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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 36/09 

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

„Czy dopuszczalna jest apelacja uczestnika od postanowienia 
w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach pomocy prawnej 
udzielonej z urzędu w wypadku przyznania tych kosztów pełno-
mocnikowi ze Skarbu Państwa?” 

 
III CZP 37/09 

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

„Czy wystarczającą podstawą uczestnictwa wierzyciela – Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, realizującego należności z tytułu 
składek i innych świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego, 
w dokonywanym przez sąd podziale sumy uzyskanej z egzekucji z 
nieruchomości, jest administracyjny tytuł wykonawczy, czy też dla 
spełnienia wymogu art. 1036 k.p.c. w zakresie obowiązku przedło-
żenia przez zgłaszającego się wierzyciela tytułu wykonawczego ko-
nieczne jest uprzednie zaopatrzenie administracyjnego tytułu wy-
konawczego w sądową klauzulę wykonalności?” 

 
III CZP 38/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy wezwanie do udziału w procesie gminy stosownie do tre-
ści art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 
398 z późn. zm.) oznacza, że po stronie osoby zajmującej lokal 
mieszkalny bez tytułu prawnego i gminy istnieje współuczestnictwo 
konieczne w zakresie żądania eksmisji i w zakresie określenia od-
szkodowania?” 

 
III CZP 39/09 

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

„Czy w przypadku, gdy wierzyciel nie skorzystał z możliwości 
odstąpienia od umowy w oparciu o art. 394 § 1 k.c., a do niewyko-
nania umowy doszło ze względu na okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi dłużnik, wysokość świadczenia odszko-
dowawczego, jakiego wierzyciel może się domagać, jest ograniczo-
na do wartości przedmiotu zadatku lub jego podwójnej wysoko-
ści?” 

 
III CZP 40/09 

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

„Czy w razie objęcia jednym pozwem żądania uchylenia kilku 
uchwał pozwanej wspólnoty mieszkaniowej stronie wygrywającej 
proces, a reprezentowanej przez pełnomocnika w osobie radcy 
prawnego, przysługuje uprawnienie do domagania się od drugiej 
strony zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 
określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedli-
wości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności rad-
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ców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie-
opłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z 
urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), czy też w wysokości wielo-
krotności tej stawki minimalnej, uzależnionej od ilości zaskarżo-
nych uchwał?” 

 
III CZP 41/09 

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

„Czy przepisy art. 629 k.c. i art. 632 § 2 k.c. mają zastosowanie 
w drodze analogii do umowy o roboty budowlane, gdy zastrzeżono 
w jej ramach wynagrodzenie ryczałtowe lub kosztorysowe?” 

 
III CZP 42/09 

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

„1. Czy decyzja wydana na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 
1459 ze zm.) dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności działki gruntu będącej we współwłasności 
– stanowi samoistną podstawę do zmiany wpisu w księdze wieczy-
stej także udziałów współwłaścicieli w częściach wspólnych budyn-
ku posadowionego na tym gruncie w świetle regulacji wynikającej z 
art. 47 § 1 i art. 48 k.c.? 

2. Czy w przypadku braku tożsamości oznaczenia wielkości 
udziałów w częściach wspólnych gruntu na podstawie wskazanej 
decyzji i wielkości udziałów w częściach wspólnych budynku na 
podstawie wpisu do księgi wieczystej, zasada superficies solo cedit 
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nie stoi w sprzeczności z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903) określającym, iż udział właściciela lokalu w nieruchomo-
ści wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni lokalu wraz z po-
wierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni 
użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przy-
należnymi?” 

 
III CZP 43/09 

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

„Czy w procesie o zapłatę wynagrodzenia autorskiego skiero-
wanego przeciwko organizacji zbiorowego zarządzania nabywca au-
torskich praw majątkowych, w celu wykazania legitymacji czynnej, 
może domagać się przesłankowego ustalenia, że zbywca tych praw 
jest autorem utworu w sytuacji, gdy również w stosunku do innego 
twórcy działa domniemanie z art. 8 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 
r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)?” 

