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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 141/08 

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

„Czy zachodzi nieważność czynności prawnej, dla której 
ustawa zastrzega formę aktu notarialnego (art. 158 k.c. w zw. z art. 
73 § 2 k.c.) w sytuacji, gdy akt notarialny dokumentujący tę czyn-
ność, został sporządzony przez notariusza zawieszonego w czyn-
nościach zawodowych na podstawie art. 68 § 1 ustawy z dnia 14 lu-
tego 1991 r. Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, 
poz. 369 ze zm.)?” 

 
III CZP 142/08 

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 dnia 24 maja 2007 r. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769) przysługuje opłata egzekucyjna w 
przypadku gdy wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania 
egzekucyjnego z powodu spłacenia przez dłużnika w toku postępo-
wania egzekucyjnego do rąk wierzyciela roszczenia dochodzonego 
przez wierzyciela w tym postępowaniu egzekucyjnym?” 

 
III CZP 143/08 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 
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do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„1. Czy przy rozpoznawaniu zażalenia na zarządzenie prze-

wodniczącego wzywające stronę do uzupełnienia opłaty od pozwu 
po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 486 
§ 1 k.p.c.) dopuszczalne jest badanie zarzutów dotyczących niewy-
dania nakazu zapłaty?, a w przypadku udzielenia na powyższe py-
tanie odpowiedzi twierdzącej: 

2. Czy wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyj-
nego, określony w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), stano-
wi dokument urzędowy w rozumieniu art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c.?” 

 
III CZP 144/08 

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

„Czy art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 
poz.1116 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) oraz do art. 4 pkt 3a ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)?” 

 
III CZP 145/08 

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 
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wymogi formalne z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze 
zm.)?” 

 
III CZP 146/08 

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

„Czy roszczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej utworzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grud-
nia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
o zwrot pożyczki udzielonej członkowi kasy przedawnia się w ter-
minie 10 lat, czy też ulega przedawnieniu z upływem 3 lat jako rosz-
czenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?” 

 
III CZP 147/08 

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

„Czy w przypadku wniesienia za pośrednictwem Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego skargi na 
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarżący ma obowiązek 
przesłać jednocześnie jej odpis również wykonawcy, który zgłosił 
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie aktualne-
go przeciwnika skargi?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 119/08 – z dnia 5 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 
„Czy w przypadku wniesienia do spółdzielni mieszkaniowej 

wkładu budowlanego w pełnej wysokości z majątku odrębnego jed-
nego z małżonków (obecnie majątku osobistego) i powstania spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu należącego zgodnie z 
art. 215 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze 
(Dz. U. Nr 30, poz. 210 ze zm.) do obojga małżonków, przy podziale 
majątku objętego wspólnością ustawową: 

1. wartość zwaloryzowanego wkładu budowlanego odpowiada 
rynkowej wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego w chwili dokonania podziału; 

2. czy też zwiększenie wartości rynkowej tego prawa należą-
cego do majątku wspólnego winno być podzielone między małżon-
ków proporcjonalnie do ich udziałów w majątku wspólnym; 

3. czy waloryzacja wkładu budowlanego wniesionego do spół-
dzielni mieszkaniowej w pełnej wysokości z majątku odrębnego 
jednego z małżonków przy zastosowaniu art. 3581 § 3 k.c. możliwa 
jest z uwzględnieniem innego miernika zmiany siły nabywczej pie-
niądza, np. według relacji wysokości wkładu budowlanego do prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę z chwili wniesienia 
wkładu do spółdzielni mieszkaniowej i porównania jej z aktualną w 
dacie dokonywania podziału majątku wspólnego wysokością prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 121/08 – z dnia 5 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 
„Czy podstawę wpisu hipoteki przymusowej w księdze wie-

czystej na podstawie art. 31 ust. 1 u.k.w.h. może stanowić odpis 
ugody sądowej z klauzulą wykonalności, którego zgodność z orygi-
nałem została poświadczona przez notariusza?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 123/08 – z dnia 5 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Szkoda w postaci utraconych korzyści z tytułu czynszu najmu, 

będąca następstwem wydania decyzji administracyjnej, której nie-
ważność następnie stwierdzono, powstaje w chwili niemożności 
uzyskania czynszu w terminie płatności. 

