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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 107/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dla ustalenia odpowiedzialności za nielegalny pobór 

energii określony w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) konieczne 

jest wykazanie poniesienia szkody przez zakład energetyczny, czy 

też wystarczające jest ustalenie ingerencji w układ pomiarowy, która 

stwarza potencjalną możliwość zafałszowania pomiarów?” 

 

III CZP 108/09 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na skutek wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytu-

cyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., sygn. SK 77/06 (OTK-ZU 2008 Nr 

3A, poz. 39), w którego sentencji stwierdzono niezgodność z art. 32 

ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prze-

pisu art. 4241 § 1 i 2 k.p.c. w części obejmującej słowa: «kończące-

go postępowanie w sprawie», dopuszczalna stała się skarga do Są-

du Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-

nego orzeczenia niekończącego postępowania w sprawie?” 

 

III CZP 109/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

jest zwolniony z mocy art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, 

poz. 1398 z późn. zm.) od opłaty stałej od wniosku o nadanie na 

podstawie art. 788 § 1 k.p.c. klauzuli wykonalności tytułowi egzeku-

cyjnemu uzyskanemu w sprawie z jego powództwa o zwrot wypła-

conych świadczeń pracowniczych przeciwko członkowi zarządu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która była pracodawcą?” 

 

III CZP 110/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w ramach podstawy odwołania od rozstrzygnięcia prote-

stu z art. 184 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

ze zm.) mieści się również kwestionowanie opisu warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?” 

 

III CZP 111/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„a) Czy decyzja wydana na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nierucho-

mości (tekst jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) stanowi ty-

tuł prawny do stałego i nieodpłatnego korzystania przez przedsię-

biorcę przesyłowego ze stanowiącej cudzą własność nieruchomo-

ści, której ta decyzja dotyczy? 

b) Czy właścicielowi nieruchomości, o której mowa w punkcie 

a) przeciwko podmiotowi, którego władztwo nad nieruchomością 
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odpowiada treści służebności przesyłu, przysługuje roszczenie o 

wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości (art. 224 – 225 

k.c.)?” 

 

III CZP 112/09 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy niewezwanie właściciela (współwłaściciela) nieruchomo-

ści do udziału w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia powoduje nie-

ważność postępowania?” 

 

III CZP 113/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy organowi kontroli skarbowej prowadzącemu postępowa-

nie kontrolne zakończone nieostateczną decyzją w sprawie ustale-

nia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku docho-

dowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach dochodu, w sytuacji gdy podatnik 

jako źródło przychodu powołuje umowę pożyczki i umowę darowi-

zny zawartą w formie aktu notarialnego, które wzbudziły wątpliwo-

ści organu co do zawarcia tych umów, przysługuje legitymacja 

czynna do wystąpienia do sądu cywilnego w oparciu o art. 1891 

k.p.c. w zw. z art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyna-

cja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i art. 31 ust. 1 i 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) z powództwem o ustalenie nie-

istnienia tych umów (niezawarcia ich)?” 
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III CZP 114/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy sprawa o zobowiązanie pozwanego do złożenia 

oświadczenia woli o przeniesieniu na powoda własności nierucho-

mości na skutek odwołania jej darowizny jest sprawą o własność w 

rozumieniu art. 618 § 1 zd. 1 k.p.c.? 

a w razie odpowiedzi twierdzącej 

2. Czy naruszenie art. 618 § 2 zd. 1 k.p.c. polegające na zanie-

chaniu przez sąd pierwszej instancji przekazania sprawy o zobo-

wiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu 

na powoda własności nieruchomości do postępowania o zniesienie 

współwłasności tej nieruchomości sąd odwoławczy bierze pod 

uwagę z urzędu?” 

 

III CZP 115/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wynikający z odesłania na podstawie art. 29 «b» Rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie 

postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.00.160.1) krąg podmio-

tów uprawnionych do wszczęcia wtórnego postępowania upadło-

ściowego zakreśla art. 20 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), czy też art. 407 w/w 

ustawy?” 

