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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

III CZP 1/09 

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

„Czy w procesie z powództwa uposażonego z umowy renty 
odroczonej, po uprzednim zwaloryzowaniu prawomocnym wyro-
kiem sądu wysokości renty na dzień rozpoczęcia jej wypłaty, o za-
sądzenie dalszej wynikającej z umowy kwoty corocznego podwyż-
szania renty, pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe może podno-
sić zarzuty dotyczące nadmiernej, podwójnej waloryzacji w oparciu 
o art. 3581 § 3 k.c., czy też jedynym sposobem jej obrony przed 
nadmierną waloryzacją i obciążeniem jest konieczność wytoczenia 
powództwa wzajemnego bądź osobnego powództwa w oparciu o 
przepis art. 3571 k.c.?” 

 
III CZP 2/09 

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

„Czy po uchyleniu art. 442 k.c. i dodaniu art. 4421 k.c. ustawą z 
dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2007 r. Nr 80, poz. 538) powód dochodzący naprawienia szkody wy-
nikłej z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (szkody 
na osobie) ma interes prawny w domaganiu się ustalenia odpowie-
dzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości z 
tego samego zdarzenia?” 
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III CZP 3/09 

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

„1. Czy sądowy tytuł wykonawczy wydany przeciwko dłużni-
kowi, co do którego następnie ogłoszono upadłość traci z mocy 
prawa wykonalność w części, co do której wierzytelność nim 
stwierdzona została umieszczona na prawomocnej liście wierzytel-
ności sporządzonej w toku postępowania upadłościowego? 

w przypadku odpowiedzi negatywnej: 

2. Czy umieszczenie wierzytelności na prawomocnej liście 
wierzytelności, sporządzonej w toku postępowania upadłościowego 
stanowi zdarzenie określone w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., skutkujące 
możliwością pozbawienia wykonalności sądowego tytułu wyko-
nawczego, wydanego przeciwko upadłemu dłużnikowi przed ogło-
szeniem jego upadłości?” 

 
III CZP 4/09 

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

„1. Czy dla prowadzenia egzekucji na rzecz nabywcy wierzy-
telności objętej tytułem egzekucyjnym konieczne jest nadanie klau-
zuli wykonalności na rzecz cesjonariusza, jeżeli do przeniesienia 
wierzytelności (przelewu) doszło już po wszczęciu postępowania 
egzekucyjnego przez cedenta, ujawnionego w tytule jako wierzy-
ciel? 

2. Czy dla określenia przesłanek wejścia do postępowania eg-
zekucyjnego nabywcy wierzytelności w miejsce dotychczasowego 
wierzyciela należy stosować odpowiednio (art. 13 § 2 k.p.c.) art. 192 
pkt 3 k.p.c.?” 
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III CZP 5/09 

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

„Czy do wykazania przejścia uprawnień, na podstawie art. 788 
§ 1 k.p.c., na nabywcę wierzytelności zbytej przez syndyka masy 
upadłości, wymagane jest dołączenie dokumentu zezwolenia na to 
zbycie, o którym mowa w art. 131 § 1 pkt 5 i art. 140 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.)?” 

 
III CZP 6/09 

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

„Czy posiadacz nieruchomości, który posiadał ją na podstawie 
stosunku użyczenia i poczynił na tej nieruchomości nakłady zwięk-
szające jej wartość (nakłady użyteczne), może dochodzić zwrotu 
wartości tych nakładów od osób, które są właścicielami nierucho-
mości w dacie orzekania o zwrocie nakładów, czy też od osób, które 
były właścicielami w czasie, kiedy nakłady zostały dokonane oraz 
czy podstawą żądania zwrotu tych nakładów jest przepis art. 226 
k.c. w związku z przepisem art. 230 k.c., czy też przepisy regulujące 
stosunek użyczenia, odsyłające w tym zakresie do przepisów o 
prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 713 k.c. w zw. z art. 
753 § 2 k.c.)?” 