 
III CZP 124/08 – z dnia 5 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
Osoba trzecia nie może skutecznie podnieść zarzutu nieważ-

ności umowy zawartej przez spółkę z o.o., reprezentowaną przez 
odwołanego członka zarządu, który w chwili zawierania umowy był 
nadal wpisany do rejestru przedsiębiorców. 

 
III CZP 102/08 – z dnia 16 grudnia 2008 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Sprawa ze stosunku cywilnego między stronami w zakresie 

prowadzonej przez nie działalności gospodarczej nie jest sprawą 
gospodarczą w rozumieniu art. 4791 k.p.c. oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 
dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodar-
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czych (Dz. U. Nr 33, poz. 175 ze zm.), jeżeli którakolwiek ze stron 
przestała być przedsiębiorcą przed wniesieniem pozwu. 

 
III CZP 86/08 – z dnia 18 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania kura-

tora osoby prawnej ustanowionego na podstawie art. 42 k.c. jest 
niezaskarżalne. 

 
III CZP 112/08 – z dnia 18 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 
„Czy roszczenie przeciwko członkom zarządu spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością przewidziane w art. 299 § 1 k.s.h. ma 
charakter odszkodowawczy, czy gwarancyjny?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 116/08 – z dnia 18 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
W sprawie z powództwa Gminy o zapłatę kwoty z tytułu dodat-

kowej opłaty rocznej ustalonej decyzją podjętą na podstawie art. 63 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), droga sądowa 
jest niedopuszczalna. 

 
III CZP 125/08 – z dnia 18 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Nieruchomość wydzielona w wyniku scalenia przeprowadzo-

nego na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wy-
mianie gruntów (Dz. U. Nr 11, poz. 80 ze zm.) w zamian za grunty 
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stanowiące własność uczestnika postępowania oraz innego właści-
ciela, nieuczestniczącego w tym postępowaniu, stanowi przedmiot 
ich współwłasności. 

 
III CZP 126/08 – z dnia 18 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 
Wspólnik spółki jawnej traci zdolność upadłościową, w razie 

wystąpienia ze spółki. 
 
III CZP 122/08 – z dnia 19 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 
Sprzedaż nieruchomości przez kościelną osobę prawną oso-

bie świeckiej, bez wymaganego w prawie kanonicznym zezwolenia 
właściwej władzy kościelnej, stanowi czynność prawną niezupełną 
(art. 63 k.c.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
II CSK 118/08 – wyrok z dnia 24 września 2008 r. 
Artykuł 292 k.h. – stosowany na podstawie art. 620 § 1 k.s.h. – 

należy wykładać zgodnie z treścią art. 293 k.s.h. 
 
II CSK 177/08 – wyrok z dnia 24 września 2008 r. 
1. Ustanowienie zarządu komisarycznego (w dniu 25 września 

1981 r. art. 65 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych – 
jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) może nastąpić 
także wtedy, gdy przedsiębiorstwo ponosi straty przez okres krót-
szy niż sześć miesięcy. 

2. Artykuł 65 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych 
ma na celu ochronę przedsiębiorstwa państwowego, a nie podmio-
tów wchodzących z nim w stosunki cywilnoprawne. 

 
II CZ 67/08 – postanowienie z dnia 30 września 2008 r. 
Skarga o wznowienie postępowania z powodu nieważności 

wywołanej brakiem należytej reprezentacji (art. 401 pkt 2 k.p.c.) 
przysługuje stronie, która była nienależycie reprezentowana lub po-
zbawiona możności działania. 