 

III CZP 116/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„a) Czy decyzja wydana na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nierucho-

mości (tekst jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) stanowi ty-

tuł prawny do stałego i nieodpłatnego korzystania przez przedsię-

biorcę przesyłowego ze stanowiącej cudzą własność nieruchomo-

ści, której ta decyzja dotyczy? 

b) Czy właścicielowi nieruchomości, przeciwko podmiotowi, 

którego władztwo nad nieruchomością odpowiada treści służebno-

ści przesyłu, przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzysta-

nie z tej nieruchomości (art. 224 – 225 k.c.)?” 

 

III CZP 117/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wspólnik może potrącać swoje wierzytelności wobec 

spółki z o.o. z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu 

dopłat?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 60/09 – z dnia 7 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Artykuł 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie ma zastoso-

wania, jeżeli właściciele lokali tworzący tzw. małą wspólnotę miesz-

kaniową (art. 19 ustawy) nie określili sposobu zarządu nieruchomo-

ścią wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali 

lub umowie zawartej później w formie aktu notarialnego. 

 

III CZP 65/09 – z dnia 7 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, o 

których mowa w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 

inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), stanowią podsta-

wę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. 

 

III CZP 66/09 – z dnia 7 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 

„Czy w sytuacji, gdy wypadek powodujący szkodę w związku z 

ruchem pojazdu mechanicznego był jednocześnie wypadkiem w 

drodze na służbę funkcjonariusza Policji, Skarbowi Państwa, który 

wypłacił funkcjonariuszowi uposażenie należne w razie choroby na 

podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) przysługuje od 

sprawcy wypadku roszczenie o zwrot równowartości wypłaconego 
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uposażenia?” 

postanowiono przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia po-

większonemu składowi Sądu Najwyższego. 

 

III CZP 68/09 – z dnia 7 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Za szkodę wyrządzoną wykonaniem nieprawomocnego naka-

zu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, następnie uchy-

lonego, wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności na podst. art. 415 

k.c., chyba że złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i jego popie-

ranie było zachowaniem zawinionym. 

 

III CZP 69/09 – z dnia 7 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Przepis art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. Nr 34, poz. 158 ze zm.) stanowi podstawę wpisu do księgi 

wieczystej nabycia prawa własności przez Skarb Państwa bez po-

trzeby stwierdzenia nabycia tego prawa orzeczeniem sądu, chyba 

że zachodzi konieczność uzgodnienia stanu prawnego księgi wie-

czystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

 

III CZP 71/09 – z dnia 7 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Termin, o którym mowa w art. 984 § 2 k.p.c. jest terminem za-

witym prawa materialnego. 

 

III CZP 54/09 – z dnia 16 października 2009 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego (po-

przednia sygnatura III CZP 8/09) 
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Opłatę stałą przewidzianą 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.) pobiera się od pozwu o ochronę dóbr 

osobistych w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych. 

 

III CZP 63/09 – z dnia 22 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

1) Zarząd spółki z o.o. nie może działać za spółkę w sporze o 

uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników wytoczonym przez 

wspólnika, będącego jednocześnie członkiem zarządu pozwanej 

spółki; 

2) W pozostałym zakresie odmówiono podjęcia uchwały. 

 

III CZP 67/09 – z dnia 22 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„1. Czy umowa rozszerzająca wspólność, zawarta przed wstą-

pieniem w związek małżeński i przed zmianą art. 49 § 1 pkt 1 Ko-

deksu rodzinnego i opiekuńczego, wprowadzona z dniem 20 stycz-

nia 2005 r., wywiera skutek rzeczowy w zakresie składników mająt-

ku pochodzących z dziedziczenia w sytuacji, gdy otwarcie spadku 

nastąpiło po zawarciu związku małżeńskiego? 