 
III CZP 7/09 

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

„Czy zarządca nieruchomości, stanowiącej współwłasność 
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osób fizycznych, któremu współwłaściciele przekazali zarząd w 
drodze umowy, a który nie jest współwłaścicielem tej nieruchomo-
ści ma legitymację procesową czynną w procesie o eksmisję byłych 
najemców lokalu mieszkalnego?” 

 
III CZP 8/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 
rozpoznania przez skład 3 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 
1676, poz. 1398 ze zm.) bez względu na charakter zgłoszonych w 
niej roszczeń (niemajątkowych bądź majątkowych), czy też opłata 
powyższa dotyczy wyłącznie roszczeń niemajątkowych o ochronę 
dóbr osobistych?” 

 
III CZP 9/09 

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

„Czy w świetle treści przepisu art. 290 § 2 k.c. na nieruchomo-
ści stanowiącej wyodrębnioną działkę z nieruchomości wieczysto-
księgowej utrzymuje się z mocy prawa służebność gruntowa, mimo 
że wyodrębniana działka nie była objęta zakresem wykonywania tej 
służebności?” 

 
III CZP 10/09 

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

„Czy roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem 
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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?” 

 
III CZP 11/09 

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

„Czy w procesie z powództwa uposażonego z umowy renty 
odroczonej, po uprzednim zwaloryzowaniu prawomocnym wyro-
kiem sądu wysokości renty na dzień rozpoczęcia jej wypłaty, o za-
sądzenie dalszej wynikającej z umowy kwoty corocznego podwyż-
szania renty, pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe może podno-
sić zarzuty dotyczące nadmiernej, podwójnej waloryzacji w oparciu 
o art. 3581 § 3 k.c., czy też jedynym sposobem jej obrony przed 
nadmierną waloryzacją i obciążeniem jest konieczność wytoczenia 
powództwa wzajemnego bądź osobnego powództwa w oparciu o 
przepis art. 3571 k.c.?” 

 
III CZP 12/09 

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

„Czy przepis art. 54 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, 
poz. 535 z późn. zm.), w przypadku ogłoszenia upadłości spółki z 
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ograniczoną odpowiedzialnością, której statut przewiduje reprezen-
tację łączną, wyłącza uprawnienie członka zarządu, który wniosku o 
ogłoszenie upadłości spółki nie składał, do wniesienia zażalenia na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 128/08 – z dnia 16 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie 
Nie jest dopuszczalne oddalenie na posiedzeniu niejawnym 

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od naka-
zu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. 

 
III CZP 132/08 – z dnia 16 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
Bank nie jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu 

egzekucyjnego przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem 
dokonała czynności bankowej, po śmierci tej osoby. 

 
III CZP 133/08 – z dnia 16 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi: 
„Czy możliwość przewidzenia w statucie przez spółdzielnię 

mieszkaniową ograniczenia w przeniesieniu własności lokalu 
mieszkalnego „na inne osoby” w domach dla inwalidów, osób sa-
motnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu – tak jak 
stanowi art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) 
obejmuje również członków spółdzielni, którym przysługuje spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; jeśli tak, to czy 
ograniczenie w możliwości zawarcia umowy o przeniesienie wła-
sności lokalu na rzecz członka spółdzielni, któremu przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przewidzia-
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ne w statucie spółdzielni mieszkaniowej, a oparte na art. 121 ust. 1 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
może dotyczyć per analogiam przekształcenia spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu dokonywanego w trybie art. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 873) w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych 
domach o specjalnym przeznaczeniu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 129/08 – z dnia 21 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
1. Komunalna jednostka organizacyjna, sprawująca zarząd 

nieruchomością wspólną w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, 
poz. 903 ze zm.), może po tym dniu nadal zarządzać nieruchomo-
ścią. Zmiana zarządcy wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali, 
zaprotokołowanej przez notariusza (art. 18 ust. 2a). 

2. Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem 
przez zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu spo-
sobu zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie 
tej umowy. 

 
III CZP 130/08 – z dnia 21 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 
Zgoda spółki na ustanowienie zastawu rejestrowego na udzia-

łach spółki powinna być wyrażona w formie właściwej dla umowy o 
ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki z o.o., to 
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jest w formie pisemnej (art. 63 § 2 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z 
dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, 
Dz. U. Nr 149, poz. 703 ze zm.). 

