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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 118/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie 

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

cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) i nieukończonych w da-

nej instancji po tej dacie przewodniczący zobowiązuje stronę do 

zapłacenia sum wyłożonych przez Skarb Państwa na pokrycie wy-

datków wynikłych z podejmowanych przez sąd czynności?” 

 

III CZP 119/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w pojęciu «opis sposobu dokonania oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu» użytym w przepisie art. 184 

ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Pu-

blicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.) mieści się 

również prawo wniesienia odwołania od protestu dotyczącego opi-

su warunków udziału w postępowaniu?” 

 

III CZP 120/09 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ 

w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„1. Czy postępowanie z zażalenia na postanowienie sędziego-
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komisarza, w którym uczestniczą upadły będący spółką z ograni-

czoną odpowiedzialnością oraz członek jej zarządu, stanowi spór 

pomiędzy tymi osobami w rozumieniu art. 210 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych? 

2. Czy osobie nie objętej listą wierzytelności ani nie objętej 

ostatecznym planem podziału funduszów masy upadłości, służy 

czynna legitymacja procesowa do wniesienia zarzutów do tego pla-

nu podziału funduszów masy upadłości? 

3. Czy upadłemu służy legitymacja procesowa do wniesienia 

zarzutów do ostatecznego planu podziału funduszów masy upadło-

ści, wobec nie uwzględnienia w tym planie roszczeń osoby nie obję-

tej listą wierzytelności ani tym planem podziału funduszów masy?” 

 

III CZP 121/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis własności 

na podstawie sądowego postanowienia o przysądzeniu własności 

nieruchomości Sąd może badać zasadność wniosku pod kątem ist-

nienia przesłanki wskazanej w treści przepisu art. 34 zd. 2 ustawy o 

księgach wieczystych i hipotece?” 

 

III CZP 122/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 

poz. 1186 ze zm.) sąd rejestrowy jest uprawniony do badania wpły-
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wu naruszeń procedury podejmowania uchwał przez walne zgro-

madzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na ich treść?” 

 

III CZP 123/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sprawa o zapłatę kwoty nieprzekraczającej 10 000 zł z ty-

tułu nienależytego wykonania zobowiązania jest sprawą o roszcze-

nie wynikające z umowy, w rozumieniu art. 5051 pkt 1 k.p.c. (sprawą 

rozpoznawaną w postępowaniu uproszczonym)?” 

 

III CZP 124/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roczny termin do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu z 

art. 373 p.u.n. rozpoczyna bieg od oddalenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości na podstawie art. 13 p.u.n. także w stosunku do osoby, 

która ze swej winy, będąc zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła 

takiego wniosku w terminie 2 tygodni od dnia powstania podstawy 

do ogłoszenia upadłości, a następnie utraciła status członka zarzą-

du i od ponad roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości nie pełniła tej funkcji?” 

 

III CZP 125/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w świetle przepisu art. 756 k.c. w przypadku wyrażenia 

zgody przez użyczającego na poczynienie nakładów na rzecz uży-

czoną przez biorącego w użyczenie do rozliczenia tych nakładów 
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ma zastosowanie przepis art. 753 § 2 k.c. w związku z art. 713 k.c.? 

w przypadku odpowiedzi twierdzącej 

2. Kiedy staje się wymagalne roszczenie biorącego rzecz w 

użyczenie o zwrot nakładów poniesionych na tę rzecz, w szczegól-

ności czy jest to uzależnione od wcześniejszego wydania rzeczy 

oraz czy przysługuje mu roszczenie o zwrot tylko nakładów ko-

niecznych, czy również użytecznych i przynoszących korzyść uży-

czającemu i czy charakter tych nakładów ma wpływ na datę ich 

wymagalności?” 

 

III CZP 126/09 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„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 

uposażenia?” 

poprzednia sygnatura III CZP 66/09 

 

III CZP 127/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w trybie przewidzianym przez art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 

80, poz. 903 ze zm.) wspólnota mieszkaniowa może udzielić zarzą-
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dowi wspólnoty mieszkaniowej pełnomocnictwa do złożenia 

oświadczenia o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 

(służebności gruntowej), w celu wykonania uchwały w sprawie nie 

wymienionej w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6 tej ustawy, ze skutkiem w 

stosunku do właścicieli wszystkich lokali?” 

