
 

Biuletyn Nr 2/10 z dnia 4 marca 2010 r. 

 

 

 

 

 

Spis  treści 

 
 

Str. 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ .......................................... 2 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ ................................................................ 8 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ ................................... 11 

UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ ................................................................. 14 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   UBEZPIECZEŃ  
SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH ...................................... 17 

UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 
I  SPRAW  PUBLICZNYCH .................................................................. 20 



 2 

 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 13/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przyznawane notariuszowi, w trybie art. 6 § 4 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, od Skarbu Państwa wy-

nagrodzenie w wysokości maksymalnej stawki taksy notarialnej, 

winno być podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług?” 

 

III CZP 14/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roczny termin do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu z 

art. 373 p.u.n. rozpoczyna bieg od oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości na podstawie art. 13 p.u.n. także w stosunku do osoby, 

która ze swej winy, będąc zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła 

takiego wniosku w terminie 2 tygodni od dnia powstania podstawy 

do ogłoszenia upadłości, a następnie utraciła status członka zarzą-

du i od ponad roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości nie pełniła tej funkcji?” 

 

III CZP 15/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podniesienie zarzutu nadużycia prawa podmiotowego 

(art. 5 k.c.), jeśli jest słuszny, może zniweczyć skutki wpływu termi-
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nu zawitego z art. 574 k.s.h.? 

Innymi słowy: czy z pomocą wymienionego zarzutu można 

wskrzesić odpowiedzialność wspólników byłej spółki cywilnej za jej 

zobowiązania, wygasłą po upływie terminu trzyletniego (art. 574 

k.s.h.), liczonego od dnia przekształcenia w trybie art. 551 § 2 i 3 

k.s.h. spółki cywilnej w spółkę handlową?” 

 

III CZP 16/10 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwier-

dzający naruszenie prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy 

przez sąd, gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 

poz. 284 ze zm.), stanowi podstawę do żądania wznowienia postę-

powania z powodu jego nieważności (art. 401 pkt 2 k.p.c.) czy też 

stanowi on stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 

orzeczenia (art. 4171 § 2 zd. 1 k.c.) uzasadniające żądanie naprawie-

nia szkody?” 

 

III CZP 17/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o odszkodowanie z tytułu zmniejszenia warto-

ści nieruchomości w związku z działalnością Lotniska Wojskowego 

Poznań – Krzesiny w Poznaniu, w której jedną z podstaw prawnych 

dochodzonego roszczenia może być przepis art. 435 § 1 k.c. w zw. z 

art. 322 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowi-

ska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), organem 
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jednostki organizacyjnej reprezentującej Skarb Państwa winien być 

Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, czy też Do-

wódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (Jednostki Woj-

skowej nr 1156)?” 

 

III CZP 18/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy na podstawie 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.) bank uprawniony jest do wystawienia bankowego tytułu eg-

zekucyjnego przeciwko spadkobiercom osoby, która dokonała 

czynności bankowej bezpośrednio z bankiem i złożyła oświadczenie 

o poddaniu się egzekucji, a bank przed śmiercią tej osoby nie wy-

stawił przeciwko niej bankowego tytułu egzekucyjnego? 

2. Jeżeli tak, czy bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, o któ-

rym mowa w pkt 1 może być nadana sądowa klauzula wykonalno-

ści?” 

 

III CZP 19/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do 

złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego przystępuje dopiero 

wówczas, gdy sprzeciw ten został należycie opłacony?” 

 

III CZP 20/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa 

wierzyciela podatkowego przeciwko właścicielowi przedmiotu ob-

ciążonego zastawem skarbowym, nie będącemu dłużnikiem osobi-

stym, w celu zaspokojenia się przez wierzyciela podatkowego z 

przedmiotu zastawu skarbowego?” 