 
III CZP 44/09 

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

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o nadanie 
klauzuli wykonalności ostatecznej decyzji administracyjnej Woj-
skowego Komendanta Uzupełnień przyznającego na podstawie art. 
95 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żoł-
nierzy zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze 
zm.) świadczenie pieniężne w związku ze zwolnieniem z zawodowej 
służby wojskowej?” 
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III CZP 45/09 

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

„Czy samorządowe kolegium odwoławcze, które wydało decy-
zję, o której mowa w art. 287 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 
2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jest statio fisci Skarbu Państwa w 
sprawie o odszkodowanie wytoczonej na podstawie wymienionego 
przepisu ustawy?” 

 
III CZP 46/09 

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

„Czy wydanie postanowienia o zakończeniu postępowania 
upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika – jeżeli 
postanowienie zostało wydane w wyniku zaspokojenia w trakcie 
postępowania upadłościowego wszystkich wierzycieli (art. 368 pkt 2 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, 
Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) – stanowi podstawę do 
wykreślenia dłużnika z rejestru dłużników niewypłacalnych na pod-
stawie art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z 
późn. zm.)?” 

 
III CZP 47/09 

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

„Czy dochodzone na podstawie art. 4171 § 2 k.c. roszczenie o 

 5



naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie przed dniem 1 
września 2004 r. ostatecznej decyzji przedawnia się z upływem 10 
lat od wydania tej decyzji (art. 442 § 1 zd. 2 k.c.)?” 

 
III CZP 48/09 

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

„Czy jako obciążenie wygasające na mocy art. 241 k.c. należy 
traktować nieujawnione w księdze wieczystej prawo dzierżawy nie-
ruchomości, w przypadku gdy wydzierżawiający – uczelnia publicz-
na – staje się właścicielem tej nieruchomości na podstawie art. 256 
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)?” 

 
III CZP 49/09 

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

„Czy na wydane na podstawie art. 396 k.p.c. postanowienie o 
wstrzymaniu wykonania postanowienia w przedmiocie zabezpie-
czenia przysługuje zażalenie?” 

 
III CZP 50/09 

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

„Czy zachodzi powaga rzeczy osądzonej w sprawie o pozba-
wienie tytułu wykonawczego wykonalności w sytuacji, gdy po pra-
womocnym zakończeniu procesu zapadł prawomocny wyrok 
stwierdzający nieważność czynności prawnej stanowiącej podstawę 
wydania tytułu wykonawczego, która to nieważność była przedmio-
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tem badania w pierwszej sprawie o pozbawienie tytułu wyko-
nawczego wykonalności?” 

 
III CZP 51/09 

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

„Czy – w przypadku niezgodności stanu posiadania na dzień 4 
grudnia 1971 r. z mapą ewidencji gruntów przyjętą za podstawę wy-
danego aktu własności ziemi – nabycie własności części nierucho-
mości pochodzącej z podziału większej całości następuje w grani-
cach wynikających z mapy dołączonej do akt księgi wieczystej za-
łożonej dla nowopowstałej po podziale nieruchomości, czy też w 
granicach przysługującej faktycznie poprzednikom prawnym wła-
sności stwierdzonej aktem własności ziemi, a wyznaczonej stanem 
posiadania na 4 grudnia 1971 r.?” 

 
III CZP 52/09 

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

„Czy sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólni-
kom spółki jawnej na podstawie art. 7781 k.p.c. po wykreśleniu 
spółki z rejestru?” 

 
III CZP 53/09 

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

„Czy prawo własności nieruchomości – nabyte w czasie trwa-
nia małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 4 
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września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 
1997 r. Nr 123, poz. 781 z późn. zm.) – weszło w skład majątku od-
rębnego tego z małżonków, do którego majątku odrębnego wcho-
dziło prawo użytkowania wieczystego tejże nieruchomości i prawo 
własności posadowionych na niej budynków stanowiących odrębny 
od gruntu przedmiot własności?” 

