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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 42/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dochody małżonka pozostającego w ustroju wspólności 

majątkowej małżeńskiej uzyskane z przestępstwa wchodzą w skład 

majątku wspólnego w trybie art. 32 § 2 pkt 1 k.r. i op. w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 20 stycznia 2005 r.?” 

 

III CZP 43/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy z zakresu desygnatów pojęcia «lokal mieszkalny» zawar-

tego w § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grud-

nia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 

109, poz. 1245) zgodnie z treścią tego przepisu wyłączone zostały 

lokale mieszkalne w domach bliźniaczych jako takich, czy tylko w 

domach bliźniaczych jednorodzinnych i czy przy dokonywaniu wy-

kładni tego pojęcia dla celów podatkowych na tle regulacji § 1 pkt 

12 w zw. z § 63 ust. 1 pkt 5 tego rozporządzenia w brzmieniu sprzed 

dnia 1 stycznia 2002 r. dozwolone jest odwołanie się do pojęcia «za-

budowy jednorodzinnej» zawartego w § 3 pkt 4 rozporządzenia Mi-

nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 

1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać 
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10 poz. 46)?” 

 

III CZP 44/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenie przedsiębiorcy, będącego spółką z ograni-

czoną odpowiedzialnością o wynagrodzenie za bezumowne korzy-

stanie z jej nieruchomości w związku z przebiegiem linii przesyło-

wych należących do innego podmiotu, przedawnia się w terminie 

trzech czy dziesięciu lat?” 

 

III CZP 45/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy «inny następca prawny» osoby uprawnionej według tre-

ści księgi wieczystej, którego następstwo wynika z dokumentów 

złożonych w aktach tej księgi i zostało ujawnione poprzez wpis 

ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego wynikającego z treści 

księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, należy do kręgu 

uczestników postępowania wieczystoksięgowego, jeżeli jego 

przedmiotem jest obciążenie tego właśnie prawa, a przez to przy-

sługuje mu uprawnienie do złożenia skargi na orzeczenie referenda-

rza sądowego?” 

 

III CZP 46/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w sprawie o ustalenie istnienia członkostwa w spółce 

wodnej dopuszczalne jest badanie ważności uchwały Walnego 
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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?” 

III CZP 47/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy norma prawna zawarta w art. 840 § 1 pkt 2 in fine k.p.c. 

umożliwia dłużnikowi – który nie podjął obrony przed żądaniem po-

zwu w sprawie, która doprowadziła do powstania tytułu wyko-

nawczego, z tej przyczyny, iż zaniechał podniesienia zarzutu speł-

nienia świadczenia, gdy było to obiektywnie możliwe np. w sprzeci-

wie od nakazu zapłaty – zwalczenie tego tytułu, czy też powództwo 

to jest możliwe tylko w takich wypadkach, w których ustawodawca 

prawnie wyłączył obronę pozwanego przed żądaniem pozwu w po-

stępowaniu, w którym zapadł tytuł egzekucyjny albo nie mógł on jej 

podjąć z innych usprawiedliwionych przyczyn?” 

 

III CZP 48/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozlicze-

niu podlega równowartość bonifikaty z tytułu preferencyjnego na-

bycia własności lokalu mieszkalnego, przewidzianej w przepisie art. 

58 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 

 4



398) w sytuacji, gdy nabycie własności lokalu mieszkalnego na pre-

ferencyjnych warunkach określonych w tym przepisie nastąpiło po 

ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przez byłego małżonka, 

któremu uprzednio – w czasie trwania małżeńskiej wspólności 

ustawowej – przydzielono tenże lokal jako kwaterę stałą na podsta-

wie art. 10 powołanej ustawy, a przydział uwzględniał drugiego mał-

żonka przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej?” 

 

III CZP 49/10 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy uprawniony może domagać się udzielenia zabezpiecze-

nia roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością poprzez zawieszenie postępowania reje-

strowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały?” 

 

III CZP 50/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest wpisanie na podstawie art. 16 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) w dziale III księgi wieczy-

stej prawa dzierżawy nieruchomości lub jej wyodrębnionej części w 

sytuacji, gdy przed zawarciem umowy dzierżawy doszło do zajęcia 

nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w 

stosunku do jej właściciela?” 
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III CZP 51/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na podstawie przepisu art. 691 § 1 k.c. można wstąpić w 

stosunek najmu lokalu socjalnego?” 