 
II CSK 149/08 – wyrok z dnia 30 września 2008 r. 
Umowa przewłaszczenia w celu zabezpieczenia, o której mowa 

w art. 101 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego jest sku-
teczna względem masy upadłości tylko wtedy, gdy ma datę pewną 
w rozumieniu art. 81 § 1 k.c. 
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I CZ 98/08 – postanowienie z dnia 17 października 2008 r. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2007 r., P 

21/06, może stanowić przewidzianą w art. 4011 k.p.c. podstawę 
wznowienia jedynie w sprawach, w których stwierdzenie przy za-
stosowaniu art. 1059 k.c. dziedziczenia gospodarstwa rolnego 
wchodzącego w skład spadku otwartego przed wejściem w życie 
przepisów kodeksu cywilnego o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 
było przedmiotem orzeczenia wydanego po dniu 13 lutego 2001 r. 

 
II CO 17/08 – postanowienie z dnia 6 listopada 2008 r. 
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawo-

mocnym postanowieniem Sądu Najwyższego o odrzuceniu skargi o 
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
wydanego w przedmiocie przewlekłości postępowania, podlega od-
daleniu, jeśli jej podstawę stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06 (OTK-A 2008, nr 3, poz. 39). W 
sprawie takiej Sąd Najwyższy orzeka w składzie jednoosobowym. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 35/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy podmiotem stypizowanego w przepisie art. 265 § 1 k.k. 

przestępstwa ujawnienia tajemnicy państwowej jest wyłącznie oso-
ba, która legalnie zapoznała się z tą tajemnicą (dysponent tajemni-
cy), czy też każdy, kto znając informację stanowiącą tajemnicę pań-
stwową ujawnia ją osobie nieupoważnionej, a zatem, czy przestęp-
stwo to ma charakter indywidualny, czy powszechny?” 
 

I KZP 36/08 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przyczyną od strony niezależną, w rozumieniu art. 126 § 

1 k.p.k., jest upośledzenie umysłowe strony?” 
 

I KZP 37/08 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy po utracie mocy obowiązującej, to jest z dniem 19 paź-

dziernika 2008 r., przepis art. 203 § 1 i 2 k.p.k. jako niezgodny z 
Konstytucją w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 10 lipca 2007 r., SK 50/06 (Dz. U. Nr 128), uprawnia 
sąd do wydania postanowienia o zarządzeniu badania psychia-
trycznego podejrzanego połączonego z obserwacją w zakładzie 
leczniczym na okres do 6 (sześciu) tygodni licząc od chwili rozpo-
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częcia obserwacji?” 
 

I KZP 38/08 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy po utracie mocy obowiązującej, to jest z dniem 19 paź-

dziernika 2008 r., przepis art. 203 § 1 i 2 k.p.k.? jako niezgodny z 
Konstytucją w zakresie wskazanym w wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego z dnia 10 lipca 2007 r., SK 50/06 (Dz. U. Nr 128), zobowiązu-
je sąd z urzędu do skierowania sprawy na posiedzenie celem wyda-
nia orzeczenia w przedmiocie zakończenia obserwacji psychia-
trycznej podejrzanego w zakładzie leczniczym także na okres do 6 
(sześciu) tygodni?” 

 
I KZP 39/08 

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

„Czy przesłanie do sądu pisma procesowego – apelacji w for-
mie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifi-
kowanego certyfikatu o jakim mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 
września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, 
poz. 1450 ze zm.) czyni zadość, w kontekście brzmienia art. 5 ust. 2 
wskazanej ustawy, wynikającym z art. 105 § 1 k.p.s.w. i art. 119 § 1 
k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.s.w. wymogom formalnym apelacji, jako 
pisma procesowego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 
I KZP 26/08 – z dnia 17 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie: 
„1. Czy przedmiotem przestępstwa określonego w art. 52 pkt 5 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 
127, poz. 1066 z późn. zm.) jest zwierzyna w znaczeniu określonym 
w art. 39 ust. 2 pkt 7 tej ustawy? 