 
III CZP 136/08 – z dnia 21 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
W sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego 

wydanego przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 178, 
poz. 1478), wszczętej po wejściu w życie tej ustawy, do wskazanego 
jako podstawa skargi zarzutu braku zapisu na sąd polubowny lub 
nieważności zapisu, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego. Skarżący może powołać się na 
tę podstawę skargi także wówczas, gdy w postępowaniu przed są-
dem polubownym nie podniósł takiego zarzutu. 

 
III CZP 120/08 – z dnia 22 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 
„Czy powód, któremu przysługiwało prawo pierwokupu w 

związku z zawarciem umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na 
okres dłuższy niż trzy lata w oparciu o uchylony obecnie art. 695 § 2 
k.c. może to prawo wykonać w razie sprzedaży dzierżawionej nieru-
chomości po wejściu w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592) na-
wet jeśli nie spełnia warunków z art. 3 ust. 1 tej ustawy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 134/08 – z dnia 22 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 
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W razie uznania na podstawie art. 527 k.c. za bezskuteczną 
wobec masy upadłości zbywcy czynności prawnej zbycia nieru-
chomości, pozostaje w mocy obciążenie nieruchomości hipoteką, 
ustanowioną po dacie dokonania tej czynności, a wierzyciel hipo-
teczny może żądać zaspokojenia swoich należności w postępowa-
niu upadłościowym stosownie do art. 204 § 1 pkt 2b Rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Pra-
wo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.). 

 
III CZP 135/08 – z dnia 22 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
Przewidziana w art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 261, 
poz. 2603 ze zm.) możliwość zwolnienia od poniesienia pierwszej 
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nie odnosi się do podmio-
tu, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na bu-
dowę z lokalizacją czasową zgodną z ustaleniami planu miejscowe-
go (art. 207 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

 
III CZP 118/08 – z dnia 23 stycznia 2009 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
1. Adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy będący dal-

szym pełnomocnikiem nie może uwierzytelnić odpisu pełnomocnic-
twa podstawowego. 

2. Brak formalny pisma procesowego w postaci nienależytego 
umocowania pełnomocnika może być usunięty potwierdzeniem 
strony dokonanych przez niego czynności. W tym celu sąd powi-
nien wyznaczyć stronie odpowiedni termin. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 91/08 – wyrok z dnia 26 września 2008 r. 
Umieszczenie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy w 

załączniku do protokołu sporządzonego przez notariusza stanowi 
naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów o formie czyn-
ności prawnej (art. 421 § 1 k.s.h. oraz art. 73 § 2 k.c. w związku z art. 
2 k.s.h.). 

 
II CSK 212/08 – wyrok z dnia 2 października 2008 r. 
Roszczenia banku z umowy kredytu odnawialnego udzielone-

go w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym przedawniają się 
w terminie trzech lat (art. 118 k.c.). 

 
II CSK 213/08 – postanowienie z dnia 10 października 2008 r. 
Przeniesienie za zgodą wydzierżawiającego praw i obowiąz-

ków dzierżawcy na osobę trzecią nie jest równoznaczne z zawar-
ciem nowej umowy dzierżawy w rozumieniu art. 936 k.p.c. 

 
II CSK 215/08 – wyrok z dnia 10 października 2008 r. 
Strony mogą do umowy przedwstępnej wprowadzić dodatko-

we postanowienia, których niewykonanie uzasadnia skorzystanie z 
umownego prawa odstąpienia od tej umowy. 

 
III CSK 100/08 – wyrok z dnia 16 października 2008 r. 
Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej, 

podjęte z naruszeniem wymagania lojalności wobec akcjonariusza 
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tej spółki, mającego znaczący pakiet akcji, mogą być uznane za 
sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzić w interes spółki (art. 422 § 
1 k.s.h.). 