2. Czy w postępowaniu o podział majątku Sąd jest związany 

orzeczeniem wydanym w sprawie o dział spadku, w sytuacji gdy w 

sprawie o dział spadku nie uczestniczył były małżonek, który na 

podstawie umowy rozszerzającej wspólność stał się współwłaści-

cielem nieruchomości wchodzących w skład spadku, w szczegól-

ności gdy majątek uzyskany przez małżonka w sprawie o dział 

spadku nie odpowiada wielkości jego udziału w spadku?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 70/09 – z dnia 22 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

1. Korzystanie przez przedsiębiorstwo państwowe z nieru-

chomości w sposób odpowiadający treści służebności gruntowej, 

prowadzące do zasiedzenia służebności gruntowej przed dniem 1 

lutego 1989 r., stanowiło podstawę do nabycia tej służebności przez 

Skarb Państwa; 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 

 

III CZP 72/09 – z dnia 22 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach: 

„Czy Sąd Okręgowy, doręczając dłużnikowi odpis postanowie-

nia w trybie art. 42 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 

dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlo-

wych (Dz.U.UE.01.12.1), ma obowiązek doręczyć go wraz z uzasad-

nieniem?” 

postanowiono przekazać sprawę do Izby Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. 

 

III CZP 73/09 – z dnia 22 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Koszalinie 

1. Należności podatkowe wynikające z działalności gospodar-

czej prowadzonej przez upadłego po ogłoszeniu upadłości z możli-

wością zawarcia układu, po zmianie sposobu prowadzenia postę-

powania na upadłość obejmującą likwidację majątku, stanowią 

koszty postępowania upadłościowego; 

2. Ostateczne wynagrodzenie syndyka ustalone przed zatwier-
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dzeniem ostatecznego planu podziału funduszów masy może pod-

legać stosunkowemu zaspokojeniu, jeżeli nie zostało zaspokojone 

w sposób określony w art. 343 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, ze zm.). 

 

III CZP 75/09 – z dnia 22 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy pojęcie «istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po 

powstaniu zobowiązania» stanowiące w myśl art. 3581 § 3 k.c. prze-

słankę waloryzacji przez sąd świadczenia pieniężnego obejmuje 

również przypadki, w których do utraty lub znacznego obniżenia 

wartości świadczenia doszło na skutek oddziaływania powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w postaci dekretu z dnia 27 lipca 

1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzo-

nych zobowiązań pieniężnych (Dz. U. Nr 45, poz. 332) oraz ustawy z 

dnia 28 października 1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. 

Nr 50, poz. 459 ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 61/09 – z dnia 29 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 

Warszawie 

1) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do której przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wspólnik wniósł 

wkład niepieniężny mający wady prawne, korzysta z ochrony prze-

widzianej w art. 14 § 2 w zw. z art. 612 tej ustawy. 

2) Bieg dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczenia, 

o którym mowa w art. 14 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozpo-
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czyna się od dnia wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale za-

kładowym tej spółki. 

 

III CZP 74/09 – z dnia 29 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 

„1. Czy w sprawie o podział majątku wspólnego, w skład któ-

rego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-

go, Sąd może ustalić wartość tego prawa jako ewidencyjną wartość 

wkładu mieszkaniowego, w związku z utratą mocy w dniu 31 lipca 

2007 r. art. 111 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach miesz-

kaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz utratą mo-

cy art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 11 w/w ustawy w dniu 31 grudnia 2009 

r.? 

w przypadku odpowiedzi negatywnej 

2. Czy w sprawie o podział majątku wspólnego, w skład które-

go wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 

w aktualnym stanie prawnym, Sąd może ustalić wartość tego prawa 

jako różnicę pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną 

wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 77/09 – z dnia 29 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu 

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zwrot wydat-

ków poniesionych zastępczo przez gminę w przypadku niewywią-

zywania się z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecz-

nej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. 
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Nr 115, poz. 728 ze zm.). 

