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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 29/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na 

czynność komornika sądowego w postaci postanowienia o przy-

znaniu ruchomości wierzycielowi w wyniku uwzględnienia jego 

wniosku o przejęcie ruchomości złożonego w trybie art. 877 k.p.c. 

przysługuje zażalenie do sądu II instancji?” 

 

III CZP 30/14 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kartuzach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy referendarz sądowy w sądzie rejonowym jest uprawniony 

do orzekania w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach ze skargi 

na czynność komornika?” 

 

III CZP 31/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca zamiesz-

kania pozwanego, będącego osobą fizyczną – przy jednoczesnym 

wskazaniu miejsca jego pracy, w sposób umożliwiający doręczanie 

pism procesowych – stanowi brak formalny pozwu uzasadniający 

zarządzenie zwrotu pozwu?” 
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III CZP 32/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie pasażera 

domagającego się od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego od-

szkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004 z dnia 11 lutego 

2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy 

dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo od-

wołania lub dużego opóźnienia lotów?” 

 

III CZP 33/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej skierowane prze-

ciwko gminie o zwrot częściowo nienależnego świadczenia w 

związku z uregulowaniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntu w zawyżonej wysokości podlega trzyletniemu terminowi 

przedawnienia, jako związane z prowadzeniem przez spółdzielnię 

mieszkaniową działalności gospodarczej (art. 118 k.c. in fine), czy 

też dziesięcioletniemu terminowi, na zasadach ogólnych?” 

 

III CZP 34/14 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w 

rubryce Prokurenci, jednego prokurenta z jednoczesnym zastrzeże-
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niem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki?” 

 

III CZP 35/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przejście obowiązków, o których mowa w art. 788 § 1 

k.p.c., następuje w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy jednoo-

sobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?” 

 

III CZP 36/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy oświadczenie woli członka zarządu spółki z o.o. o rezy-

gnacji z pełnienia funkcji złożone drugiemu członkowi dwuosobo-

wego zarządu tej spółki powoduje wygaśnięcie mandatu (art. 202 § 

4 k.s.h.)?” 

 

III CZP 37/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wierzyciel hipoteczny ma legitymację procesową do do-

chodzenia odszkodowania od sprawcy szkody na podstawie art. 93 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi 

zmianami) i jeżeli tak, to czy może on żądać zapłaty odszkodowania 

na swoją rzecz czy też jego roszczenie winno ograniczać się do żą-

dania zobowiązania złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu 

sądowego?” 
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III CZP 38/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenie o zapłatę czesnego przez studenta niepań-

stwowej szkoły wyższej powstałe w okresie obowiązywania ustawy 

z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. 

Nr 96, poz. 590 z późn. zm.) i ustawy z dnia 12 września 1990 r. o 

szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) przedaw-

niają się w terminie dwóch lat przewidzianym w art. 751 pkt 2 k.c. 

dla roszczeń z tytułu nauki czy w terminie 10 lat z art. 118 k.c.?” 

 

III CZP 39/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy żądanie podmiotu określonego w art. 2 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 

2011.231.1376) skierowane do komornika sądowego o opłatę za 

udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji może 

być rozpoznane w drodze skargi na czynności komornika, który w 

toku egzekucji odmówił uiszczenia opłaty?” 

 

III CZP 40/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 968 kodeksu cywilnego można uznać za 

ważny zapis testamentowy sformułowany alternatywnie?” 
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III CZP 41/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy gminie na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o go-

spodarce nieruchomościami przysługuje prawo pierwokupu w sto-

sunku do nieruchomości niezabudowanej nabytej od Skarbu Pań-

stwa na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na wniosek 

uprawnionego złożony na podstawie art. 118 ustawy o ubezpiecze-

niu społecznym rolników?” 

 

III CZP 42/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w odniesieniu do roszczeń szkoły wyższej przeciwko by-

łemu studentowi z tytułu niezapłaconego czesnego znajduje zasto-

sowanie dwuletni termin przedawnienia z art. 751 pkt 2 k.c. czy też 

dziesięcioletni przewidziany w przepisie art. 118 k.c.?” 