 

III CZP 21/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sytuacji, gdy strona ustanowiła w sprawie pełnomoc-

nika procesowego, doręczenie wyroku zaocznego winno nastąpić 

zgodnie z art. 133 § 3 k.p.c., czy też osobiście tej stronie, a jeżeli 

zgodnie z art. 133 § 3 k.p.c., to czy wraz z doręczeniem wyroku za-

ocznego sąd winien pouczyć pełnomocnika o przysługujących 

środkach zaskarżenia, także wówczas gdy pełnomocnikiem jest 

adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy?” 

 

III CZP 22/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie zakończenia sprawy zawarciem ugody przed są-

dem pierwszej instancji przewidziany w art. 79 ust. 3c ustawy z dnia 

28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) obowiązek zwrotu połowy opłaty 

od pisma wszczynającego postępowanie w instancji odnosi się 

również do pozwanego, który wniósł opłatę od zarzutów od nakazu 

zapłaty w postępowaniu nakazowym?” 
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III CZP 23/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy mandat członka zarządu spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością wygasa w terminie określonym w art. 202 § 1 kodeksu 

spółek handlowych, jeśli w uchwale wskazano, że powołanie nastę-

puje na czas nieokreślony, a umowa spółki nie zawiera żadnych po-

stanowień dotyczących mandatu członka zarządu?” 

 

III CZP 24/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 192 pkt 3 w zw. z art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listo-

pada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, 

poz. 296 ze zm.) w razie ziszczenia się przesłanek wymienionych w 

tym przepisie, to jest w razie zbycia w toku sprawy o zobowiązanie 

do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia własno-

ści nieruchomości tej nieruchomości objętej sporem, wyłącza rę-

kojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wynikającą z art. 5 usta-

wy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – tekst jedn.: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.?” 

 

III CZP 25/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wykonawca, którego oferta została odrzucona w toku po-

stępowania o udzielenie zamówienia publicznego, posiada interes 

prawny w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień pu-
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blicznych do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych 

w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie kwe-

stionowania przez niego czynności zamawiającego, polegającej na 

zatrzymaniu wadium wraz z odsetkami w trybie art. 46 ust. 4a usta-

wy – Prawo zamówień publicznych?” 

 

III CZP 26/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu 

żołnierzy (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693 z późn. zm.) 

wyłącza stosowanie art. 410 § 2 k.c. do świadczeń wypłaconych 

żołnierzowi w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojsko-

wej w sytuacji gdy stwierdzono nieważność decyzji w sprawie wy-

powiedzenia stosunku służbowego?” 

 

III CZP 27/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko 

przeciwko podatnikowi może być podstawą wpisu hipoteki przymu-

sowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności 

łącznej podatnika i jego małżonka?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 127/09 – z dnia 5 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 

własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) 

wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnic-

twa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogo-

wej. 

 

III CZP 130/09 – z dnia 5 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Kalkulacja podwyżki czynszu powinna zawierać wskazanie 

sposobu obliczenia tego z jego składników, który stanowi podstawę 

wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu (art. 8a ust. 4 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst 

jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). 

 

III CZP 132/09 – z dnia 5 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zaję-

ty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wyko-

nalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem 

odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspól-

ności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzecze-

nia sądu wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umo-
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rzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmio-

tu (art. 825 pkt 3 k.p.c.). 

 

III CZP 123/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależy-

tego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w 

postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu 

przekracza kwotę określoną w art. 5051 pkt 1 k.p.c. 

