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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 74/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

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

rego wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do loka lu mieszkalne-

go, Sąd mo Ŝe ustali ć warto ść tego prawa jako ewidencyjn ą warto ść 

wkładu mieszkaniowego, w zwi ązku z utrat ą mocy w dniu 31 lipca 

2007 r. art. 11 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz utra-

tą mocy art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 1 1 w/w ustawy w dniu 31 grudnia 

2009 r.? 

w przypadku odpowiedzi negatywnej 

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

go wchodzi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu  mieszkalnego, 

w aktualnym stanie prawnym, S ąd mo Ŝe ustali ć warto ść tego prawa 

jako ró Ŝnicę pomi ędzy warto ścią rynkow ą lokalu a zwaloryzowan ą 

warto ścią wniesionego wkładu mieszkaniowego?” 

 

III CZP 75/09 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy poj ęcie «istotnej zmiany siły nabywczej pieni ądza po 

powstaniu zobowi ązania» stanowi ące w my śl art. 358 1 § 3 k.c. prze-

słank ę waloryzacji przez s ąd świadczenia pieni ęŜnego obejmuje 

równie Ŝ przypadki, w których do utraty lub znacznego obni Ŝenia 
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warto ści świadczenia doszło na skutek oddziaływania powszechn ie 

obowi ązujących przepisów prawa w postaci dekretu z dnia 27 li pca 

1949 r. o zaci ąganiu nowych i okre ślaniu wysoko ści nie umorzo-

nych zobowi ązań pieni ęŜnych (Dz. U. Nr 45, poz. 332) oraz ustawy z 

dnia 28 pa ździernika 1950 r. o zmianie systemu pieni ęŜnego (Dz. U. 

Nr 50, poz. 459 ze zm.)?” 

 

III CZP 76/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„1. Czy w my śl przepisu art. 967 § 1 k.p.c. przepadek r ękojmi 

następuje z mocy prawa i orzeczenie s ądu egzekucyjnego w tej 

mierze ma charakter deklaratoryjny czy te Ŝ orzeczenie to ma cha-

rakter konstytutywny; 

2. o ile orzeczenie wydane w trybie art. 967 § 1 k. p.c. jest ak-

tem konstytutywnym, to czy jego wydanie uzale Ŝnione jest od usta-

lenia zawinienia nabywcy w niedotrzymaniu terminu d o zapłaty po-

zostałej cz ęści ceny nabycia?” 

 

III CZP 77/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy dopuszczalna jest droga s ądowa w sprawie o zapłat ę z 

powództwa gminy przeciwko mał Ŝonkowi, zst ępnemu, albo wst ęp-

nemu mieszka ńca domu pomocy społecznej z tytułu zwrotu wydat-

ków wnoszonych za nich zast ępczo w postaci opłaty za pobyt 

mieszka ńca w domu pomocy społecznej – na podstawie art. 61 ust. 

3 w zw. z art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 20 04 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, p oz. 728)?” 



 3 

 

III CZP 78/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy poj ęcie misja publiczna zdefiniowane w art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i tel ewizji (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 19 97 r. o gospodar-

ce nieruchomo ściami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2 603 

ze zm.)?” 

 

III CZP 79/09 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy uprawnienie przyznane Ministrowi wła ściwemu do spraw 

Skarbu Pa ństwa przepisem art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 199 6 r. o 

zasadach wykonywania uprawnie ń przysługuj ących Skarbowi Pa ń-

stwa (Dz. U. Nr 106/1996, poz. 493 ze zm.) w stosun ku do pa ństwo-

wych osób prawnych uzasadnia istnienie materialnopr awnego inte-

resu Skarbu Pa ństwa w Ŝądaniu stwierdzenia niewa Ŝności czynno-

ści prawnej dokonanej z naruszeniem art. 5a § 1 tej ustawy, na pod-

stawie art. 189 k.p.c.?” 