 
III CZP 54/09 

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

„Czy w sprawie o ochronę dóbr osobistych pobiera się jedną, 
stałą opłatę sądową określoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 
167, poz. 1398 ze zm.) bez względu na charakter zgłoszonych w niej 
roszczeń (niemajątkowych bądź majątkowych), czy też opłata po-
wyższa dotyczy wyłącznie roszczeń niemajątkowych o ochronę 
dóbr osobistych?” 

(poprzednia sygnatura III CZP 8/09) 
 

III CZP 55/09 

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

„Czy «dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego» w 
rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komor-
nikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) w ak-
tualnym – to jest ustalonym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie 
ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769) – brzmieniu, oznacza wyłącznie sy-
tuację, gdy doszło do faktycznego wykonania orzeczenia o zabez-
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pieczeniu przez komornika, czy też przesłanka ta jest spełniona 
również wtedy, gdy na skutek podjętych przez komornika czynności 
obowiązany zabezpieczył roszczenie pieniężne przez złożenie od-
powiedniej sumy do depozytu sądowego stosownie do art. 47919a 
k.p.c., zaś postępowanie o dokonanie zabezpieczenia zostało umo-
rzone na wniosek uprawnionego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 9/09 – z dnia 17 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 
Jeżeli jedna księga wieczysta urządzona jest dla kilku geode-

zyjnie tylko wyodrębnionych działek i niektóre z nich objęte są słu-
żebnością gruntową, to odłączenie z księgi wieczystej działki nieob-
jętej zakresem wykonywania służebności i założenie dla niej nowej 
księgi wieczystej nie powoduje wygaśnięcia obciążenia jej tą słu-
żebnością. 

 
III CZP 10/09 – z dnia 17 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 
„Czy roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem 

niedozwolonym wskutek niewykonania lub nienależytego wykona-
nia przez gminę lub organy administracji rządowej obowiązków po-
legających na zapobieganiu skutkom powodzi określonych w usta-
wie z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 
320 z późn. zm.), nieprzedawnione do dnia wejścia w życie ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), ulega 
przedawnieniu na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, czy też 
na podstawie art. 188 ust. 2 Prawa wodnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 

III CZP 14/09 – z dnia 17 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Nieważna jest uchwała zarządu spółdzielni, niezaliczająca 
piwnicy jako pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego 
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w sytuacji, gdy piwnica przyporządkowana jest do tego lokalu i po-
zostaje w użytkowaniu osoby, której przysługuje spółdzielcze wła-
snościowe prawo do lokalu. 

 
III CZP 16/09 – z dnia 17 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Roszczenie przewidziane w art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 
r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.), zgłoszone i niezrealizowane do dnia wej-
ścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873 ze zm.), podlega rozpatrzeniu przez 
spółdzielnię mieszkaniową według nowych zasad określonych w tej 
ustawie, chyba że na podstawie prawomocnej uchwały zarządu 
spółdzielni, niespełniającej nowych wymagań, wskazanych w art. 42 
ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
spółdzielnia dokonała czynności bezpośrednio zmierzających do 
zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu. 

 
III CZP 17/09 – z dnia 17 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
Spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek realizacji roszcze-

nia, o którym mowa w art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 
poz. 1116 ze zm.), zgłoszonego ale niezrealizowanego do dnia wej-
ścia w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873), na nowych zasadach określonych 
w tej ustawie (art. 7 ust. 5), chyba że na podstawie prawomocnej 
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uchwały zarządu spółdzielni niespełniającej nowych wymagań 
prawnych, określonych w art. 42 ust. 3 pkt 1 powołanej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia dokonała czynności 
bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy przeniesienia wła-
sności lokalu. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
I CSK 158/08 – wyrok z dnia 17 października 2008 r. 
Spadkobierca powołany w testamencie późniejszym obowią-

zany jest wykonać zapis ustanowiony w testamencie wcześniej-
szym, jeżeli nic innego nie wynika z woli spadkodawcy. 

 
V CSK 204/08 – wyrok z dnia 21 listopada 2008 r. 
Decyzją ostateczną w rozumieniu art. 160 § 6 k.p.a. jest decy-

zja samorządowego kolegium odwoławczego, nawet wtedy, gdy 
strona złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym 
mowa w art. 127 § 3 k.p.a. 

