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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 67/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy złożenie przez spadkobiercę ustawowego – w toku po-

stępowania o zmianę stwierdzenia nabycia spadku – w terminie 

otwartym dla tego spadkobiercy oświadczenia o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza wywołuje skutki, o których mowa w 

art. 1016 k.c. w stosunku do tych spadkobierców ustawowych, któ-

rzy w otwartym dla siebie terminie nie tylko nie złożyli żadnego 

oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku, ale dodatkowo w 

pierwszym postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku traktowani 

byli jako osoby przyjmujące spadek wprost na podstawie art. 1015 § 

2 k.c.?” 

 

III CZP 68/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też Skarb Pań-

stwa reprezentowany przez Prezesa tego Zakładu jest uprawniony 

do wszczęcia postępowania egzekucyjnego należności wypłaco-

nych tytułem świadczeń z likwidowanego funduszu alimentacyjne-

go za osobę zobowiązaną do alimentów? 

2. Czy wszczęcie egzekucji przez któryś z podmiotów wymie-

nionych w pytaniu pierwszym możliwe jest w oparciu o tytuł wyko-

nawczy wystawiony na rzecz wierzyciela alimentacyjnego przeciw-
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ko dłużnikowi zobowiązanemu do alimentów? 

3. Czy egzekucja należności z tytułu świadczeń wypłaconych z 

likwidowanego funduszu alimentacyjnego jest egzekucją świadczeń 

alimentacyjnych w rozumieniu Działu V Tytułu III Części trzeciej Ko-

deksu postępowania cywilnego, a tym samym nie jest możliwe – 

uwzględniając treść art. 1086 § 5 k.p.c. – umorzenie postępowania 

egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. z uwagi na 

bezskuteczność egzekucji?” 

 

III CZP 69/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania grun-

tu i własności wzniesionych na nim budynków zawartą między 

spółką kapitałową, a prokurentem tej spółki można zakwalifikować 

jako «inną podobną umowę» w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h.?” 

 

III CZP 70/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy umowa o oddanie w nieodpłatne użytkowanie nierucho-

mości budynkowych stanowiących komunalny zasób mieszkanio-

wy, przez gminę na rzecz komunalnej osoby prawnej jest sprzeczna 

lub stanowi obejście przepisów art. 13 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 

oraz art. 25 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 

zm.) i z tej przyczyny jest nieważna w rozumieniu art. 58 § 1 k.c.?” 
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III CZP 71/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy ujęte w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji, 

przyznane komornikowi sądowemu koszty egzekucyjne mają pod-

stawę w prawomocnym postanowieniu o kosztach postępowania 

egzekucyjnego, uprzednio wydanym przez komornika sądowego, 

czy też czynność komornika polegająca na sporządzeniu projektu 

planu podziału, a w jej ramach ustalenie kosztów egzekucyjnych ja-

ko czynność sui generis nie ma charakteru rozstrzygającego, skoro 

na tym etapie postępowania egzekucyjnego, organem egzekucyj-

nym jest sąd i to on na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 

2 k.p.c. orzeka o tych kosztach? 

2. Czy sąd rozpoznający zarzuty na plan podziału sumy uzy-

skanej z egzekucji nieruchomości lub odpowiednio sąd drugiej in-

stancji rozpoznający zażalenie na postanowienie zatwierdzające 

plan podziału, może pominąć w tym planie wierzyciela, który przy-

łączył się do egzekucji z nieruchomości po jej zbyciu w toku egze-

kucji na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniego złożenia wniosku o 

umorzenie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie, zgłoszo-

nego najpóźniej w zarzutach do planu podziału lub odpowiednio w 

zażaleniu na postanowienie oddalające zarzuty i zatwierdzające 

plan podziału, przy założeniu, że w świetle regulacji art. 825 k.p.c. 

istnieją podstawy do złożenia takiego wniosku o umorzenie postę-

powania przez innego wierzyciela, który wszczął egzekucję z nieru-

chomości lub przyłączył się do niej przed jej zbyciem w toku egze-

kucji?” 

 



 5 

III CZP 72/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w trakcie postępowania o odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej toczącego się w trybie Konwencji dotyczącej 

cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (Dz. U. z 1995 

r. Nr 108, poz. 528) i wydania w tym postępowaniu prawomocnego 

orzeczenia nakazującego wydanie dziecka, które to orzeczenie nie 

zostało dotychczas wykonane oraz postępowania w sprawie o roz-

wód, sąd wydając wyrok w sprawie rozwodowej powinien pominąć 

rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad małoletnim 

dzieckiem (art. 58 § 1 k.r.o., art. 5982 § 1 k.p.c.)? 

w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe zagadnienie 

Czy postępowanie w sprawie o rozwód podlega zawieszeniu 

stosownie do art. 5982 § 1 zd. 2 k.p.c. do czasu zakończenia postę-

powania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej?” 