 

III CZP 52/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy umowa zlecenia obejmująca stałe prowadzenie obsługi 

prawnej, w tym reprezentowanie zleceniodawcy przed sądami po-

wszechnymi w zakresie spraw, które nie zostały skonkretyzowane w 

umowie zlecenia, jest stałym stosunkiem zlecenia w rozumieniu art. 

87 § 1 k.p.c. i może stanowić podstawę udzielenia pełnomocnictwa 

procesowego w sprawie, która dotyczy wykonania umowy cywilno-

prawnej?” 

 

III CZP 53/10 

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-
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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 związku 

z § ust. 2 pkt 1 wymienionego wyżej rozporządzenia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 14/10 – z dnia 9 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Jeżeli dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w 

ciągu roku od dnia, w którym obowiązany był to uczynić, roczny 

termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

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

brzmieniu obowiązującym przed dniem 2 maja 2009 r., do złożenia 

wniosku o orzeczenie zakazu z art. 373 tej ustawy biegnie od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu lub zakończeniu 

postępowania upadłościowego wszczętego z wniosku wierzyciela, 

albo od dnia oddalenia tego wniosku na podstawie art. 13 ustawy. 

 

III CZP 15/10 – z dnia 9 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie: 

„Czy podniesienie zarzutu nadużycia prawa podmiotowego 

(art. 5 k.c.), jeśli jest słuszny, może zniweczyć skutki wpływu termi-

nu zawitego z art. 574 k.s.h.?” 

Innymi słowy: „Czy z pomocą wymienionego zarzutu można 

wskrzesić odpowiedzialność wspólników byłej spółki cywilnej za jej 

zobowiązania, wygasłą po upływie terminu trzyletniego (art. 574 

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

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

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 17/10 – z dnia 9 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy w sprawie o odszkodowanie z tytułu zmniejszenia warto-

ści nieruchomości w związku z działalnością Lotniska Wojskowego 

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

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

związku z art. 322 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochro-

ny środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), 

organem jednostki organizacyjnej reprezentującej Skarb Państwa 

winien być Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu, 

czy też Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu (Jed-

nostki Wojskowej nr 1156)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 21/10 – z dnia 16 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika procesowego, dorę-

czenia wyroku zaocznego należy dokonać pełnomocnikowi z po-

uczeniem o przysługujących środkach zaskarżenia, także wtedy, 

gdy jest nim adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy (art. 

343 w zw. z art. 133 § 3 k.p.c.). 

 

III CZP 112/09 – z dnia 20 kwietnia 2010 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Niewzięcie przez zainteresowanego udziału w sprawie rozpo-

znawanej w postępowaniu nieprocesowym nie powoduje nieważno-

ści postępowania 

i nadano jej moc zasady prawnej. 
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III CZP 2/10 – z dnia 28 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

Umorzenie postępowania na podstawie art. 1821 § 1 k.p.c. nie 

powoduje przewidzianego w art. 744 k.p.c. upadku zabezpieczenia 

polegającego na obciążeniu nieruchomości hipoteką przymusową 

wpisaną do księgi wieczystej przed ogłoszeniem upadłości. 

 

III CZP 3/10 – z dnia 28 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie: 

„Czy rozporządzenie Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach 

członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w spra-

wach cywilnych i handlowych («doręczanie dokumentów») oraz 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348 wyklucza zastoso-

wanie art. 1135 (obecnie art. 11355) k.p.c. w sprawach, w których 

jedna ze stron ma siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, 

ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 8/10 – z dnia 28 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 

W planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomo-

ści wymienia się jako sumę ulegającą podziałowi (art. 1024 § 1 pkt 1 

k.p.c.) cenę nabycia nieruchomości oraz odsetki od tej ceny za 

okres od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wła-

sności do sporządzenia planu podziału. 
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III CZP 9/10 – z dnia 28 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Od postanowienia wstępnego wydanego na podstawie art. 685 

k.p.c., w którym nie rozstrzygnięto zgłoszonego w sprawie o dział 

spadku wniosku o zasiedzenie, uczestnikowi wnoszącemu o odda-

lenie tego wniosku przysługuje apelacja. 