 
IV CSK 74/08 – postanowienie z dnia 27 listopada 2008 r. 
I. W sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sąd pań-

stwa wykonania dokonuje z urzędu oceny, czy sprawa rozstrzygnię-
ta tym orzeczeniem należy do zakresu przedmiotowego rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ju-
rysdykcji i uznania orzeczeń sądowych oraz ich wykonania w spra-
wach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE z 2001 r., L 12 s. 1; pol-
skie wyd. specjal., Dz. Urz. UE, rozdz. 19, t. 4, s. 42). 

II. W sprawie o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wnio-
skodawca powinien przytoczyć okoliczności i przedstawić dowody, 
że doręczenie pozwanemu dokumentu wszczynającego postępowa-
nie lub dokumentu równorzędnego zostało dokonane w czasie i w 
sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony, jeżeli uczestnik 
postępowania podniesie zarzut, że z powodu niedokonania wspo-
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mnianego doręczenia w czasie i w sposób umożliwiający przygoto-
wanie obrony zachodzi podstawa odmowy stwierdzenia wykonal-
ności, przewidziana w art. 34 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE z 
2001 r., L 12, s. 1; polskie wyd. specjal., Dz. Urz. UE, rozdz. 19, t. 4, 
s. 42). 

 
I CSK 214/08 – wyrok z dnia 4 grudnia 2008 r. 
Przepis art. 64 ust. 2 zd. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o sto-

sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 
259 ze zm.) nie wyłącza dochodzenia przez parafię odszkodowania 
wobec Skarbu Państwa na podstawie przepisów ogólnych, gdy nie 
zostało uzgodnione orzeczenie Komisji Majątkowej lub zespołu 
orzekającego tej Komisji w przedmiocie zgłoszonego odszkodowa-
nia na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, a wydanie decyzji o 
przejęciu nieruchomości przez Skarb Państwa z rażącym narusze-
niem prawa zostało stwierdzone ostateczną decyzją administracyj-
ną. 

 
II CSK 371/08 – wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. 
Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między mał-

żonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umow-
nej, z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa jest do-
puszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji fak-
tycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tej dacie ich 
współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. 
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I CSK 171/08 – postanowienie z dnia 17 grudnia 2008 r. 
Objęcie przez przedsiębiorstwo państwowe cudzej nierucho-

mości w posiadanie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 
(tekst jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), w celu budowy 
urządzeń przesyłowych, uzasadnia przyjęcie dobrej wiary tego 
przedsiębiorstwa jako posiadacza służebności gruntowej o treści 
odpowiadającej służebności przesyłu (art. 292 w zw. z art. 172 § 1 
k.c.). 

 
I CSK 304/08 – wyrok z dnia 9 stycznia 2009 r. 
W świetle art. 67 § 2 i art. 68 k.p.c. organ państwowej jednostki 

organizacyjnej podejmujący czynności za Skarb Państwa obowią-
zany jest wykazać przy pierwszej czynności procesowej swoje 
umocowanie stosownym dokumentem jakim jest akt powołania lub 
inny akt równorzędny potwierdzający powierzenie określonej oso-
bie pełnienie funkcji organu państwowej jednostki organizacyjnej. 

 
I CSK 333/07 – wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r. 
Spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsię-

biorstwa państwowego może być uważana za posiadacza samoist-
nego (art. 231 § 1 k.c.) nieruchomości przejętej na własność Pań-
stwa 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 oddanej przedsiębiorstwu w zarząd, jeżeli we wła-
ściwym trybie została stwierdzona nieważność orzeczenia nacjona-
lizacyjnego. 
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V CSK 291/08 – wyrok z dnia 29 stycznia 2009 r. 
Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynikające 

z postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco, nie 
może być dalej idące, niż przewidziane w odniesieniu do tego ubez-
pieczenia – w art. 827 § 1 i 2 k.c. 