 

III CZP 128/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: 

„Czy jednostka wojskowa wchodząca w skład sił zbrojnych RP 

a obejmująca lotnisko wojskowe użytkowane w celu prowadzenia 

lotów szkoleniowych może być uznana za przedsiębiorstwo lub za-

kład w rozumieniu art. 435 § 1 k.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 131/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Przepis art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, 

poz. 2603 ze zm.) ma zastosowanie także do umów sprzedaży lokalu 

mieszkalnego zawieranych przez gminę z najemcami w czasie obo-

wiązywania art. 68 ust. 2 tej ustawy w brzmieniu nadanym ustawą z 

dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), tj. od 

dnia 22 września 2004 r. do dnia 21 października 2007 r., jeżeli na-

bywca tego lokalu sprzedał go po dniu 21 października 2007 r. 
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III CZP 133/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

Organ egzekucyjny wskazany przez sąd na podstawie art. 773 

§ 1 k.p.c. prowadzi obie egzekucje łącznie w całości. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

I CZ 83/09 – postanowienie z dnia 4 września 2009 r. 

Na wydane na podstawie art. 396 k.p.c. postanowienie o 

wstrzymaniu wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpiecze-

nia, które ze względu na sposób zabezpieczenia nie podlega wyko-

naniu jako tytuł zabezpieczający, zażalenie nie przysługuje. 

 

I CSK 154/09 – wyrok z dnia 6 listopada 2009 r. 

1) Spełnienie przez upadłego, po ogłoszeniu upadłości, świad-

czenia pieniężnego w wykonaniu zobowiązania wzajemnego zacią-

gniętego przed ogłoszeniem upadłości, jest czynnością prawną w 

rozumieniu art. 24 pr. upadłościowego. 

2) Przewidziany w art. 574 k.s.h. termin jest terminem zawitym. 

 

III CZ 53/09 – postanowienie z dnia 17 listopada 2009 r. 

Niedopuszczalne jest zażalenie do Sądu Najwyższego na po-

stanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie przyznania od 

Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej 

stronie z urzędu w postępowaniu apelacyjnym. 

 

IV CSK 238/09 – wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. 

W postanowieniu o przysądzeniu spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu wydanym w postępowaniu egzekucyjnym, 

sąd nie orzeka o uprawnieniu do lokalu socjalnego. 
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IV CSK 257/09 – wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. 

Roszczenie kontrahenta banku o naprawienie szkody wyrzą-

dzonej przez bank deliktem własnym (art. 415 k.c.) przedawnia się w 

terminie określonym w art. 442 § 1 k.c. (obecnie art. 4421 § 1 k.c.) 

także wtedy, gdy pracownik tego banku wyrządził kontrahentowi 

szkodę w wyniku popełnienia przestępstwa. 

 

I CZ 75/09 – postanowienie z dnia 26 listopada 2009 r. 

Kurator spadku (art. 666 k.p.c.) nie jest zwolniony od obowiąz-

ku uiszczenia kosztów sądowych na podstawie przepisu art. 96 ust. 

1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra-

wach cywilnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1298 ze zm.). 

 

III CZP 103/09 – postanowienie z dnia 26 listopada 2009 r. 

Wierzyciel hipoteczny jest zainteresowany udziałem w sprawie 

o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej 

małżeńskiej, w skład którego wchodzi nieruchomość obciążona hi-

poteką zabezpieczającą jego wierzytelność wówczas, gdy sąd uzna, 

że najlepszym sposobem zniesienia współwłasności jest sprzedaż 

licytacyjna nieruchomości. W takiej sytuacji sąd powinien wezwać 

wierzyciela do udziału w sprawie na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. 

 

I CSK 140/09 – postanowienie z dnia 2 grudnia 2009 r. 

W razie naruszenia prawa osoby trzeciej, brak zgody Sejmu na 

pociągnięcie posła do cywilnej odpowiedzialności sądowej w spra-

wie wchodzącej w zakres sprawowania mandatu, stanowi przeszko-

dę procesową skutkującą odrzuceniem pozwu. 
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I CNP 91/09 – postanowienie z dnia 4 grudnia 2009 r. 

Środkiem prawnym wyłączającym dopuszczalność skargi o 

stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

(art. 4241 k.p.c.), w razie zmiany stosunków (art. 138 k.r.o.) jest po-

zew o obniżenie, podwyższenie lub wygaśnięcie alimentów. 