 

III CZP 10/10 – z dnia 28 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o zawe-

zwanie do próby ugodowej nie przysługuje zażalenie. 

 

III CZP 19/10 – z dnia 28 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Nieuiszczenie opłaty sądowej od sprzeciwu od wyroku zaocz-

nego załączonego do wniosku o przywrócenie terminu do wniesie-

nia sprzeciwu stanowi brak formalny tego wniosku. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

III CZ 50/09 – postanowienie z dnia 26 listopada 2009 r. 

Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postę-

powaniu rozpoznawczym nie obejmuje postępowania ze skargi o 

wznowienie tego postępowania. 

 

I CSK 175/09 – wyrok z dnia 16 grudnia 2009 r. 

W postępowaniu cywilnym niedopuszczalna jest kontrola pra-

widłowości zastosowania prawa materialnego stanowiącego pod-

stawę wydania decyzji administracyjnej. 

 
V CSK 195/09 – wyrok z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Urządzenia wymienione w art. 49 § 1 k.c. z chwilą ich połącze-

nia z siecią należącą do przedsiębiorstwa przestają być częścią 

składową nieruchomości i stają się samoistnymi rzeczami rucho-

mymi, które mogą być przedmiotem odrębnej własności i odrębne-

go obrotu. 

 

V CSK 208/09 – postanowienie z dnia 22 stycznia 2010 r. 

Przepis art. 477 § 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 368 Prawa upa-

dłościowego i naprawczego nie stanowią podstawy do tego, aby w 

razie gdy po zakończeniu postępowania upadłościowego pozosta-

nie jeszcze majątek spółki jej wykreślenie z rejestru musiało być 

zawsze poprzedzone ogłoszeniem likwidacji spółki i przeprowadze-

niu jej na zasadach określonych w k.s.h. 
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II CZ 90/09 – postanowienie z dnia 3 lutego 2010 r. 

W sprawie z powództwa osoby, o której mowa w art. 491 usta-

wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), bez względu na jej 

wynik, koszty postępowania poniesione przez strony pokrywa po-

zwana spółdzielnia. 

 

V CZ 67/09 – postanowienie z dnia 10 lutego 2010 r. 

Dopuszczalna jest apelacja powodów od wyroku uwzględnia-

jącego powództwo o przywrócenie stanu poprzedniego na podsta-

wie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geodezyjne i 

górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), w 

której powodowie zarzucają nie określenie w wyroku uwzględniają-

cym powództwo przyjętej przez sąd metody przywrócenia stanu 

poprzedniego. 

 

I CSK 311/09 – wyrok z dnia 12 lutego 2010 r. 

Umowa przewidziana w art. 391 k.c. w postaci przyrzeczenia 

„spełnienia określonego świadczenia” przez osobę trzecią zakłada 

istnienie takiego świadczenia w ramach stosunku obligacyjnego łą-

czącego tę osobę z wierzycielem przyrzekającego (art. 353 k.c.), nie 

obejmuje natomiast świadczenia obciążającego dłużnika. 

 

I CSK 340/09 – wyrok z dnia 12 lutego 2010 r. 

Z faktu przytoczenia w raporcie, sporządzonym na podstawie 

art. 70a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 

Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr-

wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 
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104, poz. 711 ze zm.), zeznań złożonych w sprawie karnej nie wyni-

ka, że są one objęte wynikającym z art. 244 § 1 k.p.c. domniema-

niem zgodności z prawdą urzędowych zaświadczeń. 

 

I CSK 374/09 – wyrok z dnia 12 lutego 2010 r. 

Przed dniem 1 września 2004 r. Skarb Państwa odpowiadał za 

szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem nieprawomocnym po-

stanowieniem o ogłoszeniu upadłości. 

 

II CSK 449/09 – wyrok z dnia 18 lutego 2010 r. 

Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej o odwołaniu członka 

jej zarządu może być zaskarżona powództwem o stwierdzenie nie-

ważności tej uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 

k.c. 

 
V CZ 7/10 – postanowienie z dnia 25 lutego 2010 r. 

Brak wskazania podstawy prawnej, jak również motywów, któ-

rymi kierował się Sąd Apelacyjny orzekając o kosztach postępowa-

nia apelacyjnego, oznacza, że uzasadnienie nie odpowiada wymo-

gom przewidzianym w art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. 