 
V CSK 172/08 – wyrok z dnia 23 października 2008 r. 
Wspólnik spółki jawnej może dochodzić wypłaty udziału w zy-

sku (art. 52 § 1 k.s.h.) tylko wobec spółki, a po otwarciu jej likwida-
cji przysługuje mu tylko roszczenie, o którym mowa w art. 82 § 2 
zdanie trzecie k.s.h., co nie wyklucza roszczenia odszkodowawcze-
go wobec innych wspólników za szkodę poniesioną w związku z 
niewypłaceniem w terminie udziału w zysku. 

 
IV CSK 228/08 – wyrok z dnia 29 października 2008 r. 
Przyczynieniem się poszkodowanego do powstania szkody 

jest każde jego zachowanie pozostające w normalnym związku 
przyczynowym ze szkodą, za którą ponosi odpowiedzialność inna 
osoba. 

Takie czynniki jak podstawa odpowiedzialności sprawcy szko-
dy, stopień winy obu stron, wina lub nieprawidłowość zachowania 
poszkodowanego, stanowią przesłanki oceny, czy i w jakim stopniu 
uzasadnione jest zmniejszenie obowiązku naprawienia szkody. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

I KZP 1/09 
Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy nie objęcie wniesionym aktem oskarżenia, określonego 

czynu zabronionego zarzuconego podejrzanemu w śledztwie, a za-
razem nie wydanie w tym względzie przez prokuratora, w następ-
stwie zamknięcia śledztwa, żadnej decyzji procesowej spośród 
przewidzianych w art. 331 § 1 k.p.k. (albo im równorzędnych), stwa-
rza okoliczność wyłączającą, w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., 
ściganie co do tego czynu?” 
 

I KZP 2/09 
Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy przedmiotem ochrony typów czynów zabronionych z art. 

152 § 1 k.k. i art. 152 § 2 k.k. obok życia dziecka poczętego jest 
zdrowie lub życie kobiety w ciąży, a co za tym idzie, czy jest ona 
osobą pokrzywdzoną wg art. 49 § 1 k.p.k. i może występować w 
sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego?” 
 

I KZP 3/09 
Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy wobec brzmienia przepisu art. 6 i art. 6a ustawy z dnia 29 

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

 
 
I KZP 23/08 – z dnia 27 stycznia 2009 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
Minister Obrony Narodowej, w ramach wymaganego przez art. 

26 § 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) porozumienia 
się z nim Ministra Sprawiedliwości, jako warunkującego delegowa-
nie sędziego sądu wojskowego, za jego zgodą, do innego sądu lub 
organu, może realizować swoje uprawnienia osobiście lub w za-
stępstwie bądź z upoważnienia przez sekretarza lub podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Może on jednak także 
powierzyć załatwianie w jego imieniu spraw w tym zakresie, a więc 
przeprowadzanie czynności niezbędnych do powstania takiego po-
rozumienia i potwierdzenia jego zaistnienia, innemu, upoważnione-
mu przez siebie w trybie określonym w art. 268a Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, pracownikowi tego Ministerstwa, a więc 
również dyrektorowi odpowiedniego departamentu. 

 
I KZP 24/08 – z dnia 27 stycznia 2009 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
„Czy Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego 

Ministerstwa Obrony Narodowej może skutecznie realizować 
uprawnienia Ministra Obrony Narodowej wynikające z treści art. 26 
§ 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów woj-
skowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.), dysponując 
upoważnieniem Ministra?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 25/08 – z dnia 29 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w War-
szawie 

W wypadku, gdy postanowienie o odmowie przywrócenia ter-
minu do wniesienia środka zaskarżenia nie było poprzedzone wy-
daniem zarządzenia o odmowie przyjęcia tego środka, decyzja o 
odmowie przywrócenia terminu stanowi orzeczenie „zamykające 
drogę do wydania wyroku” (zarówno w rozumieniu art. 459 § 1 
k.p.k., jak i art. 14 § 1 pkt 1 k.p.s.w.). Natomiast w wypadku, gdy 
przed złożeniem przez stronę wniosku o przywrócenie terminu do 
wniesienia środka zaskarżenia uprawomocniło się już zarządzenie o 
odmowie przyjęcia tego środka, postanowienie o odmowie przy-
wrócenia terminu nie jest orzeczeniem „zamykającym drogę do wy-
dania wyroku”, gdyż jego istota polega jedynie na tym, że raz już 
zamkniętej drogi do wydania wyroku – na nowo nie otwiera. 