 

III CZP 78/09 – z dnia 29 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„Czy pojęcie misja publiczna zdefiniowane w art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) stanowi cel publiczny w ro-

zumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-

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

ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 79/09 – z dnia 29 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy uprawnienie przyznane Ministrowi właściwemu do spraw 

Skarbu Państwa przepisem art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o 

zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Pań-

stwa (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493 ze zm.) w stosunku do pań-

stwowych osób prawnych uzasadnia istnienie materialnoprawnego 

interesu Skarbu Państwa w żądaniu stwierdzenia nieważności 

czynności prawnej dokonanej z naruszeniem art. 5a § 1 tej ustawy, 

na podstawie art. 189 k.p.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 82/09 – z dnia 29 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na 

wniosek wierzyciela po zawiadomieniu dłużnika o wszczęciu egze-

kucji, od świadczenia spełnionego przez dłużnika bezpośrednio 
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wierzycielowi, komornik pobiera opłatę określoną w art. 49 ust. 2 

zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 

sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 

ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o 

zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 523/08 – wyrok z dnia 7 maja 2009 r. 

Zbieg roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z rosz-

czeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobo-

wiązania jest wyłączony. 

 

IV CSK 567/08 – postanowienie z dnia 7 maja 2009 r. 

W razie przysądzenia własności nieruchomości (art. 1000 § 1 i 

art. 1003 § 1 k.p.c.) przewidziany w art. 292 k.p.k. zakaz zbywania i 

obciążania nieruchomości nie wygasa. 

 

II CSK 26/09 – wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. 

Według art. 160 § 1 k.p.a. i art. 260 § 1 ordynacji podatkowej w 

pierwotnym brzmieniu zachowanie się poszkodowanego zwalniało 

od odpowiedzialności odszkodowawczej tylko wtedy, gdy było je-

dyną zawinioną okolicznością, a przy tym stanowiło wyłączną przy-

czynę szkody. 

 

V CSK 15/09 – postanowienie z dnia 2 lipca 2009 r. 

Umowa zawierana przez właściciela nieruchomości z nabywcą 

lokalu ustanawia i przenosi na nabywcę odrębną własność lokalu 

(art. 8 ust. 3 in fine ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lo-

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

 

III CSK 348/08 – postanowienie z dnia 9 lipca 2009 r. 

Przyznanie w postępowaniu działowym prawa odrębnej wła-

sności lokalu z pominięciem związanego z nim udziału w nierucho-
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mości wspólnej nie wywoła skutku prawnego i nie może być pod-

stawą wpisu do księgi wieczystej prawa własności wyodrębnionego 

lokalu. 

 

IV CSK 36/09 – postanowienie z dnia 17 lipca 2009 r. 

Przewidziane w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 67, poz. 569) wymaganie, aby strony w umowie zastawniczej ści-

śle oznaczyły wartość przedmiotu zastawu oznacza – w odniesieniu 

do udziałów w spółce z o.o. – określenie ich wartości rynkowej. 

 

IV CSK 109/09 – wyrok z dnia 17 lipca 2009 r. 

Jeżeli protokół uzgodnień dotyczący sprzedaży nieruchomo-

ści samorządowej został sporządzony przed 22 września 2004 r., tj. 

przed datą zmiany art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z 

późn. zm.), to przy ocenie roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży 

należy uwzględnić zasadę ochrony praw słusznie nabytych. 

 

IV CSK 117/09 – wyrok z dnia 17 lipca 2009 r. 

Czynność prawna, przewidziana w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zm.), która nie uzyskała kontrasygnaty skarbnika gmi-

ny, jest bezskuteczna także wtedy, gdy została częściowo wykona-

na. 

 
II CSK 41/09 – wyrok z dnia 24 lipca 2009 r. 

Porównania wartości prawa objętego rozporządzeniem oraz 

wysokości kapitału zakładowego (art. 230 k.s.h.), dokonuje się we-

dług wartości rynkowej. 
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II CSK 134/09 – wyrok z dnia 24 lipca 2009 r. 