 

III CSK 110/09 – wyrok z dnia 10 grudnia 2009 r. 

Z chwilą wejścia w życie art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 

r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 

1116 ze zm.) uchylony został art. 49 ust. 2 tej ustawy. 

 

IV CZ 107/09 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2010 r. 

W razie wniesienia przez adwokata skargi kasacyjnej bez wy-

maganej opłaty, przewodniczący wzywa do jej uiszczenia pod rygo-

rem odrzucenia skargi na podstawie stosowanego w koniecznym 

zakresie art. 130 § 1 k.p.c. 

 

IV CSK 298/09 – wyrok z dnia 8 stycznia 2010 r. 

Powództwo o ustalenie czynności prawnej za bezskuteczną z 

mocy prawa na podstawie art. 128 p.u.n. może być wytoczone w ra-

zie sporu co do bezskuteczności tej czynności i wymaga wykazania 

interesu prawnego (art. 189 k.p.c.). 

 

IV CSK 310/09 – wyrok z dnia 8 stycznia 2010 r. 

Naruszenie ustawowego obowiązku zmiany statutu i jej zgło-

szenia do Krajowego Rejestru Sądowego może stanowić przyczynę 

postawienia spółdzielni w stan likwidacji. 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 28/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Asystent sędziego jest uprawniony do spisania protokołu roz-

prawy, o którym mowa w art. 144 § 1 k.p.k. 

 

I KZP 29/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie czarnego pro-

chu, mogącego być także częścią amunicji do broni palnej wytwo-

rzonej przed 1850 r., w odniesieniu do której, stosownie do art. 11 

pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) nie jest wymagane pozwole-

nie na posiadanie w rozumieniu art. 9 tejże ustawy. 

 

I KZP 30/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 

Przepis art. 49 § 1 k.k.w. nie ma zastosowania do zastępczej 

kary grzywny orzeczonej na podstawie art. 65 § 1 k.k.w. 

 

I KZP 31/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„Czy można nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu 

wyrokowi w sytuacji, gdy orzeczono w nim na podstawie art. 72 § 2 

k.k. obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części, a nie 

upłynął jeszcze okres próby, względnie określony na podstawie art. 
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74 § 1 k.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 33/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„Czy zasadnym jest przyjęcie, że w obowiązującym stanie 

prawnym, wobec utraty mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 

sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 

2005 r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.) nastąpiła depenalizacja czynu 

stypizowanego w art. 22a tejże ustawy, polegającego na niestoso-

waniu się do zakazu wstępu na imprezę masową orzeczonego na 

podstawie art. 22 ust. 1 w/w ustawy, czy też niezastosowanie się do 

tego zakazu wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 244 Kodeksu 

karnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 34/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

Przepisy art. 27 ust. 1 pkt 1 i art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) nie mają zastosowania do 

ławników sądów powszechnych i sądów wojskowych. 

 

I KZP 35/09 – z dnia 24 lutego 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Wyrażając, w trybie art. 80 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze 

zm.), zgodę na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, 

sąd dyscyplinarny orzeka obligatoryjnie o zawieszeniu sędziego w 
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czynnościach służbowych oraz obniżeniu wynagrodzenia (art. 129 § 

2 i 3 cyt. ustawy). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II UZP 3/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez 

skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z odwołania 

od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego odmawiającej, na pod-

stawie art. 31, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o za-

opatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) w związku z art. 156 

Kodeksu postępowania administracyjnego, wydania decyzji o 

stwierdzeniu nieważności decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego 

podjętych po 1 stycznia 1999 r.?” 