 
I KZP 28/08 – z dnia 29 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 
„Czy wspólnik spółki cywilnej może być osobą odpowiadającą 

jak sprawca – w rozumieniu art. 9 § 3 k.k.s. w brzmieniu nadanym 
ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skar-
bowy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479) – za prze-
stępstwa skarbowe (wykroczenia skarbowe) z art. 56 § 2 k.k.s. i art. 
61 § 1 i 3 k.k.s. w zakresie w jakim zarzucane mu zachowania doty-
czą narażenia na uszczuplenie zobowiązań podatkowych spółki cy-
wilnej w podatku od towarów i usług oraz nierzetelnego lub wadli-
wego prowadzenia ksiąg (ewidencji) co do należnego i naliczonego 
podatku od towarów i usług spółki cywilnej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 29/08 – z dnia 29 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
„Czy wobec użycia w treści art. 23 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 

2004 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw ciekłych i 
biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 z późn. zm.), a także w tre-
ści art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie moni-
torowania i kontroli jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200), zwrotu: 
„wymagań jakościowych określonych w ustawie”, dla ustalenia czy 
w danym przypadku czyn sprawcy wyczerpuje znamiona przestęp-
stwa opisanego we wskazanych przepisach, mają znaczenie przepi-
sy rozporządzeń wykonawczych, wydanych na podstawie delegacji 
ustawowej zawartej w powyższych ustawach, a określające wyma-
gania jakościowe dla paliw?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
V KK 116/08 – wyrok z dnia 5 listopada 2008 r. 
Punktem wyjścia dla określenia wysokości stawki dziennej 

grzywny orzekanej za przestępstwa skarbowe (art. 23 § 3 k.k.s.), jest 
wysokość minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia przy-
pisanego czynu. 

 
V KK 146/08 – wyrok z dnia 5 listopada 2008 r. 
Treść art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) 
wskazuje, że zasady udostępniania akt zawierających materiał do-
wodowy stanowiący tajemnicę państwową lub służbową oraz spo-
sób przeprowadzania takich dowodów w postępowaniu karnym re-
gulują przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz akty prawne 
podustawowe, wydane w wykonaniu delegacji zawartych w tym ko-
deksie. 

 
V KZ 64/08 – postanowienie z dnia 1 grudnia 2008 r. 
Pismo informujące o niestwierdzeniu podstaw do złożenia 

wniosku o wznowienie postępowania (art. 84 § 3 k.p.k.), powinno 
spełniać wymogi formalne pisma procesowego (art. 119 § 1 k.p.k.), 
a wobec tego zawierać nie tylko samo stanowisko, ale także jego 
uzasadnienie. W wypadku, gdy przedłożona sądowi przez obrońcę z 
urzędu pisemna informacja nie zawiera uzasadnienia należy we-
zwać obrońcę do uzupełnienia braku formalnego tego pisma proce-
sowego (art. 120 § 1 w zw. z art. 119 § 1 pkt. 3 k.p.k.). 
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I KZP 26/08 – postanowienie z dnia 17 grudnia 2008 r. 
Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej mają prawo prowa-

dzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w 
postępowaniu uproszczonym, także o przestępstwo określone w 
art. 52 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

I UZP 1/09 

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

„Czy w sprawie przeciwko członkom zarządu spółki o uregu-
lowanie zobowiązań finansowych za zaległości z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, składek na 
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego będącego peł-
nomocnikiem winno być przyznane przy zastosowaniu § 11 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. 
w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia 
przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez 
radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349) czy też 
z uwzględnieniem § 6 tego rozporządzenia?” 

