty 

zażalenie nie przysługuje.    

 

 I CZ 97/98 – postanowienie z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

 Sprawa, w której powód jako współwłaściciel dąży do 

realizacji swojego uprawnienia do współposiadania rzeczy wspólnej 

przez zobowiązanie pozwanego (innego współwłaściciela) do 

wykonywania odpowiednich świadczeń jest “sprawą o 

świadczenie” w rozumieniu art. 393 pkt 1 k.p.c.    

 

 II CZ 74/98 – postanowienie z dnia 26 sierpnia 1998 r. 

 Zakwalifikowanie do rozpoznania przez sąd gospodarczy 

sprawy o zapłatę, która powinna być rozpoznawana w wydziale 

cywilnym tego sądu, nie jest uchybieniem procesowym dotyczącym 

trybu postępowania, na które sąd winien zwrócić uwagę z urzędu. 

Jest to uchybienie brane pod uwagę na zarzut zgłoszony przed 

wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 202 k.p.c.).  

 

 III CZP 29/98 – postanowienie z dnia 2 września 1998 r. 

 Postanowienie oddalające wniosek o wpis zastawu do rejestru 

zastawów może podlegać kontroli kasacyjnej.    
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 I CKN 815/97 – wyrok z dnia 3 września 1998 r. 

 Interpretacja postanowienia umowy – znaczeniowo niejasnego 

– nie może być oparta tylko na analizie językowej odnośnego 

fragmentu umowy, lecz konieczne jest również zbadanie zamiaru i 

celu stron, a także kontekstu faktycznego, w jakim umowę 

uzgadniano  

i zawierano. Nie można tego uczynić bez przesłuchania osób 

bezpośrednio zainteresowanych, ewentualnie przy uwzględnieniu 

okoliczności przedmiotowych, takich jak – istotne w stosunkach 

gospodarczych – zasady i zwyczaje współpracy, i to zarówno 

między stronami, jak i w układach stron z innymi osobami. 

 

 I CKN 820/97 – postanowienie z dnia 3 września 1998 r. 

 Cofnięcie kasacji jest  czynnością procesową nie podlegającą 

kontroli sądu.     

 
 I CKN 822/97 - wyrok z dnia 3 września 1998 r. 

 Zapis na sąd polubowny odnosi skutek także wobec 

cesjonariusza. 

 II CKN 442/98 – postanowienie z dnia 4 września 1998 r. 

 Zarządca nieruchomości ustanowiony w toku postępowania 

egzekucyjnego może wziąć udział w toczącej się sprawie, 

wynikającej z zarządu, stosownie do przepisów o postępowaniu 

rozpoznawczym. Przepis art. 935 § 1 zd. trzecie k.p.c. nie stanowi 

samodzielnej podstawy przystąpienia lub wstąpienia zarządcy – 

obok lub w miejsce dotychczasowego powoda. 

 

 II CKN 877/97 - wyrok z dnia 4 września 1998 r. 

 Nie stanowi naruszenia art. 805 § 1 k.c. odmowa wypłaty i 

zasądzenia odszkodowania z ubezpieczenia auto-casco samochodu 
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pochodzącego z kradzieży, jeżeli ubezpieczający nie dochował przy 

nabyciu samochodu nawet minimalnych wymagań staranności. 

  

 III CZ 114/98 – postanowienie z dnia 10 września 1998 r. 

 Jeżeli strona korzysta nieprawidłowo z przysługującego jej 

prawa do zaskarżenia orzeczenia sądowego i w związku z tym 

spotyka się z zasadnym odrzuceniem wniesionego przez nią 

środka, to nie może skutecznie odwoływać się do art. 45 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak też do art. 6 ust. 1 

Konwencji  

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) dla 

wykazania, że została pozbawiona możliwości sprawiedliwego 

rozpatrzenia jej sprawy przez wyższą instancję sądową. 

 

 II CKN 175/98 - wyrok z dnia 29 września 1998 r. 

 Wykładnia art. 36 § 2 k.r.o., a w szczególności pojęcia 

“czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu” majątkiem 

wspólnym małżonków, nie może abstrahować od celów, na jakie ten 

majątek jest w rzeczywistości wykorzystywany, a mianowicie, czy 

jest to tylko zaspokajanie potrzeb rodziny (cele konsumpcyjne), czy 

prowadzenie działalności gospodarczej względnie inwestowanie. 

 

 III CKN 58/98 - postanowienie z dnia 9 października 1998 r. 

 Artykuł 27 prawa upadłościowego ma charakter przepisu 

szczególnego w stosunku do ustawy o księgach wieczystych i 

hipotece, stwarza bowiem dla sądu wieczystoksięgowego 

przeszkodę dokonania wpisu.    
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 33/98 

 Pytanie prawne Sądu Wojewódzkiego w Krakowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “Czy zawarte w art. 17 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

przepisy wprowadzające kodeks karny stwierdzenie, że “sprawy 

wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez 

właściwego według dotychczasowych przepisów oskarżyciela toczą 

się dalej w tym samym trybie”, dotyczy tylko kwestii toczenia się 

według dotychczasowych przepisów spraw, odnośnie których w 

kodeksie karnym nastąpiła zmiana trybu ścigania z 

publiczno-skargowego na prywatnoskargowy bądź odwrotnie, czy 

też zasada ta obejmuje taką sytuację, w której dotychczasowe 

przepisy nie zawierały wnioskowego trybu ścigania zaś kodeks 

karny ten tryb ścigania przewiduje?” 