 

III CZP 128/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy jednostka wojskowa wchodząca w skład sił zbrojnych RP 

a obejmująca lotnisko wojskowe użytkowane w celu prowadzenia 

lotów szkoleniowych może być uznana za przedsiębiorstwo lub za-

kład w rozumieniu art. 435 § 1 k.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 81/09 – z dnia 17 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warsza-

wie 

W sprawie o podział majątku wspólnego wartość lokatorskie-

go prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem środ-

ków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (art. 121 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tekst 

jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) – ustalaną po dniu 31 

lipca 2007 r. – stanowi kwota wkładu mieszkaniowego jaką zobo-

wiązany byłby wnieść członek spółdzielni zawierający w chwili po-

działu umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do tego lokalu. Wartość ta może być podwyższona lub obniżona 

stosownie do szczególnych okoliczności. 

 

III CZP 83/09 – z dnia 17 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Zaznaczenie w apelacji zakresu żądanej zmiany lub uchylenia 

zaskarżonego orzeczenia w sposób niezgodny z granicami zaskar-

żenia nie stanowi braku uniemożliwiającego nadanie biegu apelacji, 

jeżeli ze względu na tzw. integralność zaskarżonego orzeczenia sąd 

drugiej instancji może wyjść poza te granice oraz granice wnio-

sków. 
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III CZP 85/09 – z dnia 17 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

„Czy w przypadku, gdy Skarb Państwa reprezentowany przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wytoczył powództwo 

o ustalenie nieważności czynności prawnej dotyczącej nabycia nie-

ruchomości przez cudzoziemca, powołując się na to, że nabycie 

nieruchomości przez cudzoziemca nastąpiło wbrew przepisom 

ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.), 

przesłanką oceny zasadności takiego powództwa jest istnienie inte-

resu prawnego w żądaniu ustalenia (art. 189 k.p.c.) ?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 86/09 – z dnia 17 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Polecenie wszczęcia egzekucji przewidziane w § 3 rozporzą-

dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie 

egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów po-

stępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 42, poz. 288) wydaje 

prezes właściwego sądu, chyba że powierzy wykonywanie tej czyn-

ności wiceprezesowi sądu. 

 

III CZP 89/09 – z dnia 17 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warsza-

wie 

Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia 

także wtedy, gdy jeden ze spadkobierców powołanych do dziedzi-

czenia nie żyje. 
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III CZP 92/09 – z dnia 17 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

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 87/09 – z dnia 20 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Przy obliczaniu przewidzianego w art. 1026 § 1 k.p.c. stosunku 

w jakim pozostają do siebie należności wierzycieli wymienionych w 

art. 1025 § 1 pkt 9 k.p.c. należy uwzględnić należność główną wraz z 

odsetkami i kosztami postępowania. 

 
III CZP 88/09 – z dnia 20 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Przewidziana w art. 969 § 1 k.p.c. utrata rękojmi następuje z 

mocy prawa, a postanowienie sądu stwierdzające jej utratę ma cha-

rakter deklaratoryjny. 

 
III CZP 90/09 – z dnia 20 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy określenie w bankowym tytule egzekucyjnym wysokości 

odsetek według stopy procentowej odsetek maksymalnych, to jest 

w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego spełnia 

wymogi formalne z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. 

zm.) jeżeli wskazano także aktualną stopę tych odsetek właściwą na 

chwilę wystawienia tytułu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 95/09 – z dnia 20 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu 

Składnikiem nieruchomości wspólnej, o której mowa w art. 3 

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) nie może być udział we współ-

własności nieruchomości sąsiedniej. 

 

III CZP 99/09 – z dnia 20 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 k.c., 

oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak 

małżonkowie. 

 

III CZP 100/09 – z dnia 20 listopada 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego 

wydane na podstawie art. 369 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

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

którym sąd orzekł o umorzeniu niezaspokojonych zobowiązań 

dłużnika nie stanowi przeszkody do wpisania tego dłużnika do reje-

stru dłużników niewypłacalnych w oparciu o art. 55 pkt 1 ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186). 