2. Czy czynnością wykonawczą stanowiącą znamię przestęp-
stwa określonego w art. 52 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1995 
r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) polega-
jącą na „zezwalaniu” na przekroczenie zatwierdzonego w planie ło-
wieckim pozyskania zwierzyny jest każde działanie lub zaniechanie 
(w jakiejkolwiek formie – ustnej lub pisemnej) osoby sprawującej 
zarząd z ramienia dzierżawcy czy też wyłącznie pozytywne działanie 
tej osoby sprowadzające się do wyrażenia zgody na polowanie 
zbiorowe (art. 42 ust. 1 Prawa łowieckiego), jeżeli wydający je ze-
zwala na przekroczenie liczby zwierząt przeznaczonych do pozy-
skania lub na pozyskanie innych gatunków, niż to wynika z planu 
łowieckiego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 27/08 – z dnia 17 grudnia 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne Prokuratora Generalnego 
1. Znaczenie normatywne określeń „przemoc wobec osoby”, 

użytego w art. 280 § 1 k.k. oraz „gwałt na osobie”, użytego w art. 
130 § 3 k.w., jest tożsame. 

2. Nadano powyższej uchwale moc zasady prawnej. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KK 50/08 – postanowienie z dnia 3 września 2008 r. 
Stopień szkodliwości społecznej czynu zabronionego (art. 115 

§ 2 k.k.) określa całokształt okoliczności podmiotowych i przedmio-
towych. 

 
IV KK 282/08 – wyrok z dnia 11 września 2008 r. 
Unormowanie przewidziane w art. 43 § 2 k.k. wyklucza możli-

wość przyjęcia przerwania biegu okresu obowiązywania zakazu z 
przyczyn innych niż określone w tym przepisie. 

Osobą niemającą uprawnień do prowadzenia pojazdu, w ro-
zumieniu art. 94 § 1 k.w. jest także osoba, której zatrzymano prawo 
jazdy, w okresie jego zatrzymania, a gdy zatrzymanie trwało dłużej 
niż rok, także po tym okresie, o ile nie wydano jej prawa jazdy po 
spełnieniu wymogu określonego w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108, 
poz. 908 ze zm.). 

 
IV KK 288/08 – wyrok z dnia 11 września 2008 r. 
Stan ograniczonej poczytalności w stopniu określonym w art. 

31 § 2 k.k. stanowi tak istotny element strony podmiotowej czynu, 
że powinien zawsze znaleźć odzwiercielenie w opisie czynu przypi-
sanego oskarżonemu oraz w jego kwalifikacji prawnej, także wów-
czas, gdy sąd nie stosuje nadzwyczajnego złagodzenia kary. 
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IV KO 108/08 – postanowienie z dnia 16 września 2008 r. 
Rozstrzygnięcie o objęciu skazanego leczeniem w trybie art. 

117 k.k.w. nie jest orzeczeniem kończącym postępowanie karne w 
zakresie odnoszącym się do odpowiedzialności karnej. 

 
III KK 117/08 – postanowienie z dnia 24 września 2008 r. 
Podmiotem przestępstwa określonego w art. 289 § 1 k.k. może 

być zarówno prowadzący parking strzeżony, jak i osoba go repre-
zentująca, którym taki pojazd oddano na przechowanie. 

 
III KK 121/08 – wyrok z dnia 3 października 2008 r. 
1. Prokurator po zaskarżeniu wyroku na niekorzyść oskarżo-

nego jest uprawniony do złożenia, także i po upływie terminu do 
wniesienia apelacji, nowego wniosku dowodowego niesłużącego 
potwierdzeniu podniesionych uchybień, gdy dowód ten zmierza do 
wykazania uchybienia podlegającego uwzględnieniu z urzędu, i to 
również na niekorzyść oskarżonego. 

2. Dowód z zeznań świadka anonimowego może być przepro-
wadzony w trybie art. 392 § 1 k.p.k., jeżeli zachodzą okoliczności 
wymienione w tym przepisie. 