 

III CZP 73/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy Sąd rozpoznający na podstawie art. 5c ust. 5 w zw. z art. 

5c ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 

493 z późn. zm.) odwołanie państwowej osoby prawnej od postano-

wienia Ministra Skarbu Państwa o nieuwzględnieniu jej sprzeciwu 

na odmowę wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej w 

rozumieniu art. 5a ust. 1 tej ustawy jest uprawniony do wydania po-

stanowienia o udzieleniu takiej zgody?” 
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III CZP 74/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa 

szkoły wyższej przeciwko osobie fizycznej o świadczenie pieniężne 

obejmujące zobowiązanie do zwrotu na podstawie § 14 ust. 1 rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 

r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odby-

wania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypen-

diów doktoranckich (Dz. U. z 2005 r. Nr 115, poz. 964) stypendium 

doktoranckiego pobranego przez osobę skreśloną z listy uczestni-

ków doktoranckich na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595) w zw. z § 3 

ust. 2 pkt 1 wymienionego wyżej rozporządzenia?” 

 

III CZP 75/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy fakt ogłoszenia upadłości likwidacyjnej wykonawcy robót 

budowlanych obliguje inwestora do zwrócenia mu kaucji gwaran-

cyjnej przed upływem okresu, na który została ustanowiona?” 

 

III CZP 76/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje – 

na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c. – zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę w sytuacji, gdy śmierć poszkodowa-
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nego nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 

sierpnia 2008 r.?” 

 

III CZP 77/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy zarząd spółdzielni mieszkaniowej uprawniony jest do 

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę określającą przedmiot od-

rębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym 

przeznaczeniu w tej nieruchomości wydaną w trybie art. 42 ust. 2 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)? 

2. Oraz czy zróżnicowanie wielkości udziałów we współwła-

sności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością 

każdego lokalu ujawnione w księdze wieczystej może stać na prze-

szkodzie ustanowieniu odrębnej własności kolejnych lokali?” 

 

III CZP 78/10 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy kurator spadku jest biernie legitymowany w sprawie o 

ustalenie nabycia przez Skarb Państwa na podstawie dekretu z dnia 

8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. 

U. Nr 13, poz. 87 ze zm.) własności nieruchomości wchodzącej w 

skład spadku?” 
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III CZP 79/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy biuro podróży ponosi odpowiedzialność za szkodę nie-

majątkową wyrażającą się w «zmarnowaniu urlopu» na podstawie 

art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-

stycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.), bądź na pod-

stawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 k.c.?” 

 

III CZP 80/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy oświadczenie dłużnika złożone na podstawie art. 97 ust. 

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) może określać kwotę za-

dłużenia jako sumę ściśle określonej kwoty pieniężnej oraz odsetek 

umownych liczonych według zmiennej stopy procentowej bez 

wskazania okresu ich naliczania, odsetek przeterminowanych i 

ewentualnych kosztów egzekucji?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 36/10 – z dnia 2 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

1. W wypadku nabycia służebności przesyłu przez zasiedze-

nie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zmiany spo-

sobu jej wykonywania, jeśli ważna potrzeba gospodarcza powstała 

po posadowieniu urządzeń przesyłowych; 

2. wynagrodzenie za zmianę sposobu wykonywania służebno-

ści przesyłu może uwzględniać koszty przeprowadzenia tej zmiany. 

 

III CZP 37/10 – z dnia 2 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Bieg przedawnienia roszczeń o zwrot nienależnie pobranych 

opłat za kartę pojazdu na podstawie rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę 

pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1310) rozpoczyna się od dnia 

spełnienia świadczenia. 

 

III CZP 38/10 – z dnia 17 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Przepis art. 192 pkt 3 k.p.c. ma zastosowanie w wypadku zby-

cia nieruchomości przez dłużnika w toku sprawy o zobowiązanie go 

do złożenia oświadczenia woli o zawarciu przyrzeczonej umowy 

sprzedaży tej nieruchomości. 
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III CZP 39/10 – z dnia 17 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Od zażalenia na postanowienie w przedmiocie odrzucenia 

wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sprawach o 

prawa majątkowe pobiera się opłatę podstawową (art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.). 

 

III CZP 41/10 – z dnia 17 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

Na podstawie art. 527 § 1 k.c. wierzyciel może zaskarżyć 

zgodny wniosek dłużnika i pozostałych uczestników postępowania 

o podział majątku wspólnego, dział spadku i zniesienie współwła-

sności, jeżeli w wyniku uwzględnienia tego wniosku przedmioty ma-

jątkowe objęte podziałem zostały nabyte przez uczestników postę-

powania niebędących dłużnikami. Przewidziany w art. 534 k.c. ter-

min biegnie wówczas od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

działowego. 