Wspólnicy spółki jawnej, którzy podjęli uchwałę o jej rozwią-

zaniu bez przeprowadzenia likwidacji, nie określając sposobu za-

spokojenia długów, są następcami prawnymi tej spółki. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 27/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy delegowanie sędziego na podstawie art. 77 § 1 pkt 2 

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

nych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) do pełnienia 

czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości po-

woduje, że taki sędzia staje się osobą nieuprawnioną do orzekania 

w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.?” 

 

I KZP 28/09 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w rozumieniu art. 144 § 1 k.p.k. asystent sędziego jest 

osobą uprawnioną do sporządzania protokołu rozprawy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 17/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„Czy przepis art. 115 § 13 k.k. poprzez zaliczenie do kategorii 

funkcjonariuszy publicznych kuratora sądowego za takiego funk-

cjonariusza uważa również kuratora sądowego społecznego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 19/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Zaistniałe po stronie Ministra Obrony Narodowej uchybienia w 

procesie realizacji określonego w art. 26 § 1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

226, poz. 1676 ze zm.) „porozumienia” przy delegowaniu – przez 

Ministra Sprawiedliwości – sędziego sądu wojskowego do pełnienia 

obowiązków sędziowskich w sądzie powszechnym, nie mają wpły-

wu na prawną skuteczność delegacji. 

 

I KZP 20/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Przepisy art. 8 ust. 2a i 2b 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.) nie zawierają kryterium miej-

sca działalności niepodległościowej, jako warunku przyznania pra-

wa do odszkodowania i zadośćuczynienia osobom represjonowa-
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nym przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

oraz organy pozasądowe. 

 

I KZP 21/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunal-

skim: 

„Czy stan powagi rzeczy osądzonej w jednej sprawie może 

wynikać z wydanego w innej sprawie, prowadzonej przeciwko tej 

samej osobie o ten sam czyn, prawomocnego postanowienia o 

umorzeniu postępowania, którego podstawą jest także negatywna 

przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. jako res 

iudicata?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 22/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: 

„Czy dla penalizacji posiadania środka odurzającego lub sub-

stancji psychotropowej w rozumieniu przepisów art. 62 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 

poz. 1485 ze zm.) ma znaczenie cel posiadania owego środka odu-

rzającego lub substancji psychotropowej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 23/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy – Moko-

towa w Warszawie: 

„Czy za pokrzywdzonego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

uprawniona do wniesienia zażalenia jest osoba, która – jako pra-

cownik – dysponuje upoważnieniem do reprezentowania Zakładu w 
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sprawach karnych, udzielonym w ramach tzw. ciągu pełnomoc-

nictw?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 24/09 – z dnia 28 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„Czy zatarcie skazania, które zawierało orzeczenie o jednym z 

zakazów wymienionych w art. 244 k.k., powoduje brak środka do-

wodowego w postaci prawomocnego orzeczenia sądu oraz czy za-

pis w art. 106 k.k., że skazanie uważa się za niebyłe, ma wpływ na 

niemożność przyjęcia odpowiedzialności za czyn z art. 244 k.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KZ 29/09 – postanowienie z dnia 28 maja 2009 r. 

1. Zarządzenie o uznaniu wniosku o przywrócenie terminu do 

wniesienia kasacji za bezskuteczny, jako blokujące możliwość 

wniesienia kasacji z uwagi na nierozpoznanie tego wniosku, zamy-

ka drogę do wydania wyroku i w związku z tym podlega zaskarżeniu 

na zasadach ogólnych (art. 459 § 1 w zw. z art. 466 § 1 k.p.k.). 

2. Jeżeli określona czynność procesowa objęta jest tzw. przy-

musem adwokacko-radcowskim i strona twierdzi, że nie jest w sta-

nie tego braku formalnego usunąć bez wyznaczenia jej obrońcy lub 

pełnomocnika z urzędu, a jednocześnie wnosi o przywrócenie ter-

minu do samego dokonania tej czynności procesowej, wówczas 

brak formalny polegający na osobistym dokonaniu czynności przez 

stronę (a więc na niespełnieniu wymogu przymusu adwokacko-

radcowskiego) nie może powodować bezskuteczności wniosku o 

przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. 