 

III CZP 43/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy niewskazanie przez powoda w pozwie miejsca zamiesz-

kania pozwanego, będącego osobą fizyczną – przy jednoczesnym 

wskazaniu miejsca jego pracy, w sposób umożliwiający doręczanie 

pism procesowych – stanowi brak formalny pozwu uzasadniający 

zarządzenie zwrotu pozwu?” 
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III CZP 44/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie pasażera 

domagającego się od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego od-

szkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 

r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla 

pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwoła-

nia lub dużego opóźnienia lotów?” 

 

III CZP 45/14 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko 

posiadaczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 

2008 r. przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej polegającej 

na korzystaniu z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym 

do eksploatacji urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., powództwa 

o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieru-

chomości w zakresie odpowiadającym treści służebności przerywa 

bieg terminu zasiedzenia służebności przesyłu?” 

 

III CZP 46/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 788 § 1 k.p.c. znajduje zastosowanie do bankowego 

tytułu egzekucyjnego, gdy w trakcie toczącego się postępowania 
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egzekucyjnego nastąpiło połączenie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 

k.s.h., banku będącego wierzycielem, na rzecz którego nadano są-

dową klauzulę wykonalności z innym bankiem poprzez przeniesie-

nie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą?” 

 

III CZP 47/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 132 § 11 k.p.c. dotyczy również wniesienia 

przez radcę prawnego pisma procesowego zawierającego uzupeł-

nienie braków formalnych apelacji?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 87/13 – z dnia 8 kwietnia 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji 

wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 

1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst 

jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł praw-

ny do ich wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie 

służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu. 

 

III CZP 15/14 – z dnia 24 kwietnia 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym 

jest rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej 

połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym 

podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 usta-

wy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) jest sprawozdanie obejmu-

jące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca roku 

kalendarzowego. 
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III CZP 17/14 – z dnia 24 kwietnia 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z 

drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem 

do czynności określonego rodzaju. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 67/13 – wyrok z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Za szkodę wyrządzoną wydaniem przez samorządowe kole-

gium odwoławcze, jako organ wyższego stopnia, decyzji o utrzy-

maniu w mocy decyzji organu gminy, odmawiającej zezwolenia na 

prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (art. 18 ust. 1 usta-

wy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 

1356 ze zm.), odpowiedzialność na podstawie art. 4171 § 2 k.c. po-

nosi Skarb Państwa. 

 

I CSK 197/13 – wyrok z dnia 15 stycznia 2014 r. 

Określony w art. 125 § 1 k.c. dziesięcioletni termin przedaw-

nienia ma zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o 

odsetki za opóźnienie wymagalnych w dacie uprawomocnienia się 

wyroku. Trzyletniemu przedawnieniu ulegają stwierdzone wyrokiem 

roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu 

uprawomocnienia się wyroku. 

 

IV CSK 197/13 – wyrok z dnia 16 stycznia 2014 r. 

W razie zbycia przez dłużnika przed procesem przedmiotu 

umowy przyrzeczonej o skutku zobowiązująco-rozporządzającym, 

przesłanką skuteczności roszczenia wierzyciela przewidzianego w 

art. 390 § 2 k.c. o zawarcie umowy przyrzeczonej, jest uznanie za 
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bezskuteczną wobec niego albo stwierdzenie nieważności umowy 

zbycia przedmiotu umowy przyrzeczonej (art. 59 i 58 k.c.). 

 

II CSK 188/13 – wyrok z dnia 23 stycznia 2014 r. 

Warunek ustanowiony w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w spra-

wie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego «Restruk-

turyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob-

szarów wiejskich 2004 – 2006» (Dz. U. Nr 207, poz. 2117), zgodnie z 

którym uzupełnienie – w okresie pięciu lat od rozpoczęcia działal-

ności – braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych może nastą-

pić wyłącznie przez uzyskanie wykształcenia określonego w załącz-

niku nr 2 do tego rozporządzenia, a nie przez uzyskanie stażu pracy 

w gospodarstwie rolnym, jest niezgodny z wymaganiami ustano-

wionymi w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 

1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europej-

skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmie-

niającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dz. U. UE L 1999 

r. Nr 160, poz. 80 ze zm.). 

 

II CSK 205/13 – postanowienie z dnia 23 stycznia 2014 r. 