 

III CZP 42/10 – z dnia 29 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności 

ustawowej przez jednego z małżonków, uzyskane z przestępstwa, 

wchodzą w skład majątku wspólnego na podstawie art. 32 § 1 k.r.o. 

 

III CZP 46/10 – z dnia 29 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie: 

„1. Czy w sprawie o ustalenie istnienia członkostwa w spółce 
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wodnej dopuszczalne jest badanie ważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki Wodnej odmawiającej zgody na wystąpienie 

ze spółki? 

oraz w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze 

2. Czy normy Konstytucji mogą być w takiej sprawie stosowa-

ne bezpośrednio, skoro w ustawie Prawo wodne nie przewidziano 

prawa wystąpienia członka ze spółki wodnej, a jedynie możliwość 

jego wykluczenia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 

I KZP 6/10 – z dnia 29 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„Czy bezwzględna przyczyna odwoławcza o jakiej mowa w art. 

439 § 1 pkt 10 k.p.k. zachodzi także w sytuacji, gdy w postępowaniu 

przed Sądem pierwszej instancji oskarżony nie miał obrońcy – po-

mimo, że w świetle opinii sądowo-psychiatrycznej w czasie czynu 

miał on w stopniu nieznacznym ograniczoną zdolność rozpoznawa-

nia znaczenia czynu i również w stopniu nieznacznym ograniczoną 

zdolność pokierowania swym postępowaniem, czy taka opinia bie-

głych lekarzy psychiatrów pozwala przyjąć, że poczytalność oskar-

żonego nie budzi wątpliwości w rozumieniu art. 79 § 4 k.p.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 7/10 – z dnia 29 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu: 

„Czy w przypadku popełnienia czynu wyczerpującego dyspo-

zycję art. 212 § 2 k.k. polegającego na umieszczeniu wpisu o znie-

sławiającej treści w Internecie, datą popełnienia przedmiotowego 

przestępstwa jest data zamieszczenia wpisu czy też, zważywszy 

ogólnodostępność Internetu jest to przestępstwo trwałe popełnione 

w okresie od daty zamieszczenia wpisu do daty jego usunięcia, a co 

za tym idzie czy bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się bezpo-

średnio po dokonaniu wpisu na stronie WWW. czy też dopiero po 

usunięciu wpisu z Internetu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 8/10 – z dnia 29 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„Czy nie zrealizowanie przez właściciela lub posiadacza po-

jazdu obowiązku wskazania na żądanie uprawnionego organu, ko-

mu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym 

czasie stanowi wykroczenie przeciwko przepisom o porządku ruchu 

na drogach publicznych, czy wykroczenie przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i społecznym a zatem, czy nie wyko-

nanie nałożonego obowiązku wypełnia znamiona wykroczenia z art. 

97 k.w., czy z art. 65 § 2 k.w.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

SNO 94/09 – postanowienie z dnia 16 grudnia 2009 r. 

Sytuacja sędziego w zakresie możliwości dochodzenia zwrotu 

poniesionych kosztów postępowania, gdy podjęto uchwałę o od-

mowie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, 

powinna być taka sama, jak w wypadku uniewinnienia lub umorze-

nia postępowania w procesie karnym (art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z 

art. 128 u.s.p.). 

 

II KK 176/09 – wyrok z dnia 9 lutego 2010 r. 

Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego lub 

osoby przybranej mu do pomocy (art. 226 § 1 k.k. w brzmieniu na-

danym art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Ko-

deks karny, Dz. U. Nr 122, poz. 782) może zostać popełnione, jeżeli 

znieważenie nastąpiło publicznie, podczas i w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych. 

 

III KK 333/09 – postanowienie z dnia 17 lutego 2010 r. 

Funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 11 pkt 4 

k.k. jest pracownik samorządu terytorialnego w ujęciu określonym 

w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo-

wych, Dz. U. Nr 223, poz. 1458 (poprzednio ustawa z dnia 22 marca 

1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1593 ze zm.), o ile nie pełni wyłącznie funkcji usługowych. 
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SNO 2/10 – postanowienie z dnia 26 lutego 2010 r. 

Nowe okoliczności lub dowody, o których stanowi art. 126 § 2 

ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-

nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), to tzw. noviter producta, „no-

wości” dotyczące okoliczności faktycznych lub prawnych, nieznane 

w poprzednim postępowaniu i dlatego nie zgłaszane poprzednio, 

których uwzględnienie prowadziłoby do uniewinnienia skazanego 

lub wymierzenia mu łagodniejszej kary dyscyplinarnej. Takie nowe 

okoliczności nie mogą być ustalane w oparciu o dowody poprzed-

nio znane i oceniane, bowiem w tym „wznowieniowym” postępowa-

niu nie jest dopuszczalne badanie prawidłowości dokonanej po-

przednio przez sąd orzekający oceny przeprowadzonych dowodów 

ani badanie procesowej prawidłowości poczynionych ustaleń fak-

tycznych, zaś rozpoznawanie wniosku o wznowienie postępowania 

na podstawie określonej w powołanym wyżej przepisie ogranicza 

się wyłącznie do badania, czy po uprawomocnieniu się orzeczenia 

ujawniły się nowe okoliczności lub dowody. 