W takiej sytuacji zarówno ewentualne wyznaczenie obrońcy 

lub pełnomocnika z urzędu, jak i – w wypadku odmowy przyznania 

pomocy prawnej z urzędu – wezwanie do usunięcia braku formal-

nego samej czynności zasadniczej staje się aktualne dopiero w wy-

padku uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do dokona-

nia czynności zasadniczej. 

 

IV KZ 34/09 – postanowienie z dnia 29 maja 2009 r. 

Brak elementarnej dbałości o własne sprawy, przejawiający się 

w zaniechaniu zasięgnięcia informacji o sposobie rozstrzygnięcia 
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wniosku oskarżonego o odroczenie rozprawy wyklucza uznanie, że 

spowodowane tym zaniechaniem uchybienie terminowi nastąpiło z 

przyczyny od strony niezależnej. 

 

V KK 2/09 – wyrok z dnia 1 czerwca 2009 r. 

1. Orzeczenie surowsze w rozumieniu art. 443 k.p.k., to każde 

orzeczenie, które zawiera rozstrzygnięcia mniej korzystne z punktu 

widzenia oskarżonego w porównaniu z orzeczeniem dotychczaso-

wym. W ramach tej oceny uwzględnieniu podlega nie tylko kara lub 

zastosowany środek karny, ale również ustalenia faktyczne, kwalifi-

kacja prawna czynu, a także wszystkie możliwe następstwa tych 

rozstrzygnięć dla sytuacji prawnej oskarżonego. 

2. Skazanie oskarżonego za czyn zarzucony mu wprawdzie 

odrębnie w akcie oskarżenia, ale włączony potem w opis innego 

przypisanego przestępstwa przy pierwszym rozpoznaniu sprawy, a 

następnie – przy ponownym rozpoznaniu sprawy – przypisanie ta-

kiego czynu jako oddzielnego przestępstwa, z zasady będzie orze-

czeniem surowszym w rozumieniu art. 443 k.p.k. 

 

V KZ 31/09 – postanowienie z dnia 5 czerwca 2009 r. 

Skoro strona nie ma prawa do złożenia wniosku o wznowienie 

postępowania z przyczyn określonych w art. 542 § 3 k.p.k., to nie 

przysługuje jej również żądanie, w drodze środka odwoławczego, 

kontroli negatywnego stanowiska sądu. 

 

I KZP 10/09 – postanowienie z dnia 23 września 2009 r. 

Jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw 

określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest taka ilość środków 
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odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jed-

norazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uza-

leżnionych, to jest to „znaczna ilość” w rozumieniu tej ustawy. 

 

I KZP 15/09 – postanowienie z dnia 23 września 2009 r. 

Niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego w rozu-

mieniu art. 92 § 1 k.w., penalizowane przez ten przepis, nie oznacza 

wyłącznie przekroczenia zakazu lub nakazu wyrażonego w treści 

tego znaku lub sygnału, lecz stanowi brak zachowania zgodnego z 

prawnie określoną dyrektywą postępowania, związaną z konkret-

nym znakiem lub sygnałem drogowym. 

 

I KZP 12/09 – postanowienie z dnia 30 września 2009 r. 

Wzajemne usytuowanie pod względem chronologicznym wy-

roków skazujących na poszczególne rodzaje kar, np. gdy orzekano 

za przypisane przestępstwa na przemian „bezwzględne” kary po-

zbawienia wolności i kary z warunkowym zawieszeniem ich wyko-

nania, pozostaje bez znaczenia dla ustalenia, czy i które z tych 

przestępstw pozostają w zbiegu realnym. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 5/09 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy odwołanemu naczelnikowi urzędu skarbowego po prze-

niesieniu na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom na 

podstawie art. 10 ust. 1b 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.) przysługuje wynagrodzenie w wysokości takiej, 

jaką otrzymywał na stanowisku naczelnika?” 