 
V CSK 260/09 – wyrok z dnia 18 marca 2010 r. 

Zgodność uchwały organu spółdzielni z ustawą ocenia się we-

dług prawa obowiązującego w dniu podjęcia uchwały. 

 

I CSK 457/09 – wyrok z dnia 25 marca 2010 r. 

Uznanie roszczenia (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.) wymaga powzięcia 

przez wierzyciela wiadomości o złożonym przez zobowiązanego 

oświadczeniu wiedzy. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 8/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„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.?” 

 

I KZP 9/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zawarte w art. 9 § 3 k.k.s. pojęcie «jednostki organiza-

cyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy 

przyznają zdolność prawną» obejmuje swoim zakresem jednostki o 

całkowicie wyodrębnionym majątku, zorganizowanej strukturze 

wewnętrznej ujętej w ramy organizacyjne oraz określonych zasa-

dach prowadzenia spraw tej jednostki i reprezentowania jej na ze-

wnątrz (której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną) funk-

cjonujące niezależnie od jakichkolwiek struktur tj. jednostki organi-

zacyjne wyodrębnione i samodzielne, czy też również jednostki po-

wiązane strukturalnie z innym podmiotem posiadającym osobo-
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wość prawną (jednostki stanowiące część struktury organizacyjnej 

osoby prawnej)?” 

 

I KZP 10/10 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy regulacje art. 51 § 2 k.p.k. oraz art. 98 § 2 pkt 2 i § 3 

k.r. i op. wyłączają uprawnienie rodzica małoletniego pokrzywdzo-

nego do wykonywania jego praw w postępowaniu z oskarżenia pry-

watnego przeciwko drugiemu z rodziców, któremu przysługuje wła-

dza rodzicielska?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

SNO 42/09 – wyrok z dnia 14 lipca 2009 r. 

Odpowiednie stosowanie konstrukcji prawa materialnego, któ-

re regulują zbieg przepisów ustawy oraz tych, które wielość zacho-

wań pozwalają (nakazują) traktować jako jedno przestępstwo, znaj-

duje zastosowanie do ustaleń o odpowiedzialności dyscyplinarnej 

sędziów. 

 

III KK 187/09 – wyrok z dnia 16 grudnia 2009 r. 

Przepis art. 47 k.p.k. reguluje kwestię wyłączenia od udziału w 

sprawie nie samej jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są 

czynności w tym stadium postępowania, lecz konkretnej osoby, któ-

ra czynności te prowadzi w roli prokuratora prowadzącego albo 

nadzorującego postępowanie przygotowawcze, czy też oskarżyciela 

publicznego, a co do której istnieją powody wyłączenia z mocy 

prawa (art. 47 w zw. z art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10 k.p.k.) lub okoliczno-

ści tego rodzaju, że mogłyby one wywołać uzasadnioną wątpliwość 

co do bezstronności tej osoby (art. 47 w zw. z art. 41 § 1 k.p.k.). 

 

III KZ 87/09 – postanowienie z dnia 22 grudnia 2009 r. 

Od daty zawiadomienia skazanego o złożeniu opinii stwierdza-

jącej brak podstaw do sporządzania kasacji przez obrońcę z urzędu, 

skazanemu przysługuje 30-dniowy termin do wniesienia kasacji 

sporządzonej przez obrońcę z wyboru. O takim uprawnieniu skaza-

nego należy pouczyć. 
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II KK 198/09 – postanowienie z dnia 9 lutego 2010 r. 

1. Nie jest dopuszczalne, bez uzyskania wyraźnej zgody 

oskarżonego, wykorzystanie w celach dowodowych materiału po-

chodzącego z tzw. badań przesiewowych wówczas, gdy zachowany 

został taki materiał, którego oskarżony nie byłby zobowiązany – z 

uwagi na rodzaj badań objętych treścią art. 74 § 2 k.p.k. – dostar-

czyć występując w charakterze podejrzanego, a przy którego po-

braniu w trybie art. 192a § 1 k.p.k. nie jest wymagana zgoda osoby 

objętej badaniem eliminacyjnym. 

2. Sprawca przestępstwa określonego w art. 235 k.k., podejmu-

jąc podstępne zabiegi mające na celu skierowanie przeciwko okre-

ślonej osobie ścigania o przestępstwo, w tym i przestępstwo skar-

bowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscy-

plinarne, działać może osobiście lub pośrednio, to jest przez osobę 

trzecią. 