 

III CZP 94/09 – z dnia 26 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 

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

dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) przez 
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poprzednika prawnego Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie 

– przedsiębiorstwo «Poczta Polska Telegraf i Telefon» na nieru-

chomości osoby trzeciej osprzętu liniowego instalacji telefonicznej, 

uzasadnia przyjęcie, że na rzecz tego podmiotu powstało nieodwo-

łalne i bezterminowe, skuteczne wobec właściciela rzeczy, prawo do 

korzystania z tej nieruchomości? 

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

znawał PPTT prawo do bezpłatnego umieszczenia na nieruchomo-

ści osoby trzeciej osprzętu liniowego instalacji telefonicznej, należy 

wyprowadzić wniosek, że właściciel tak obciążonej rzeczy został na 

trwałe pozbawiony możliwości uzyskiwania jakiegokolwiek ekwiwa-

lentu pieniężnego z tytułu korzystania z nieruchomości przez 

przedsiębiorstwo telekomunikacyjne?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 96/09 – z dnia 26 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: 

„Czy emerytowi wojskowemu, który zachował uprawnienie do 

kwatery stałej przydzielonej mu w trakcie trwania małżeństwa przy 

uwzględnieniu małżonka przy ustalaniu przysługującej powierzchni 

mieszkalnej – służy roszczenie o eksmisję byłego małżonka z tej 

kwatery w oparciu o art. 58 § 2 k.r.o.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 98/09 – z dnia 26 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Legitymowany na podstawie art. 96 Prawa wekslowego do żą-

dania umorzenia weksla jest jedynie ten, kto wekslem władał w 

chwili jego zaginięcia. 
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III CZP 102/09 – z dnia 26 listopada 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia staje się wyma-

galne w terminie, w którym powinno być spełnione zgodnie z art. 

455 k.c. 

 

III CZP 103/09 – z dnia 26 listopada 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

„Czy w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi 

prawo własności nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpiecza-

jącą wierzytelność z tytułu kredytu zaciągniętego solidarnie przez 

oboje małżonków w czasie trwania ustroju wspólności majątkowej, 

a do spłaty kredytu zobowiązany jest nie tylko rzeczowo małżonek, 

któremu przyznano nieruchomość, ale zobowiązani są też nadal so-

lidarnie i osobiście oboje byli małżonkowie, wartość podlegającego 

podziałowi prawa powinna odpowiadać aktualnej wartości rynkowej 

tegoż prawa, nie pomniejszonej o niespłacony kredyt, a jeśli tak, to 

czy uczestnikiem postępowania winien być bank – kredytodawca?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 104/09 – z dnia 26 listopada 2009 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 

Należności alimentacyjne stwierdzone tytułem wykonawczym 

złożonym przez wierzyciela na podstawie art. 1036 k.p.c. podlegają 

zaspokojeniu w kolejności określonej w art. 1025 § 1 pkt 2 k.p.c. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 130/09 – postanowienie z dnia 12 sierpnia 2009 r. 

Jeżeli przed 22 września 2004 r. tj. przed wejściem w życie art. 

3a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 

r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) w budynku stanowiącym własność Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wyodrębniono i 

sprzedano część lokali ustanawiając dla właściciela lokalu udział w 

użytkowaniu wieczystym gruntu, którego okresy kończą się w róż-

nym czasie, to przy wyodrębnianiu i sprzedaży kolejnego lokalu 

okres użytkowania wieczystego dla tego lokalu odpowiada najdal-

szemu terminowi użytkowania wieczystego ustalonego dla lokalu 

wyodrębnionego i sprzedanego przed 22 września 2004 r. 

 

I CSK 6/09 – wyrok z dnia 3 września 2009 r. 

Umowa zobowiązująca do ustanowienia i przeniesienia odręb-

nej własności lokalu, w której nie określono wielkości udziałów w 

nieruchomości wspólnej, ani danych umożliwiających ich ustalenie, 

jest nieważna. 

 

V CSK 42/09 – wyrok z dnia 9 września 2009 r. 

Zobowiązanie się w umowie o współpracy do zawierania w 

przyszłości rodzajowo oznaczonych umów, bez określenia ich 

istotnych postanowień, nie jest równoznaczne z zaciągnięciem zo-

bowiązania w rozumieniu art. 230 k.s.h. 
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V CSK 43/09 – postanowienie z dnia 9 września 2009 r. 