 

I KZP 34/98 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 “Czy określona prawomocnie zastępcza kara pozbawienia 

wolności w miejsce nie uiszczonej grzywny w rozmiarze 

przekraczającym 12 miesięcy ulega - na mocy art. 4 § 2 k.k. w zw. z 
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art. 46 § 1 k.k.w. obniżeniu, czy też należy ją wykonać w wymiarze 

dotychczas orzeczonym na podstawie art. 14 pkt 2 p.w. k.k.?” 

 

 

I KZP 35/98 

 Pytanie prawne Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “Czy “sądem powołanym do rozpoznania sprawy w pierwszej 

instancji” w rozumieniu art. 329 § 1 k.p.k. jest sąd określony w art. 

24 § 1 k.p.k. a to rejonowy, gdy w postanowieniu o umorzeniu 

dochodzenia ustalono, że żadne przestępstwo nie zostało 

popełnione, względnie sąd rzeczowo właściwy według kwalifikacji 

prawnej przestępstwa powołanej w postanowieniu o wszczęciu i 

umorzeniu dochodzenia, czy też według kwalifikacji tego 

przestępstwa pod kątem dokonania którego, przeprowadzano 

również czynności dowodowe w postępowaniu przygotowawczym i 

którego to przestępstwa popełnienia dowodzi strona w zażaleniu na 

umorzenie dochodzenia?” 

 

I KZP 36/98 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 1. “Czy  w przypadku dokonania przez Sąd pierwszej instancji 

kontroli wstępnej oskarżenia - rozdział 40 k.p.k. - doręczenia 

oskarżonemu odpisu aktu oskarżenia i wyznaczenia terminu 

rozprawy głównej lub też rozpoczęcia rozprawy głównej (rozdział 44 

k.p.k.),  

a przed rozpoczęciem przewodu sądowego (rozdział 45 k.p.k.), sąd 
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uprawniony jest, na podstawie art. 345 k.p.k., do przekazania 

sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub 

dochodzenia, czy też, na podstawie art. 397 § 1 k.p.k., jedynie wtedy, 

gdy istotne braki tego postępowania ujawnią się dopiero w toku 

rozprawy. 

 2. Czy w przypadku uchylenia - na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. 

- postanowienia Sądu pierwszej instancji o zwróceniu sprawy 

prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego 

sędzia, który brał udział w wydaniu zaskarżonego postanowienia 

incydentalnego jest - zgodnie z art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. - z mocy 

prawa wyłączony od udziału w sprawie w jej dalszym 

postępowaniu?” 

 

I KZP 37/98 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

 “Czy Sąd Wojewódzki rozpoznając wniosek skazanego o 

zastosowanie wobec niego przepisu art. 4 § 2 k.k. powinien orzekać  

w składzie przewidzianym w art. 30 § 1 k.p.k. czy też orzekać 

jednoosobowo, zgodnie z art. 20 § 1 k.k.w.?” 

 

I KZP 38/98 

 Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

 “Jakie warunki winno spełniać przewidziane w przepisie art. 

60 § 3 k.k. ujawnienie przez sprawcę współdziałającego z innymi 

osobami informacji dotyczących osób uczestniczących w 

popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego 
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popełnienia - stanowiące przesłankę obligatoryjnego 

nadzwyczajnego złagodzenia kary?” 

 

I KZP 39/98 

 Pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione 

do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

 “Czy Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny oraz 

Rze-cznik Praw Obywatelskich mogą na podstawie art. 521 k.p.k. 

wnosić kasacje od prawomocnych orzeczeń kończących 

postępowanie sądowe, które uprawomocniły się przed dniem 1 

września 1998 r.?” 

UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 
 I KZP 19/98 - z dnia 10 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie Sądu Wojewódzkiego w Lublinie: 

 “Czy  w świetle uregulowania zawartego w art. 17 § 2 

przepisów wprowadzających kodeks karny z 1997 r. pokrzywdzony,  

w sprawie wszczętej przed dniem wejścia w życie tego kodeksu 

przez właściwego według dotychczasowych przepisów 

oskarżyciela, może złożyć skutecznie oświadczenie woli, że nie 

żąda ścigania sprawcy przestępstwa ściganego uprzednio z 

oskarżenia publicznego, a obecnie z takiego samego oskarżenia 

tylko na wniosek?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

 I KZP 20/98 - z dnia 10 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie: 

 “Czy in concreto możliwy jest pozorny zbieg znamion 

przestępstwa z art. 157 § 3 w zw. z § 2 k.k. z 1997 r. z wykroczeniem  
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z art. 86 § 2 i art. 87 § 1 k.w. wykluczający idealny zbieg 

przestępstwa i wykroczenia określony w art. 10 § 1 k.w. w oparciu o 

zasadę pochłaniania przy której przestępstwo jest pochłonięte 

przez wykroczenie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 22/98 - z dnia 10 grudnia 1998 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie 

“Przemoc wobec osoby” jako forma zmuszania – w 

rozumieniu art. 191 § 1 k.k. – może polegać tylko na bezpośrednim 

fizycznym oddziaływaniu na człowieka i nie obejmuje oddziaływania 

pośredniego (tzw. przemocy pośredniej) przez postępowanie z 

rzeczą. 