 

IV KK 271/09 – wyrok z dnia 17 marca 2010 r. 

Dla określenia właściwości sądu do wydania wyroku łącznego 

miarodajne jest nie to, które z kar orzeczonych poszczególnymi wy-

rokami podlegają połączeniu, lecz to, wyroki których sądów badane 

są przez sąd, przez pryzmat spełnienia warunków określonych w 

art. 85 i nast. k.k. 

 

I KZP 3/10 – postanowienie z dnia 25 maja 2010 r. 

Przepis art. 377 § 5 k.p.k. nie wymaga osobistego powiado-

mienia oskarżonego o nowym terminie rozprawy przerwanej lub od-
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roczonej, możliwe jest zawiadomienie o takim terminie w każdej 

formie przewidzianej przepisami Kodeksu postępowania karnego. 

 

I KZP 4/10 – postanowienie z dnia 25 maja 2010 r. 

Wykroczenia opisane w art. 98 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 

2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie są wykroczeniami trwałymi. Za 

czas popełnienia tych wykroczeń należy przyjąć moment początko-

wy sytuacji, w której płatnik składek nie może już wykonać nałożo-

nego na niego obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie spo-

łeczne lub przesłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych ra-

portów miesięcznych – w przewidzianym przepisami terminie. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 
II PZP 7/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„Czy żądanie doręczenia uzasadnienia wyroku na podstawie 

art. 328 k.p.c. zawiera w sobie implicite wniosek o jego sporządze-

nie?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

II PZP 5/10 – z dnia 8 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Toruniu 

W sprawie dotyczącej mianowania funkcjonariusza celnego na 

stopień służbowy na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) droga są-

dowa jest niedopuszczalna. 

 

III PZP 1/10 – z dnia 9 czerwca 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Gorzowie Wielkopolskim 

Nie zachodzi nieważność postępowania, gdy sąd w składzie 

właściwym ponownie przeprowadził dowód uprzednio przeprowa-

dzony w składzie niewłaściwym (art. 379 pkt 4 k.p.c.). 

 

II UZP 4/10 – z dnia 15 czerwca 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Nieopłacona skarga kasacyjna złożona przez adwokata lub 

radcę prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571) podlega odrzuceniu w 

razie niewykonania zarządzenia wzywającego do opłacenia skargi 

(art. 3986 § 2 k.p.c. w zw. z art. 130 § 1 k.p.c.) 

i postanowiono nadać jej moc zasady prawnej. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 

 

WZ 54/09 – postanowienie z dnia 21 stycznia 2010 r. 

Obrońca nie jest uprawniony do wniesienia zażalenia na po-

stanowienie sądu przyznające innemu obrońcy od Skarbu Państwa 

wynagrodzenie za udzielenie nieopłaconej przez oskarżonego po-

mocy prawnej z urzędu (art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k.), gdyż takie roz-

strzygnięcie samo przez się nie narusza praw i nie szkodzi intere-

som ani jego, ani strony, którą reprezentuje (art. 425 § 3 k.p.k.). Tzw. 

gravamen w tym zakresie obrońca uzyska dopiero wtedy, kiedy sąd 

orzeknie, że koszty obejmujące wydatki Skarbu Państwa z tego tytu-

łu ponosi oskarżony (art. 626 § 1 i 2 k.p.k.). 

 

WZ 56/09 – postanowienie z dnia 27 stycznia 2010 r. 

Skoro art. 40 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), 

zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o 

ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 226, poz. 1676 ze zm.), mający 

odpowiednie zastosowanie do sędziów sądów wojskowych, wyro-

kiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, 

Dz. U. Nr 9, poz. 57, w zakresie w jakim nie zapewnia członkowi 

składu orzekającego prawa złożenia wyjaśnień do wytknięcia są-

dowi uchybienia, uznany został za niezgodny z art. 2 Konstytucji, to 

należy przyjąć, że do czasu uregulowania przez ustawodawcę formy 

i trybu postępowania umożliwiającego sędziemu realizację jego 

prawa do złożenia wyjaśnień, w sprawach karnych powinno się sto-

sować posiłkowo, w drodze analogii, przepisy o postępowaniu zaża-

leniowym zawarte w Kodeksie postępowania karnego. 