 

III CZP 80/09 

Wniosek Pierwszego Prezesa S ądu Najwy Ŝszego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy przy rozpoznawaniu wniosku o wpis w ksi ędze wieczy-

stej decyduj ące znaczenie ma zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. stan rze-

czy z chwili orzekania, czy te Ŝ – wobec szczególnego charakteru 
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post ępowania o wpis w ksi ędze wieczystej – nale Ŝy na podstawie 

art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi ęgach wieczystych i hipo-

tece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 13 61 z późn. zm.) w zw. 

z art. 192 pkt 3 k.p.c., art. 13 § 2 k.p.c., art. 6 266 § 1 k.p.c. i art. 626 8 § 

2 k.p.c. uzna ć, Ŝe przy wpisie do ksi ęgi wieczystej decyduje stan 

rzeczy z chwili zło Ŝenia wniosku?” 

 

III CZP 81/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego Warszawa – Praga w War-

szawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu 

NajwyŜszego: 

„Czy w sprawie o podział maj ątku wspólnego, do ustalenia 

warto ści spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – j eŜeli lokal 

został zbudowany z udziałem środków z Krajowego Funduszu 

Mieszkaniowego i stosownie do art. 12 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz . U. z 2003 r. Nr 

119, poz. 1116 ze zm.) niedopuszczalne jest przenie sienie przez 

spółdzielni ę mieszkaniow ą na inn ą osob ę własno ści takiego lokalu 

– mają zastosowanie przepisy art. 11 ust. 2 1 i 11 ust. 2 2 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkanio wych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) b ądź teŜ według jakich innych kry-

teriów nale Ŝy ustali ć warto ść tego prawa?” 

 

III CZP 82/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy, a je śli tak to w jakiej wysoko ści opłat ę stosunkow ą po-

biera komornik w przypadku umorzenia post ępowania egzekucyj-

nego na wniosek wierzyciela, od nale Ŝności uiszczonej przez dłu Ŝ-
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nika bezpo średnio do r ąk wierzyciela ju Ŝ po wszcz ęciu egzekucji: 

- 5 %, uznaj ąc spełnione świadczenie pieni ęŜne za pozostałe do wy-

egzekwowania w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy z d nia 29 sierpnia 

1997 r. o komornikach s ądowych i egzekucji, 

- 15%, traktuj ąc to świadczenie jak wyegzekwowane w rozumieniu 

art. 49 ust. 1 tej ustawy, 

czy te Ŝ moŜe opłata egzekucyjna od tej nale Ŝności w ogóle nie po-

winna by ć pobierana?” 

 

III CZP 83/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w przypadku, gdy uczestnik post ępowania nieproceso-

wego, wezwany do usuni ęcia braku apelacji polegaj ącego na nieza-

znaczeniu zakresu Ŝądanej zmiany we wniosku o zmian ę postano-

wienia s ądu pierwszej instancji orzekaj ącego co do istoty sprawy, 

wskazuje zakres Ŝądanej zmiany w taki sposób, Ŝe zachodzi roz-

bieŜność pomi ędzy zakresem zaskar Ŝenia tego postanowienia 

wskazanym w apelacji a zakresem Ŝądanej zmiany, zaznaczonym we 

wniosku o zmian ę postanowienia, polegaj ąca na tym, Ŝe zakres Ŝą-

danej zmiany jest w ęŜszy od zakresu zaskar Ŝenia, apelacja podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art . 13 § 2 k.p.c., je śli 

jednocze śnie apelacja zawiera, zgłoszony jako ewentualny, wn iosek 

o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do p onownego 

rozpoznania, w którym zakres Ŝądanego uchylenia pokrywa si ę z 

zakresem zaskar Ŝenia postanowienia?” 
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III CZP 84/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„1. Czy umieszczenie na podstawie art. 57 ust. 1 pk t 1 ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o ł ączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) przez 

poprzednika prawnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie 

– przedsi ębiorstwo „Poczta Polska Telegraf i Telefon” na nier ucho-

mości osoby trzeciej osprz ętu liniowego instalacji telefonicznej, 

uzasadnia przyj ęcie, Ŝe na rzecz tego podmiotu powstało nieodwo-

łalne i bezterminowe, skuteczne wobec wła ściciela rzeczy, prawo do 

korzystania z tej nieruchomo ści? 