 
V CSK 332/08 – postanowienie z dnia 11 lutego 2009 r. 
Przyjęta w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2007 

r., III CZP 47/07 (OSNC 2008, nr 7-8, poz. 80) niedopuszczalność dro-
gi sądowej w sprawie o zapłatę należności za przechowywanie po-
jazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy 
prawa na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 
poz. 908 ze zm.), zachodzi także w przypadku dochodzenia takich 
należności za okres poprzedzający przejście pojazdu na własność 
Skarbu Państwa. 

 16



 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 7/09 
Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy – ze względu na pozycję notariusza w polskim systemie 

prawa oraz charakter czynności notarialnych – przepis art. 5 § 1 
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158) jedynie uprawnia, czy zobowiązuje 
notariusza do pobrania wynagrodzenia za dokonanie czynności no-
tarialnej, uzgodnionego umownie ze stronami tej czynności, w 
stawce nie wyższej niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych 
stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)?” 

 
I KZP 8/09 

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

„Czy reguły postępowania z dobrem wyznaczające zakres to-
lerowanego ryzyka, które mogą być oceną zachowania i stanowić o 
jego zgodności lub niezgodności z prawem przy przestępstwie 
przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia swoich obowiązków 
przez funkcjonariusza publicznego opisanego w art. 231 k.k. muszą 
być zgodne z regułami wynikającymi z zasady nullum crimen sine 

lege, art. 1 k.k.?” 
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I KZP 9/09 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy, z uwagi na wskazaną w art. 572 k.p.k. formę postanowie-

nia, od zawartego w wyroku łącznym orzeczenia o umorzeniu po-
stępowania służy zażalenie czy też apelacja?” 

 
I KZP 10/09 

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

„Czy pojęcie «znaczna ilość» środków odurzających lub sub-
stancji psychotropowych, użyte w przepisach art. 53 ust. 2, art. 55 
ust. 3, art. 56 ust. 3 oraz w art. 62 ust. 2 obowiązującej aktualnie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, obejmuje swoim zakresem 
znaczeniowym ilość substancji psychoaktywnej wystarczającej do 
wytworzenia takiej liczby minimalnych porcji, która umożliwia odu-
rzenie jednorazowo kilkudziesięciu osób, kilkuset, kilku tysięcy, kil-
kunastu tysięcy, czy też kilkudziesięciu tysięcy osób oraz czy usta-
lenie, że ilość tych środków lub substancji jest «znaczna» odnosi 
się wyłącznie do wielkości wagowej, czy też ustalenie tej wielkości 
– w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów ustawy – warunko-
wane jest nadto rodzajem tych środków lub substancji (tzw. narko-
tyki «twarde» lub «miękkie») oraz ich przeznaczeniem (na cele wła-
sne, w celu wprowadzenia do obrotu, w celu udzielania innym oso-
bom)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 
I KZP 3/09 – z dnia 29 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy: 
„Czy wobec brzmienia art. 6 i art. 6a ustawy z dnia 29 marca 

2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 
432, ze zm.) reguła petryfikacji właściwości sądu ma zastosowanie, 
jeśli po wejściu w życie przepisu art. 6a cytowanej ustawy sąd wła-
ściwy w dniu wniesienia aktu oskarżenia jest sądem innego rzędu 
od sądu, który rozpoczął przewód sądowy przed 27 września 2007 
r.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 4/09 – z dnia 29 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
Wynikające z art. 8 ust. 1d ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o 

uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjono-
wanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) ograniczenie odpowiedzialno-
ści Skarbu Państwa do jednego tytułu spośród wymienionych w art. 
8 ust. 1 tej ustawy, oznacza możliwość przyznania odszkodowania i 
zadośćuczynienia albo z tytułu orzeczenia, którego nieważność 
stwierdzono, albo też z powodu wydania decyzji o internowaniu w 
związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu 
wojennego. W przypadku więcej niż jednego orzeczenia albo decy-
zji, o których mowa w art. 8 ust. 1, istnieje podstawa do przyznania 
odszkodowania i zadośćuczynienia za każdy z okresów represji do-
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znanej wskutek jednego z dwóch wskazanych tytułów, przy czym 
zasądzona suma roszczenia podlega ograniczeniu wynikającemu z 
art. 8 ust. 1a ustawy. 
 