Skuteczność wykonania prawa pierwokupu nie zależy od uisz-

czenia ceny sprzedaży lub złożenia jej do depozytu sądowego. 

 

IV CSK 180/09 – postanowienie z dnia 17 września 2009 r. 

Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem 

wykonawczym, określonym w art. 109 ust. 1 w zw. z art. 111 u.k.w.h. 

może na jego podstawie żądać ustanowienia hipoteki przymusowej 

kaucyjnej także wtedy, gdy po powstaniu tego tytułu przelał objętą 

nim wierzytelność. 

 

IV CSK 207/09 – wyrok z dnia 24 września 2009 r. 

I. Ustalenie, że przyczyną szkody było zachowanie małoletnie-

go, który ukończył 13 lat, lecz winy mu przypisać nie można, nie wy-

łącza odpowiedzialności prowadzącego zakład na podstawie art. 

435 k.c. 

II. W wyroku wstępnym sąd nie orzeka o przyczynieniu się po-

szkodowanego. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 29/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wynikające z art. 11 pkt 1 ustawy o broni i amunicji ze-

zwolenie na posiadanie broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 

lub replikę tej broni bez pozwolenia jest równoznaczne z zezwole-

niem na posiadanie bez takiego zezwolenia również amunicji do tej 

broni?” 

 

I KZP 30/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy regulacja przepisu art. 49 § 1 k.k.w. dopuszczająca moż-

liwości odroczenia wykonania grzywny odnosi się także do kary za-

stępczej grzywny orzeczonej na podstawie art. 65 § 1 k.k.w.?” 

 

I KZP 31/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy można nadać klauzulę wykonalności prawomocnemu 

wyrokowi w sytuacji, gdy orzeczono w nim na podstawie art. 72 § 2 

k.k. obowiązek naprawienia szkody w całości lub w części, a nie 

upłynął jeszcze okres próby, względnie określony na podstawie art. 

74 § 1 k.k.?” 
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I KZP 32/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest przyjęcie, a w przypadku przyjęcia – 

rozpoznanie zażalenia złożonego przez adwokata, który został wy-

znaczony do wykonywania obrony podejrzanego, w szczególności 

obrony obligatoryjnej w świetle art. 79 § 1 k.p.k., przez organ nie-

uprawniony zgodnie z art. 81 § 2 k.p.k. do podjęcia takiej decyzji, ale 

obronę mimo to podjął?” 

 

I KZP 33/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zasadnym jest przyjęcie, że w obowiązującym stanie 

prawnym wobec utraty mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 

r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.) nastąpiła depenalizacja czynu stypi-

zowanego w art. 22a tejże ustawy, polegającego na niestosowaniu 

się do zakazu wstępu na imprezę masową orzeczonego na podsta-

wie art. 22 ust. 1 w/w ustawy, czy też niezastosowanie się do tego 

zakazu wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 244 Kodeksu kar-

nego?” 

 

I KZP 34/09 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ławnicy sądu powszechnego orzekający w sprawach, z 

którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących ta-
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jemnicę państwową powinni posiadać poświadczenie bezpieczeń-

stwa (art. 27 ust. 1 i art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 stycznia 

1999 r. o ochronie informacji niejawnych – Dz. U. z 2005 r. Nr 196, 

poz. 1631 ze zm.)?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 20/09 – wyrok z dnia 10 czerwca 2009 r. 

Przepis art. 54 k.k.s. dotyczy jedynie nieujawnienienia przez 

podatnika właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodat-

kowania w zakresie podatku, co do którego istniał już w danym 

okresie obowiązek podatkowy obejmujący tego podatnika; nie pe-

nalizuje on zatem nieuregulowania przez podatnika zryczałtowane-

go podatku w wysokości 75 % od dochodów z nieujawnionych źró-

deł w okresie, za który ustalono później ten podatek, jako że w 

okresie tym obowiązek podatkowy co do tego podatku jeszcze nie 

istniał i powstał dopiero w wyniku wydania i doręczenia podatniko-

wi decyzji organu podatkowego o zastosowaniu wobec niego wska-

zanego podatku zryczałtowanego. 