2. Czy z faktu, Ŝe powołany w pytaniu pierwszym przepis przy-

znawał PPTT prawo do bezpłatnego umieszczenia na ni eruchomo-

ści osoby trzeciej osprz ętu liniowego instalacji telefonicznej, nale Ŝy 

wyprowadzi ć wniosek, Ŝe właściciel tak obci ąŜonej rzeczy został na 

trwałe pozbawiony mo Ŝliwo ści uzyskiwania jakiegokolwiek ekwiwa-

lentu pieni ęŜnego z tytułu korzystania z nieruchomo ści przez 

przedsi ębiorstwo telekomunikacyjne?” 

 

III CZP 85/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy w przypadku, gdy Skarb Pa ństwa reprezentowany przez 

Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji wytoczył powództwo 

o ustalenie niewa Ŝności czynno ści prawnej dotycz ącej nabycia nie-

ruchomo ści przez cudzoziemca, powołuj ąc si ę na to, Ŝe nabycie 

nieruchomo ści przez cudzoziemca nast ąpiło wbrew przepisom 

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho mości przez 
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cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 167,  poz. 1758 ze 

zm.), przesłank ą oceny zasadno ści takiego powództwa jest istnienie 

interesu prawnego w Ŝądaniu ustalenia (art. 189 k.p.c.)?” 

 

III CZP 86/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy wiceprezes s ądu rejonowego jest uprawniony w rozu-

mieniu art. 67 § 2 k.p.c. w zw. z art. 21 § 1 pkt 1  i art. 22 § 5 ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s ądów powszechnych do 

podejmowania za Skarb Pa ństwa czynno ści w post ępowaniu egze-

kucyjnym jako organ pa ństwowej jednostki organizacyjnej, czy te Ŝ 

jego uprawnienie do działania za Skarb Pa ństwa wynika ze szcze-

gólnego upowa Ŝnienia ustawowego?” 

 

III CZP 87/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy przy obliczaniu stosunku, w jakim pozostaj ą do siebie 

naleŜności wierzycieli kategorii IX, dla stosunkowego podzi ału su-

my obj ętej podziałem, o którym stanowi przepis art. 1026 §  1 k.p.c., 

naleŜy uwzgl ędnić tylko nale Ŝność główn ą kaŜdego z wierzycieli, 

czy te Ŝ tę naleŜność główn ą wraz z odsetkami, kosztami post ępo-

wania i innymi nale Ŝnościami ubocznymi?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 19/09 – z dnia 9 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego we Wrocławiu: 

„Czy regulacja art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami, w brzmieniu nadanym 

przez art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zm ianie ustawy o 

gospodarce nieruchomo ściami oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 173, poz. 1218), przewiduj ąca zwolnienie nabywcy 

nieruchomo ści stanowi ącej lokal mieszkalny od obowi ązku zwrotu 

kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryza cji w przypadku 

sprzeda Ŝy lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat, je Ŝeli środki 

uzyskane z jego sprzeda Ŝy przeznaczone zostan ą w ci ągu 12 mie-

sięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieru chomo ści 

przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniow e, odnosi si ę 

wył ącznie do umów sprzeda Ŝy zawieranych przez gmin ę z najem-

cami po dacie wej ścia w Ŝycie wskazanej nowelizacji, tj. po 22 pa ź-

dziernika 2007 r., czy te Ŝ znajduje zastosowanie tak Ŝe do umów 

sprzeda Ŝy zawieranych przez gmin ę z najemcami w czasie obowi ą-

zywania art. 68 ust. 2 wymienionej ustawy w jej brz mieniu nadanym 

ustaw ą z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1 41, poz. 

1492), tj. od 22 wrze śnia 2004 r. do 21 pa ździernika 2007 r.?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

III CZP 38/09 – z dnia 9 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Olsztynie: 
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„Czy wezwanie do udziału w procesie gminy stosownie  do tre-

ści art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2 005 r. Nr 41, poz. 

398 z późn. zm.) oznacza, Ŝe po stronie osoby zajmuj ącej lokal 

mieszkalny bez tytułu prawnego i gminy istnieje wsp ółuczestnictwo 

konieczne w zakresie Ŝądania eksmisji i w zakresie okre ślenia od-

szkodowania?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

III CZP 44/09 – z dnia 9 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Poznaniu 

Nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalno ści osta-

tecznej decyzji administracyjnej Wojskowego Komenda nta Uzupeł-

nień o przyznaniu na podstawie art. 95 pkt 1 ustawy z d nia 11 wrze-

śnia 2003 r. o słu Ŝbie wojskowej Ŝołnierzy zawodowych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) świadczenia pieni ęŜnego w 

związku ze zwolnieniem z zawodowej słu Ŝby wojskowej. 