 
II KK 62/08 – wyrok z dnia 7 października 2008 r. 
1. W postępowaniu kasacyjnym przepis art. 435 k.p.k. stoso-

wany jest jedynie odpowiednio, co nie tylko oznacza, że chodzi o 
skazanego, wobec którego nie wniesiono kasacji, ale także i o ta-
kiego skazanego, co do którego kasacja została wprawdzie wywie-
dziona, ale nie podniesiono w niej zarzutu, który otwierałby drogę 
do uchylenia orzeczenia na jego korzyść, który to zarzut, podnie-
siony w kasacji dotyczącej innego skazanego, doprowadził w sto-
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sunku do niego do takiego rezultatu. 
2. Ponieważ z mocy art. 442 § 3 k.p.k. sąd rozpoznający spra-

wę ponownie związany jest zapatrywaniami prawnymi sądu odwo-
ławczego, w tym także zapatrywaniami co do kwalifikacji prawnej, w 
postępowaniu ponownym nie ciąży na sądzie obowiązek uprzedze-
nia stron o możliwości przyjęcia odmiennej kwalifikacji prawnej niż 
przyjęta w akcie oskarżenia (art. 399 § 1 k.p.k.), jeśli przyjmuje kwa-
lifikację prawną zgodnie z zapatrywaniem sądu odwoławczego. 

 
II KK 64/08 – postanowienie z dnia 31 października 2008 r. 
Błędne oznaczenie w wyroku daty popełnienia czynu zabro-

nionego stanowi oczywistą omyłkę pisarską, o ile jest niewątpliwe, 
że było następstwem nieuwagi, a nie błędu w ustaleniach faktycz-
nych; omyłka taka powinna być korygowana w trybie określonym w 
art. 105 k.p.k. 

 
II KK 76/08 – postanowienie z dnia 31 października 2008 r. 
1. Wprawdzie Kodeks postępowania karnego w żadnym z 

przepisów, w tym też w art. 94 § 1 i art. 98 § 1, nie określa, co po-
winno zawierać uzasadnienie postanowienia sądu odwoławczego, 
jak to czyni w przypadku wyroku tego sądu (art. 457 § 3 k.p.k.), nie-
mniej z samej istoty takiego uzasadnienia wynika, że powinno ono 
wskazywać dlaczego zarzuty i wnioski zażalenia zostały uznane za 
zasadne albo niezasadne. Wymogi te powinny w szczególności 
spełniać postanowienia sądów odwoławczych, które zapadają na 
skutek rozpoznania zażalenia na postanowienia merytorycznie koń-
czące postępowanie. Te bowiem postanowienia są w swym charak-
terze bardzo zbliżone do wyroków. 

2. Jeżeli wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z 
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powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie wobec niego 
środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psy-
chiatrycznym jest rozpatrywany na rozprawie (art. 354 pkt 2 k.p.k.), 
to podstawą postanowienia sądu w przedmiocie tego wniosku mogą 

być wyłącznie dowody przeprowadzone - choćby pośrednio − na 

rozprawie. Podstawę postanowienia mogą też stanowić dowody 
przeprowadzone bezpośrednio tylko w postępowaniu przygoto-
wawczym, o ile zostały ujawnione na rozprawie zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami. 

 
II KO 55/08 – postanowienie z dnia 4 listopada 2008 r. 
Wznowienie postępowania jako nadzwyczajny sposób wzru-