 

II UZP 4/10 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podlega odrzuceniu nieopłacona skarga kasacyjna zło-

żona przez adwokata po dniu wejścia w życie z dniem 1 lipca 2009 r. 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-

powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, 

poz. 1571), która uchyliła (w art. 1 pkt 3 lit. a) art. 1302 § 3 k.p.c., je-

żeli nie został on uprzednio wezwany przez sąd we właściwym try-

bie do usunięcia tego braku (opłacenia skargi)?” 
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II UZP 5/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – do-

puszczalne jest umocowanie przez Zgromadzenie Wspólników 

członka zarządu spółki do zawarcia umowy o pracę z innym człon-

kiem zarządu? 

w przypadku odpowiedzi negatywnej 

Czy umowa o pracę na stanowisku prezesa zarządu spółki za-

warta przez powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników peł-

nomocnika będącego członkiem zarządu spółki z innym członkiem 

zarządu spółki może być uznana za umowę prawnie skuteczną, nie 

naruszającą art. 210 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), art. 58 § 1 Ko-

deksu cywilnego i przepisów Kodeksu pracy – przez dopuszczenie 

do jej wykonywania?” 

 

III SZP 1/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy określone w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 

331 z późń. zm.) uprawnienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów do ograniczenia w drodze postanowienia w nie-

zbędnym zakresie prawa wglądu do materiału dowodowego załą-

czonego do akt sprawy – jeżeli udostępnienie tego materiału grozi-

łoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych 

tajemnic podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepi-
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sów – odnosi się również do postępowania wyjaśniającego przed 

Prezesem?” 

 

III UZP 1/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Siedlcach przedstawione do rozpoznania przez 

skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy definicja śmiertelnego wypadku przy pracy zawarta w art. 

3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo-

łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst 

jedn.: z dnia 22 września 2009 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1322) znajduje 

zastosowanie poprzez treść art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: z 

2008 r. Nr 50, poz. 291) do definicji wypadku przy pracy rolniczej 

zawartej w art. 11 ust. 1 ostatnio cytowanej ustawy, czy też regulacja 

zawarta w tym przepisie ma charakter wyczerpujący i autonomiczny 

wobec treści art. 3 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy wypadko-

wej?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 7/09 – z dnia 9 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Krakowie: 

„Czy prokurator prokuratury rejonowej lub prokuratury okrę-

gowej, delegowany do prokuratury apelacyjnej, który na zasadzie 

art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst 

jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103 z późn. zm.) uzyskał na pozo-

stały okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w 

stawce podstawowej, przewidziane dla prokuratora tej jednostki, 

zachowuje prawo do tego wynagrodzenia od pierwszego dnia dele-

gowania do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 50 ust. 4a 

ustawy o prokuraturze, czy też uzyskuje prawo do takiego wyna-

grodzenia po upływie trzech miesięcy od daty delegowania do tej 

jednostki?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

II UZP 11/09 – z dnia 10 lutego 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełno-

sprawnych mógł do dnia 30 czerwca 2008 r. sprostować w korygu-

jących deklaracjach rozliczeniowych za okres od 2004 do 2007 r. 

omyłki danych ujętych w art. 25 ust. 2 i 8 ustawy o rehabilitacji za-

wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 

brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmia-
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nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79), obowiązującym do dnia 31 grudnia 

2007 r. (art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste-

mie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 

205, poz. 1585 ze zm. w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 czerwca 

2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw – Dz. U. Nr 115, poz. 791). 

 

I PZP 5/09 – z dnia 17 lutego 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Do odwołanego naczelnika urzędu skarbowego, który przed 

powołaniem na tę funkcję był urzędnikiem państwowym mianowa-

nym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra-

cownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 

86, poz. 953 ze zm.) stosuje się art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 24 

sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 ze zm.). 

 

II UZP 10/09 – z dnia 17 lutego 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 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.), w brzmieniu sprzed 

zmiany dokonanej art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 8, 

poz. 38), nie wyłączał nabycia prawa do emerytury z ustawy o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez żoł-
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nierza zawodowego, jeżeli okresy składkowe, o których mowa w 

tym przepisie, nie zostały uwzględnione przy obliczeniu emerytury 

żołnierza zawodowego. 

 

 