 

III CZP 45/09 – z dnia 9 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 

„Czy samorz ądowe kolegium odwoławcze, które wydało decy-

zję, o której mowa w art. 287 pkt 1 ustawy z dnia 30 s ierpnia 2002 r. 

Prawo o post ępowaniu przed s ądami administracyjnymi (Dz. U. z 

2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jest statio fisci Skarbu Pa ństwa w 

sprawie o odszkodowanie wytoczonej na podstawie wym ienionego 

przepisu ustawy?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 
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III CZP 47/09 – z dnia 9 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Poznaniu: 

„Czy dochodzone na podstawie art. 417 1 § 2 k.c. roszczenie o 

naprawienie szkody wyrz ądzonej przez wydanie przed dniem 1 

września 2004 r. ostatecznej decyzji przedawnia si ę z upływem 10 

lat od wydania tej decyzji (art. 442 § 1 zd. 2 k.c. )?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 259/08 – wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. 

Art. 179 § 1 k.c. ma zastosowanie przez analogi ę do zrzeczenia 

się uŜytkowania wieczystego, je Ŝeli oświadczenie o zrzeczeniu zo-

stało zło Ŝone w czasie jego obowi ązywania. 

 

II CSK 546/08 – wyrok z dnia 25 lutego 2009 r. 

Artykuł 129 w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 2 7 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150 ze zm.) stanowi samodzieln ą podstaw ę odpowiedzial-

ności odszkodowawczej zwi ązanej z ograniczeniem sposobu ko-

rzystania z nieruchomo ści w wyniku ustanowienia obszaru ograni-

czonego u Ŝytkowania. 

 

II CSK 484/08 – wyrok z dnia 5 marca 2009 r. 

1. Na podstawie art. 11 zd. 2 k.p.c. nie jest mo Ŝliwe obalenie w 

post ępowaniu cywilnym ustale ń prawomocnego wyroku skazuj ące-

go co do popełnienia przest ępstwa. 

2. Artykuł 156 k.c. dotyczy jedynie czynno ści prawnych ściśle 

rozporz ądzających. 

 

IV CSK 558/08 – wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

Umowne zwolnienie wspólnika spółki jawnej od udział u w stra-

tach (art. 51 § 3 k.s.h.) nie modyfikuje jego odpow iedzialno ści na 

podstawie art. 22 § 2 k.s.h. 
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II CSK 614/08 – wyrok z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej pod warunkiem jes t nie-

dopuszczalne. 

 

I CSK 427/08 – postanowienie z dnia 14 maja 2009 r. 

Umorzeniu podlegaj ą tylko post ępowania w sprawach, w któ-

rych dochodzone roszczenia mog ą podlega ć procedurze zgłoszenia 

i uznawania w post ępowaniu upadło ściowym. 

 

I CSK 386/08 – wyrok z dnia 20 maja 2009 r. 

Zgłoszenie zarzutu przedawnienia mo Ŝe zostać uznane za nad-

uŜycie prawa podmiotowego równie Ŝ w wypadku, gdy do przedaw-

nienia doszło z przyczyny obci ąŜającej wył ącznie wierzyciela. 

 

V CNP 1/09 – postanowienie z dnia 21 maja 2009 r. 

Wynagrodzenie dla kuratora, b ędącego adwokatem, ustano-

wionego z urz ędu w post ępowaniu egzekucyjnym dla nieznanego z 

miejsca pobytu dłu Ŝnika (art. 802 k.p.c.), s ąd podwy Ŝsza o stawk ę 

podatku od towarów i usług (VAT). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 19/09 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy charakter i istota porozumienia Ministra Spraw iedliwo ści 

z Ministrem Obrony Narodowej przy delegowaniu s ędziego s ądu 

wojskowego do pełnienia obowi ązków s ędziowskich lub wykony-

wania czynno ści administracyjnych w innym s ądzie wojskowym lub 

w sądzie powszechnym w trybie art. 26 § 1 Ustawy prawo o ustroju 

sądów wojskowych, w przypadku wadliwego działania w z akresie 

owego porozumienia po stronie Ministra Obrony Narod owej, powo-

duje prawn ą nieskuteczno ść samej delegacji?” 