szania prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie dotyczy 
jedynie takich orzeczeń, które z racji swej prawomocności nie mogą 
być wzruszone w innym trybie. Dopóki orzeczenie nie jest w tym ro-
zumieniu ostateczne, to zarówno kasację, jak i wznowienie, w za-
kresie w jakim brak jest takiej jego ostateczności, uznać należy za 
niedopuszczalne. Skoro art. 24 § 1 k.k.w. zezwala – i to zarówno z 
urzędu, jak i z inicjatywy stron - na zmianę lub uchylenie, także for-
malnie prawomocnego już orzeczenia wykonawczego wydanego w 
trybie tego Kodeksu, i to w każdym czasie, jeżeli tylko ujawnią się 
nowe lub poprzednio nieznane okoliczności istotne dla rozstrzy-
gnięcia, to oznacza, iż orzeczenie takie nie jest ostateczne. W kon-
sekwencji eliminuje to możliwość występowania o wznowienie w 
oparciu o podobny powód, czyli z powołaniem się na nowe fakty lub 
dowody, a więc na podstawie art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k., bez względu 
na to, jak kwalifikuje te powody wnioskodawca. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I PZP 5/08 

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

„Czy w sytuacji zaskarżenia apelacją wyroku sądu rejonowego 
zawierającego rozstrzygnięcie w przedmiocie częściowego odrzu-
cenia pozwu i częściowego oddalenia powództwa opłacie podlegają 
zażalenie zawarte w apelacji na postanowienie o odrzuceniu pozwu 
zawarte w wyroku i apelacja czy tylko jeden środek odwoławczy, tj. 
apelacja?” 

 
I PZP 6/08 

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

„Czy postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 
obciążenia strony kosztami sądowymi jest postanowieniem z kata-
logu określonego w art. 397 § 2 zd. 2 k.p.c.?” 

 
I PZP 7/08 

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

„Czy w sytuacji przywrócenia pracownika do pracy na po-
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przednich warunkach pracy i płacy oraz podjęcia przez niego pracy 
w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, pracownik naby-
wa prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu 
cywilnego stosowanego przez art. 300 kodeksu pracy, ponad przy-
sługujące mu zgodnie z art. 47 kodeksu pracy wynagrodzenie za 
czas pozostawania bez pracy?” 

 
I PZP 8/08 

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

„Czy rozpoznanie sprawy, w której powódka zgłosiła cztery 
żądania, przez sąd w składzie jednego sędziego i dwóch ławników 
(art. 47 § 2 pkt 1 ppkt a k.p.c.), w sytuacji gdy trzy roszczenia podle-
gają rozpoznaniu w składzie jednego sędziego (art. 47 § 1 k.p.c.), 
skutkuje powstaniem nieważności postępowania w tej części (art. 
379 pkt 4 k.p.c.)?” 

 
I UZP 7/08 

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

„Czy przy ustalaniu wysokości emerytury warunkiem koniecz-
nym zastosowania art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) 
– jest wcześniejsze ustalenie wyższego od poprzednio obliczonego 
wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury (w myśl art. 110 
ust. 1 tej ustawy)?” 
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II PZP 14/08 

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

„Czy w świetle przepisu art. 47 § 2 pkt 1a k.p.c. w pierwszej in-
stancji w sprawach z zakresu prawa pracy sąd w składzie jednego 
sędziego i dwóch ławników jest właściwy do rozpoznania oprócz 
roszczeń wymienionych wprost w treści tego przepisu, jedynie 
roszczeń bezpośrednio z nich wywodzonych czy też jest uprawnio-
ny do rozpoznania, także innych roszczeń ze stosunku pracy do-
chodzonych w jednym pozwie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II UZP 6/08 – z dnia 4 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Przeniesienie odpowiedzialności za składki na członków za-

rządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe także 
po utracie bytu prawnego przez spółkę wskutek ukończenia postę-
powania upadłościowego i wykreślenia tego podmiotu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Ordy-
nacja podatkowa – jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 

 
I UZP 6/08 – z dnia 11 grudnia 2008 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym 

uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 
pkt 9 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.) jest – po wejściu w życie ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o repatriacji (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 
ze zm.) – przedstawienie przez wnioskodawcę decyzji o uznaniu go 
za repatrianta w oparciu o art. 16 ust. 4 tej ustawy. 

 
III SZP 2/08 – z dnia 19 grudnia 2008 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie 
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może być pełnomocnikiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za 
niedozwolone. 
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