I KZP 6/09 – z dnia 29 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi: 

„Czy zawarte w treści przepisu art. 22 § 2 k.k. określenie «czy-
nu zabronionego, którego nie usiłowano dokonać» dotyczy jedynie 
czynu, do którego nakłania podżegacz, przesądzając tym samym, 
że możliwość zastosowania instytucji nadzwyczajnego złagodzenia 
kary bądź odstąpienia od jej wymierzenia ograniczona jest wyłącz-
nie do podżegacza, który swoim zachowaniem wywołał u nakłania-
nego zamiar popełnienia czynu zabronionego (podżeganie dokona-
ne), choć czynu tego nie usiłowano dokonać i w związku z powyż-
szym nie odnosi się do podżegacza, który po ukończeniu czynności 
nakłaniania nie wywołał jednak u osoby nakłanianej zamiaru podję-
cia określonej czynności (usiłowanie podżegania), a jeśli tak, to czy 
zakres odpowiedzialności karnej podżegacza, którego czyn pozo-
stał w stadium usiłowania, wyznacza przepis art. 14 § 1 k.k., bądź 
też czyn o konstrukcji tego rodzaju pozostaje na gruncie obowiązu-
jącego kodeksu karnego zachowaniem bezkarnym, jako postać po-
dwójnego rozszerzenia zakresu czynu w typie ustawowym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 143/08 – postanowienie z dnia 6 listopada 2008 r. 
Zakaz określony w art. 443 k.p.k. współkształtuje właściwość i 

skład sądu pierwszej instancji ponownie rozpoznającego sprawę. 
 
II KK 224/08 – postanowienie z dnia 2 lutego 2009 r. 
Obowiązek dołączenia zapisu obrazu i dźwięku, a także prze-

kładu zapisu dźwięku, do protokołu spisanego z czynności proce-
sowych wymienionych w art. 143 § 1 k.p.k., istnieje wówczas, gdy 
protokół został sporządzony w formie uproszczonej. 

 
I KZP 31/08 – postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r. 
W sytuacji, kiedy występuje znaczna rozbieżność w możliwych 

ocenach prawnych, to na sądzie orzekającym ciąży obowiązek roz-
ważenia wszelkich argumentów jurydycznych związanych z rozpo-
znawanym zdarzeniem, oceny ich wagi, a ostatecznie dokonania 
subsumcji ustalonych faktów. 

 
I KZP 34/08 – postanowienie z dnia 25 lutego 2009 r. 
Jeżeli po wydaniu prawomocnego postanowienia o umorzeniu 

postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego, wymie-
nionego w art. 94 § 1 k.k., ale przed umieszczeniem sprawcy w za-
kładzie psychiatrycznym, ujawnią się okoliczności, które będą wy-
kazywały, że jego stan zdrowia uległ poprawie i nie zachodzi już 
wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego czynu za-
bronionego o znacznej społecznej szkodliwości, to podstawę praw-
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ną uchylenia środka zabezpieczającego stanowi art. 94 § 2 in fine 
k.k. 

 
I KZP 2/09 – postanowienie z dnia 26 marca 2009 r. 
Kobieta, za zgodą której przerwano ciążę, z naruszeniem prze-

pisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywa-
nia ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.), nie należy do kręgu po-
krzywdzonych typami czynów zabronionych określonych w art. 152 
§ 1 – 3 k.k. w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k., jeżeli czyny opisane w 
tych przepisach nie wyczerpują jednocześnie znamion określonych 
w innym przepisie ustawy karnej, którym jej dobro prawne zostało 
bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Nie nabywa też uprawnień 
do działania w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego ja-
ko strona zastępcza (art. 52 § 1 k.p.k.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

II PZP 4/09 

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

„Czy spółka powstała w wyniku komercjalizacji odpowiada za 
szkodę powstałą wskutek błędnego pouczenia spadkobierców 
uprawnionego pracownika o tym, że nie przysługuje im prawo do 
nieodpłatnego nabycia akcji?” 