 

I KZP 20/09 

Pytanie prawne składu 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy przez działalno ść na rzecz niepodległego bytu Pa ństwa 

Polskiego, o której mowa w art. 8 ust. 2a i ust. 2b  ustawy z dnia 23 

lutego 1991 r. o uznaniu za niewa Ŝne orzecze ń wydanych wobec 

osób represjonowanych za działalno ść na rzecz niepodległego bytu 

Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), nal eŜy rozumie ć 

równie Ŝ działalno ść prowadzon ą poza terytorium Polski (w grani-

cach obecnych lub ustalonych w Traktacie Ryskim)?” 
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I KZP 21/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Piotrkowie Trybunalskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝ-

szego: 

„Czy stan powagi rzeczy os ądzonej w jednej sprawie mo Ŝe 

wynika ć z wydanego w innej sprawie, prowadzonej przeciwko tej 

samej osobie o ten sam czyn, prawomocnego postanowi enia o 

umorzeniu post ępowania, którego podstaw ą jest tak Ŝe negatywna 

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

iudicata?” 

 

I KZP 22/09 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy dla penalizacji posiadania środka odurzaj ącego 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?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 
 

I KZP 8/09 – z dnia 29 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na py-

tanie prawne S ądu Okr ęgowego w Krakowie: 

„Czy reguły post ępowania z dobrem wyznaczaj ące zakres to-

lerowanego ryzyka, które mog ą być oceną zachowania i stanowi ć o 

jego zgodno ści lub niezgodno ści z prawem przy przest ępstwie 

przekroczenia uprawnie ń lub niedopełnienia swoich obowi ązków 

przez funkcjonariusza publicznego opisanego w art. 231 k.k. musz ą 

być zgodne z regułami wynikaj ącymi z zasady nullum crimen sine 

lege, art. 1 k.k.?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

I KZP 9/09 – z dnia 29 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na py-

tanie prawne S ądu Apelacyjnego w Katowicach: 

„Czy, z uwagi na wskazan ą w art. 572 k.p.k. form ę postanowie-

nia, od zawartego w wyroku ł ącznym orzeczenia o umorzeniu po-

stępowania słu Ŝy zaŜalenie czy te Ŝ apelacja?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

I KZP 11/09 – z dnia 29 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy: 

„Czy w świetle tre ści art. 282 § 1 k.p.k. list Ŝelazny stanowi 

przeszkod ę dla dokonania zatrzymania osoby, wzgl ędem której go 

wydano, celem doprowadzenia jej do zakładu karnego,  do odbycia 

orzeczonej wobec niej prawomocnie, jeszcze przed wy daniem listu 

Ŝelaznego, kary pozbawienia wolno ści?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 10/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego S ądu Pracy i Ubezpiecze ń 

Społecznych w Tarnowie przedstawione do rozpoznania  przez skład 

3 sędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

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

określony na nast ępuj ące 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 mi ędzy rozwi ązaniem po-

przedniej a nawi ązaniem kolejnej umowy nie była dłu Ŝsza ni Ŝ 1 mie-

siąc, to trzecia umowa o prac ę na czas okre ślony zawarta pomi ędzy 

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

na w skutkach prawnych z umow ą o prac ę na czas nieokre ślony w 

rozumieniu przepisu art. 25 1 § 1 kodeksu pracy?” 