 

IV KK 165/09 – postanowienie z dnia 18 czerwca 2009 r. 

Określoną w art. 178 § 2 k.k.w. powinność wysłuchania skaza-

nego przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia 

wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, poza wypad-

kiem obligatoryjnego zarządzenia tej kary na podstawie art. 75 § 1 

k.k. (art. 178 § 2 in fine k.k.w.), rozumieć należy z reguły jako obo-

wiązek sądu, ponieważ ma ona charakter gwarancyjny, umożliwia-

jący skazanemu realizację jego prawa do obrony zarówno w zna-

czeniu materialnym, jak i formalnym. 

 



 18 

IV KK 28/09 – wyrok z dnia 24 czerwca 2009 r. 

Właściwe zrealizowanie obowiązków określonych w art. 457 § 

3 k.p.k. świadczy o zachowaniu standardu rzetelnego procesu od-

woławczego. Wynikający z treści art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwen-

cji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności standard 

rzetelnego procesu obejmuje także postępowanie odwoławcze, a 

jednym z jego wyznaczników jest wyraźne wskazanie w uzasadnie-

niu wyroku podstawy rozstrzygnięcia, a więc także odniesienia się 

do argumentacji stron, które gwarantuje stronie możliwość stwier-

dzenia rzeczywistego skorzystania z prawa do apelacji. 

 

II KO 22/09 – wyrok z dnia 8 lipca 2009 r. 

Wskazany w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zakres w 

jakim badany przepis jest sprzeczny z Konstytucją RP – determinu-

je granice modyfikacji, które są jego następstwem w wyrokach pod-

legających uchyleniu na podstawie art. 540 § 2 k.p.k. Zatem, w sytu-

acji gdy przesłanką wznowienia postępowania jest orzeczenie Try-

bunału Konstytucyjnego, w następstwie którego stracił moc lub 

uległ zmianie przepis, będący podstawą skazania lub warunkowego 

umorzenia postępowania – a w konsekwencji zachodzi potrzeba 

określenia na nowo jedynie kwalifikacji prawnej czynu przypisane-

go oskarżonemu oraz wymierzenia kary, ale przy zachowaniu do-

tychczasowych ustaleń – uchylenie, w wyniku wznowienia postę-

powania, zaskarżonego orzeczenia powinno nastąpić właśnie tylko 

w tym zakresie. 

 

I KZP 13/09 – postanowienie z dnia 30 września 2009 r. 

Ogłoszenie wyroku zawsze odbywa się jawnie (publicznie), 

nawet wówczas, gdy jawność rozprawy wyłączono w całości i w ca-
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łości wyłączono także jawność przytoczenia powodów wyroku (art. 

45 ust. 2 zdanie 2 Konstytucji RP, art. 364 § 2 k.p.k.). Skoro tzw. sen-

tencja wyroku, zawierająca elementy określone w art. 413 k.p.k., a 

więc także imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość 

oskarżonego (art. 413 § 1 pkt 3 k.p.k.) oraz przytoczenie opisu i 

kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel zarzucił 

oskarżonemu (art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k.), z przyczyn konstytucyjnych 

musi być ogłoszona jawnie (publicznie), postępowanie przed sądem 

powinno zaś toczyć się sprawnie i bez nieuzasadnionej zwłoki, za-

tem osoba, która przyznała klauzulę tajności dokumentom proce-

sowym obejmującym te dane (albo jej przełożony) zobowiązana jest 

do wyrażenia zgody na zmianę lub zniesienie tej klauzuli w tym za-

kresie, najpóźniej do etapu wniesienia aktu oskarżenia. 

 

I KZP 16/09 – postanowienie z dnia 30 września 2009 r. 

Skoro ustawodawca w art. 139 § 1 k.p.k. wiąże „negatywne” 

skutki z faktem niezawiadomienia organu prowadzącego proces 

karny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub pobytu (analo-

gicznie adresu elektronicznego), to skutki takie mogą zaistnieć tyl-

ko wówczas, gdy brak zawiadomienia o zmianie miejsca zamiesz-

kania lub pobytu był wynikiem swobodnej decyzji strony, tj. wtedy 

gdy strona mogła dokonać takiego zawiadomienia, ale tego nie 

uczyniła. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 6/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„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 uza-

sadnieniem?” 