 
II PZP 5/09 

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

„Czy zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 k.p.c.) 
w zakresie, w którym Sąd Pracy rozpoznający sprawę w składzie 
jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 
§ 1 k.p.c.), orzekł o oddaleniu roszczeń majątkowych powoda (o 
wynagrodzenie, o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy), w związku z 
oddaleniem roszczenia o ustalenie stosunku pracy (art. 189 
k.p.c.)?” 

 
II PZP 6/09 

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

„Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 

 23



2007 r. w sprawie SK 18/05 orzekający, że art. 58 w zw. z art. 300 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 
21, poz. 94 ze zm.) rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodze-
nie innych niż określone w art. 58 k.p. roszczeń odszkodowawczych 
związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wy-
powiedzenia jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji 
RP oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji 
RP, może stanowić podstawę wznowienia postępowania w trybie 
przepisu art. 4011 k.p.c.?” 

 
II PZP 7/09 

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

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o roszczenia 
żołnierza zawodowego dotyczące wypłaty potrąconej części uposa-
żenia i odsetek ustawowych od tej należności, a w przypadku od-
powiedzi twierdzącej, czy do ich rozpoznania właściwy jest Sąd 
Pracy?” 

 
II UZP 4/09 

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

„Czy przepis art. 107a ust. 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 zw. z art. 52 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rol-
ników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) stanowi podsta-
wę wniosku o wyłączenie prawa do renty rodzinnej z ubezpieczenia 
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społecznego rolników również w sytuacji, gdy przysługuje ono wy-
łącznie jednemu uprawnionemu?” 

 
III PZP 1/09 

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

„Czy rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na pod-
stawie art. 231 § 4 Kodeksu pracy uprawnia do nabycia prawa do 
odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 
Nr 90, poz. 844 ze zm.)?” 

 
III SZP 1/09 

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

„Czy na podstawie art. 47959 § 2 k.p.c. Prezes Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej, uznając odwołanie za słuszne jedynie częścio-
wo, jest uprawniony do zmiany swojej decyzji tylko w tym zakre-
sie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
I UZP 2/09 – z dnia 7 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Bielsku-Białej 

W razie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z 
tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy – orze-
czeniem o uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 46 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 
1673 ze zm.), jest decyzja organu rentowego o odmowie przyznania 
jednorazowego odszkodowania (art. 15 ust. 2 pkt 2 tej ustawy). Wy-
sokość jednorazowego odszkodowania ustala się według stawek za 
każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
obowiązujących w dniu wydania tej decyzji, a kwota należnego od-
szkodowania przysługuje wraz z ustawowymi odsetkami określo-
nymi przepisami prawa cywilnego od daty wydania zaskarżonej de-
cyzji. 

 
II PZP 1/09 – z dnia 8 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie 

W sprawie z zakresu prawa pracy z powództwa pracownika, w 
której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł od zaża-
lenia na postanowienie o oddaleniu wniosku o wyłączenie sędziego 
pobiera się od stron postępowania opłatę podstawową na podsta-
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wie art. 35 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 
II PZP 2/09 – z dnia 8 kwietnia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Warszawie 

Sędziemu sądu powszechnego nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie na zasadach wynikających z art. 1511 k.p. w razie 
świadczenia pracy w rozmiarze wykraczającym poza normy czasu 
pracy ustanowione w art. 129 § 1 k.p. 

 
II UZP 1/09 – z dnia 16 kwietnia 2009 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy naby-

te na podstawie art. 57 ust. 2 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.) ustaje, gdy ustanie wa-
runek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt 1 tej ustawy). 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WZ 18/09 – postanowienie z dnia 9 kwietnia 2009 r. 
Jeżeli akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie wniesiono do 

sądu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1651), tj. przed dniem 1 
stycznia 2009 r., to pomimo zmiany z tym dniem właściwości, sąd 
ten orzeka nadal na podstawie art. 8 tej ustawy, bez względu na to, 
czy postępowanie toczy się przed nim według przepisów dotych-
czasowych czy nowych, gdyż art. 9 ustawy nie dotyczy właściwości 
sądu. 
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