 

II UZP 7/09 

Pytanie prawne S ądu Okr ęgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝ-

szego: 

„1. Czy zawarte w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 cz erwca 1999 r. 

o świadczeniach pieni ęŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzy ństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267  

ze zm.; dalej jako «ustawa zasiłkowa») sformułowani e «ustanie po-

przedniej niezdolno ści do pracy» nale Ŝy rozumie ć jako ustanie nie-

zdolno ści do pracy w znaczeniu medycznym, czy te Ŝ jako «ustanie 
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prawa do zasiłku chorobowego po wyczerpaniu 182 – d niowego 

okresu zasiłkowego»; 

2. czy niezdolno ść do pracy spowodowana «t ą samą chorob ą» 

w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej oznacz a ostatni ą cho-

robę powoduj ącą niezdolno ść do pracy przed przerw ą, czy te Ŝ jaką-

kolwiek chorob ę powoduj ącą niezdolno ść do pracy z dotychczaso-

wego okresu zasiłkowego; 

3. czy zasada wliczania okresów poprzedniej niezdol ności do 

pracy spowodowanej t ą samą chorob ą przewidziana w art. 9 ust. 2 

ustawy zasiłkowej dotyczy jednej, czy i kolejnych p rzerw w niezdol-

ności do pracy?” 

 

II UZP 8/09 

Pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Gda ńsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 s ędziów S ądu Najwy Ŝszego: 

„Czy tre ść art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.  U. z 2008 r. Nr 

50, poz. 291 ze zm.) jest całkowitym uregulowaniem jednego z wy-

mogów do ponownego uzyskania prawa do renty rolnicz ej wył ącza-

jącym stosowanie art. 58 ust. 2 (zdanie ostatnie) ust awy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze ń 

Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm .) w zw. z art. 52 

ust. 1 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym roln ików?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 3/09 – z dnia 9 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na py-

tanie prawne S ądu Okr ęgowego Warszawa – Praga w Warszawie: 

„Czy wydanie przez S ąd, pod nieobecno ść stron i ich pełno-

mocników, na podstawie art. 265 § 1 k.p. postanowie nia o przywró-

ceniu stronie terminu do wniesienia odwołania od wy powiedzenia 

umowy o prac ę na posiedzeniu jawnym wyznaczonym dla publikacji 

wyroku stanowi pozbawienie stron prawa do obrony w rozumieniu 

art. 379 pkt 5 k.p.c.?” 

postanowiono odmówi ć podj ęcia uchwały. 

 

III SZP 1/09 – z dnia 15 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na 

pytanie prawne S ądu Apelacyjnego w Warszawie 

Na podstawie art. 479 59 § 2 k.p.c., Prezes Urz ędu Komunikacji 

Elektronicznej uznaj ąc odwołanie za słuszne w cało ści, mo Ŝe zmie-

nić lub uchyli ć swoj ą decyzj ę tylko w całej zaskar Ŝonej cz ęści. 

Przepis ten nie ma zastosowania, gdy Prezes Urz ędu uzna odwoła-

nie za słuszne w cz ęści. 

 

I PZP 3/09 – z dnia 24 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na py-

tanie prawne S ądu Okr ęgowego S ądu Pracy i Ubezpiecze ń Spo-

łecznych w Krakowie 

W sprawie o odszkodowanie w zwi ązku z wypowiedzeniem 

umowy o prac ę zawartej na czas okre ślony z naruszeniem przepi-

sów o wypowiedzeniu takiej umowy opłat ę za czynno ści radcy 
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prawnego z tytułu zast ępstwa prawnego okre śla się z zastosowa-

niem § 11 ust. 1 pkt 2 rozporz ądzenia Ministra Sprawiedliwo ści z 

dnia 28 wrze śnia 2002 r. w sprawie opłat za czynno ści radców 

prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa ństwa kosztów pomocy 

prawnej udzielonej przez radc ę prawnego ustanowionego z urz ędu 

(Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). 

 

I UZP 8/09 – z dnia 24 lipca 2009 r. w składzie 3 s ędziów na py-

tanie prawne S ądu Apelacyjnego w Łodzi 

Przy ustalaniu spełnienia warunku posiadania 20 kwa rtałów 

okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego wymaganeg o do na-

bycia prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolno ści do pracy w go-

spodarstwie rolnym, powstałej w wieku powy Ŝej 30 lat, maj ącego 

przypada ć w okresie ostatnich 10 lat przed zło Ŝeniem wniosku o 

rentę (art. 21 ust. 2 pkt 5 i ust. 8 ustawy z dnia 20 gr udnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników – tekst jedn.: Dz . U. z 2008 r. Nr 

50, poz. 292 ze zm.) nie wlicza si ę okresów pobierania renty z tytułu 

niezdolno ści do pracy. 

 