 

I UZP 12/09 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego 

(poprzednia sygnatura I UZP 11/09): 

„Czy można żądać ustalenia wysokości renty rodzinnej od wy-

sokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przy-

sługiwałaby zmarłemu, obliczonej na nowo (z zastosowaniem aktu-

alnej kwoty bazowej), mimo istnienia warunków z art. 61 ustawy z 

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.), 

skutkujących obliczeniem renty na tych samych zasadach, jak po-

bierana?” 
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III PZP 3/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z 

przejściem na emeryturę przysługuje odprawa przewidziana w art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), jeżeli w dacie 

ustania stosunku pracy jest on niezdolny do wykonywania dotych-

czasowej pracy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 10/09 – z dnia 13 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych w Toruniu: 

„Czy w przypadku, gdy dwie pierwsze umowy o pracę na czas 

określony na następujące po sobie okresy zostały zawarte przez 

strony stosunku pracy w okresie od 2 czerwca 1996 r., ale przed 29 

listopada 2002 r., przy czym przerwa między rozwiązaniem po-

przedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie była dłuższa niż 1 mie-

siąc, to trzecia umowa o pracę na czas określony zawarta pomiędzy 

tymi samymi stronami po dniu 30 kwietnia 2004 r. jest równoznacz-

na w skutkach prawnych z umową o pracę na czas nieokreślony w 

rozumieniu przepisu art. 251 § 1 kodeksu pracy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

II UZP 8/09 – z dnia 13 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Do okresu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przy-

znanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (art. 21 ust. 8 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków, tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) wlicza się 

okresy pobierania renty rolniczej. 

 

II UZP 9/09 – z dnia 13 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 
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Osoba wyznaczona na podstawie art. 33a ustawy z 25 wrze-

śnia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) na stanowisko tymczasowego kie-

rownika przedsiębiorstwa państwowego, lub na podstawie art. 66 

ust. 1 tej ustawy na stanowisko zarządcy komisarycznego przed-

siębiorstwa państwowego nie należy do kategorii osób określanych 

mianem członków organów zarządzających inną osobą prawną w 

rozumieniu art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w 

związku z art. 116 tej ustawy. 

 

I UZP 3/09 – z dnia 15 października 2009 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

1. Za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z ty-

tułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz 

Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na 

ubezpieczenie zdrowotne członkowie jej zarządu ponoszą odpowie-

dzialność także wówczas, gdy decyzja Zakładu Ubezpieczeń Spo-

łecznych orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wy-

kreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 

2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., w zw. z art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst 

jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.). 

2. Decyzja, o której mowa w punkcie 1, powinna być wydana 

wobec wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością. 
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II UZP 3/09 – z dnia 15 października 2009 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Przepis art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o syste-

mie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, 

poz. 74 ze zm.) – także w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycz-

nia 2010 r. przed zmianą dokonaną przez art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 

1656) – stanowi podstawę odpowiedniego stosowania do składek 

na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-

czych i na ubezpieczenie zdrowotne przepisów dotyczących skła-

dek na ubezpieczenia społeczne o odpowiedzialności osób trzecich 

za zaległości składkowe. 

 

I UZP 10/09 – z dnia 16 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

Trzyletni okres wynikający z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), za który 

organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranego świad-

czenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do 

zwrotu tego świadczenia. 

 

I UZP 11/09 – z dnia 16 października 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi: 

„Czy można żądać ustalenia wysokości renty rodzinnej od wy-

sokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przy-

sługiwałaby zmarłemu, obliczonej na nowo (z zastosowaniem aktu-

alnej kwoty bazowej), mimo istnienia warunków art. 61 ustawy z 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
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Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), 

skutkujących obliczeniem renty na tych samych zasadach, jak po-

bierana?” 

postanowiono przekazać rozpoznawane zagadnienie prawne 

do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. 

nowa sygnatura I UZP 12/09 