 

I KZP 1/10 – postanowienie z dnia 25 marca 2010 r. 

Wysokość orzeczonej od sprawcy przestępstwa nawiązki 

przewidzianej w art. 290 § 2 k.k. nie może przekroczyć podwójnej 

wartości drzewa będącego przedmiotem przestępstwa, niezależnie 

od ilości osób pokrzywdzonych – w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. – 

tym przestępstwem. 

 

I KZP 2/10 – postanowienie z dnia 25 marca 2010 r. 

W sytuacji, gdy zastosowanie podsłuchu procesowego spełnia 

wymagania formalne, tzn. postanowienie o zarządzeniu kontroli i 

utrwalaniu treści rozmów telefonicznych wydaje – po wszczęciu po-

stępowania przygotowawczego – sąd, a toczące się postępowanie 

lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy 
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przestępstwa wymienionego w zamkniętym katalogu, zamieszczo-

nym w art. 237 § 3 k.p.k., to kwestia wykorzystania, w toczącym się 

postępowaniu karnym, treści utrwalonych w trakcie podsłuchu za-

pisów, zależy wyłącznie od oceny sądu, czy mają one znaczenie dla 

tego postępowania. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 
II PZP 5/10 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Toruniu przedstawione do rozpoznania przez skład 3 

sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy roszczenie o zmianę gradacji korpusu i mianowanie na 

stopień służbowy, o którym mowa w art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze 

zm.) jest roszczeniem ze stosunku służbowego funkcjonariusza 

celnego w rozumieniu art. 189 cytowanej ustawy i czy w związku z 

tym dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o to roszczenie 

przed sądem pracy? 

w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: 

2. Czy sformułowanie «funkcjonariusz celny, który przed 

dniem wejścia w życie» zawarte w art. 223 ust. 3 pkt 2 cytowanej 

ustawy odnosi się do funkcjonariuszy, którzy warunek określony w 

art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy spełniali w dniu wejścia w życie ustawy, 

a na dzień wejścia w życie ustawy zajmowali inne stanowisko?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I UZP 1/10 – z dnia 7 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Białymstoku 

W zakresie ustalenia prawa do zasiłku chorobowego osoby 

podlegającej rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu stosuje się 

odpowiednio art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze-

niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.). 

 

II UZP 3/10 – z dnia 7 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

W sprawie z odwołania od decyzji Wojskowego Biura Emery-

talnego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji tego Biura 

podjętej po 1 stycznia 1999 r., droga sądowa przed sądem po-

wszechnym jest niedopuszczalna (art. 31, art. 32 ust. 2 ustawy z 

dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-

dowych oraz ich rodzin – tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze 

zm. w zw. z art. 156 k.p.a.). 

 

II UZP 5/10 – z dnia 7 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 

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

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

puszczalne jest umocowanie przez Zgromadzenie Wspólników 
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członka zarządu spółki do zawarcia umowy o pracę z innym człon-

kiem zarządu? 

Czy umowa o pracę na stanowisku prezesa zarządu spółki za-

warta przez powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników peł-

nomocnika będącego członkiem zarządu spółki z innym członkiem 

zarządu spółki może być uznana za umowę prawnie skuteczną, nie 

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

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

deksu cywilnego i przepisów Kodeksu pracy – przez dopuszczenie 

do jej wykonywania?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III UZP 1/10 – z dnia 8 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Siedlcach: 

„Czy definicja śmiertelnego wypadku przy pracy zawarta w art. 

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

łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst 

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

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

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

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

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

zawarta w tym przepisie ma charakter wyczerpujący i autonomiczny 

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

wej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III SZP 1/10 – z dnia 8 kwietnia 2010 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek 

o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego załączone-

go do akt sprawy, który złożył przedsiębiorca w związku z przeka-

zaniem na żądanie Prezesa Urzędu informacji i dokumentów w toku 

postępowania wyjaśniającego, rozpoznaje jednocześnie z załącze-

niem przekazanego materiału do akt sprawy postępowania antymo-

nopolowego (art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochro-

nie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

 

II UZP 1/10 – z dnia 21 kwietnia 2010 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwe-

stionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą poza-

rolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych 

ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). 
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