 

II PZP 12/09 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy powszechne towarzystwo emerytalne przejmujące zarzą-

dzanie otwartym funduszem emerytalnym w trybie art. 66 ust. 1 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 

1667 ze zm.) jest ogólnym następcą prawnym powszechnego towa-

rzystwa emerytalnego zarządzającego dotychczas tym fundu-

szem?” 

 

II PZP 13/09 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim przedstawione do rozpo-
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znania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wezwanie do udziału w sprawie na podstawie art. 194 § 1 

k.p.c. poprzez czynności konkludentne, bez wydania przez Sąd 

pierwszej instancji postanowienia, wywołuje skutki określone w art. 

198 § 1 k.p.c.?” 

II UZP 10/09 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), w brzmieniu sprzed zmiany 

dokonanej art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 8, poz. 38), 

wyłączał nabycie prawa do emerytury z ustawy o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez żołnierza zawo-

dowego także wówczas, gdy okresy składkowe, o których mowa w 

tym przepisie nie zostały uwzględnione przy obliczeniu emerytury 

żołnierza zawodowego?” 

 

III SZP 3/09 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozpoznając 

na podstawie art. 47946 pkt 2 k.p.c. zażalenie na postanowienie Pre-

zesa Urzędu Regulacji Energetyki wydane na podstawie art. 9e ust. 

1 i 2, art. 91 ust. 1, art. 9m ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 

89, poz. 625 ze zm.), w przedmiocie odmowy wydania świadectwa 
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pochodzenia energii elektrycznej, wydaje orzeczenie w formie wy-

roku, czy postanowienia oraz, czy na orzeczenie Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów przysługuje zażalenie, czy apelacja?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,   

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 4/09 – z dnia 4 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Sieradzu 

Pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania 

świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek 

pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z 

winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tego rozwiąza-

nia, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgod-

nego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 

k.p. 

 

II PZP 11/09 – z dnia 5 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Gdańsku z/s w Gdyni: 

„Czy zachodzi nieważność postępowania w sytuacji gdy pier-

wotnie Sąd prowadził sprawy w składzie 1 sędziego i 2 ławników 

(art. 47 § 2 pkt 1 lit. a k.p.c.) o dochodzenie w jednym postępowaniu 

(art. 191 i 193 § 1 k.p.c.) roszczenie ze stosunku pracy, a następnie 

wyłączył do odrębnego rozpoznania roszczenia, co do których wg 

generalnej zasady (art. 47 § 1 k.p.c.) w pierwszej instancji właści-

wym jest Sąd w składzie 1 sędziego i to postępowanie w dalszym 

ciągu prowadził i wydał wyrok w składzie 1 sędziego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 



 24 

III SZP 2/09 – z dnia 6 listopada 2009 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przepis art. 56 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w brzmieniu sprzed wej-

ścia w życie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie 

ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowi-

ska i ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 21, poz. 124) 

stosuje się do oceny wykonania w 2006 r. przez przedsiębiorstwo 

energetyczne obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej 

w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źró-

dłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej, nawet jeżeli postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po wejściu w życie 

ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. Jednakże art. 56 ust. 1 pkt 1a 

ustawy – Prawo energetyczne w nowym brzmieniu stosuje się, jeżeli 

wysokość kary pieniężnej przewidzianej w tym przepisie jest 

względniejsza dla przedsiębiorstwa energetycznego. 

 

II PZP 4/09 – z dnia 18 listopada 2009 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji może ponosić od-

powiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędnego pouczenia 

spadkobierców uprawnionego pracownika o tym, że nie przysługuje 

im prawo do nieodpłatnego nabycia akcji. 

 

II PZP 7/09 – z dnia 18 listopada 2009 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

W sprawach o roszczenia żołnierza zawodowego o potrąconą 

część uposażenia i o odsetki za zwłokę w wypłacie uposażenia dro-
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ga przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna, chyba że 

uprzednio organ administracji wojskowej lub sąd administracyjny 

uznały się w tych sprawach za niewłaściwe (art. 2 § 3 i art. 1991 

k.p.c.); wówczas właściwy jest sąd pracy. 

 