 
I UZP 2/09 

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

„Czy w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), w sytuacji, 
kiedy nie rozstrzygano kwestii o uszczerbku na zdrowiu w postę-
powaniu przed organem rentowym, ani też w postępowaniu rozpo-
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znawczym o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy 
pracy – tym orzeczeniem o uszczerbku na zdrowiu jest orzeczenie 
Sądu, w którym przyjmie się za prejudycjalną okoliczność zaistnie-
nie wypadku przy pracy, a wysokość jednorazowego odszkodowa-
nia ustala się z daty wyrokowania Sądu, czy też tym orzeczeniem 
jest wydana przez organ rentowy zaskarżona decyzja o odmowie 
przyznania jednorazowego odszkodowania z powodu nieuznania 
zdarzenia za wypadek przy pracy, a wysokość ewentualnego jedno-
razowego odszkodowania określa się z daty wydania zaskarżonej 
decyzji wydanej przez organ rentowy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
III UZP 2/08 – z dnia 7 stycznia 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 
„Czy zobowiązania do zapłaty składek na ubezpieczenia spo-

łeczne oraz na Fundusz Pracy powstałe przed dniem 1 stycznia 
2003 r. i nieprzedawnione na tę datę ulegają przedawnieniu z upły-
wem 5 lat czy też 10 lat, od dnia ich wymagalności?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
II PZP 13/08 – z dnia 21 stycznia 2009 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury 

nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o 
pracę przez pracodawcę (art. 45 § 1 k.p.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 

 
 
WZ 54/08 – postanowienie z dnia 16 września 2008 r. 
Artykuł 13 k.k.w. nie ma zastosowania w postępowaniu przed 

sądem dyscyplinarnym dla sędziów sądów wojskowych określo-
nym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów 
wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz.1676 ze zm.). 

 
WZ 55/08 – postanowienie z dnia 16 września 2008 r. 
Prawomocne zasądzenie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodle-
głego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) jedy-
nie odszkodowania za poniesioną szkodę, nie stoi na przeszkodzie 
zasądzeniu na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy również zadośćuczy-
nienia za doznaną krzywdę, gdyż – w myśl tego przepisu – art. 8 
ustawy ma odpowiednie zastosowanie wobec określonych osób w 
sytuacji, w której „nie zostało prawomocnie zasądzone odszkodo-
wanie i zadośćuczynienie”, natomiast użycie spójnika „i” wskazuje 
na koniunkcję. 

 
WK 22/08 – wyrok z dnia 30 września 2008 r. 
Ze względu na treść art. 335 § 1 k.p.k., z której wynika, że 

wniosek prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez przepro-
wadzenia rozprawy może dotyczyć orzeczenia wyłącznie kary lub 
środka karnego, w tym trybie nie jest dopuszczalne wnioskowanie o 
zastosowanie środka wychowawczego, leczniczego albo po-
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prawczego wobec sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu 
lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, jeżeli zachodzą warunki okre-
ślone w art. 10 § 4 k.k. W związku z tym, a także koniecznością 
przeprowadzenia dowodów dla sprawdzenia, czy wspomniane wa-
runki w konkretnym wypadku zachodzą, sprawa takiego oskarżone-
go powinna być zawsze rozpoznawana na zasadach ogólnych (art. 
343 § 7 k.p.k.), czyli na rozprawie. 

 
WZ 64/08 – postanowienie z dnia 24 października 2008 r. 
Zażalenie na postanowienie prokuratora co do dowodów rze-

czowych wydane w następstwie umorzenia śledztwa, o którym mo-
wa w art. 323 § 2 k.p.k., na podstawie art. 465 § 2 k.p.k. przysługuje 
do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, gdyż w tym wypadku 
ustawa nie stanowi inaczej. Tracący niebawem moc obowiązującą 
(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r., K 38/07 – 
Dz. U. Nr 123, poz. 802) art. 236 § 2 k.p.k., w myśl którego zażalenie 
na postanowienie prokuratora w przedmiocie dowodów rzeczowych 
rozpoznaje prokurator nadrzędny, nie ma tu bowiem zastosowania, 
ponieważ chodzi w nim o zażalenie na postanowienie wydane wy-
łącznie „w toku” postępowania przygotowawczego, a nie po jego 
zakończeniu. 
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