Artykuł 32 ust. 2 zd. drugie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, 

poz. 95) znajduje zastosowanie w drodze analogii do sytuacji, w 

której konsolidacja prawa własności i prawa użytkowania wieczy-

stego w ramach jednego podmiotu nastąpiła w wyniku aktu komu-

nalizacji. 
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I CSK 252/13 – wyrok z dnia 6 lutego 2014 r. 

Darowizna gospodarstwa rolnego przez spadkodawcę na 

rzecz spadkobiercy podlega zaliczeniu na substrat zachowku, bez 

względu na to, czy uprawniony w chwili jej dokonania odpowiadał 

przesłankom określonym w art. 1059 k.c., gdy spadek został otwarty 

od dnia 14 lutego 2001 r. 

 

IV CSK 361/13 – wyrok z dnia 12 lutego 2014 r. 

Czynność prawna dokonana przez spółkę z ograniczoną od-

powiedzialnością, reprezentowaną przez odwołanego członka za-

rządu, który w chwili jej dokonywania był nadal wpisany do rejestru 

przedsiębiorców, nie jest dotknięta sankcją nieważności bez-

względnej. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 13/14 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu kasacyjnym dopuszczalne jest uchyle-

nie zaskarżonego orzeczenia wyłącznie w części, w jakiej nie zawie-

ra ono rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego, którego za-

stosowanie było obligatoryjne?” 

 

I KZP 14/14 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy «potrzeba» wznowienia postępowania, o której mowa w 

art. 540 § 3 k.p.k., może dotyczyć jedynie postępowania w sprawie, 

do której odnosi się rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, czy również innych postępowań karnych, 

w których zaistniało naruszenie postanowień Konwencji podobne 

do stwierdzonego w orzeczeniu tego Trybunału wydanym przeciw-

ko Polsce?” 
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I KZP 15/14 

Wniosek Prokuratora Generalnego przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy warunkiem uznania wydatków za niezbędne w rozumie-

niu § 19 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz po-

noszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy 

prawnej udzielonej z urzędu (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 461) w przy-

padku realizacji czynności poza miejscem zamieszkania lub siedzi-

bą obrońcy z urzędu jest złożenie wniosku o wyznaczenie innego 

obrońcy o jakim stanowi art. 84 § 2 zd. 2 k.p.k. i jego nieuwzględ-

nienie, czy też złożenie takiego wniosku nie jest wymagane?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 3/14 – z dnia 30 kwietnia 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmia-

nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247) ma zastosowanie także w sytuacji 

orzeczenia podlegającej wykonaniu kary łącznej, obejmującej karę 

pozbawienia wolności wymierzoną za przestępstwo, stanowiące 

według tej ustawy wykroczenie. 

 

I KZP 4/14 – z dnia 30 kwietnia 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania art. 50 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-

stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1247) przysługuje zażalenie per analogiam do art. 420 § 4 k.p.k. 

 

I KZP 5/14 – z dnia 30 kwietnia 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 

„Czy zawarte w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247) określenie «górna granica 

ustawowego zagrożenia przewidziana za ten czyn» odnosi się wy-

łącznie do zagrożenia przewidzianego w sankcji przepisu określają-

cego dany typ wykroczenia, czy też należy go odnosić do górnej 
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ustawowej granicy danego rodzaju kary przewidzianej w Kodeksie 

wykroczeń?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 6/14 – z dnia 30 kwietnia 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

„Czy wobec braku uwzględnienia w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-

nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1247) reguł zamiany 

kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec sprawcy przestęp-

stwa podlegającego kontrawencjonalizacji w sytuacji, gdy odpo-

wiedni przepis kodeksu wykroczeń w sankcji nie przewiduje takiego 

rodzaju kary postępowanie dotyczące zamiany, jak i wykonawcze, 

należy umorzyć, czy też orzeczona kara ograniczenia wolności po-

winna być zamieniona na karę przewidzianą za wykroczenie, ze 

zmianą rodzaju kary?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 174/13 – wyrok z dnia 4 grudnia 2013 r. 

Wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowie-

dzialności, złożony w trybie art. 148 k.k.s., nie stanowi aktu oskar-

żenia lub wniosku o ukaranie. 

 

II KK 212/13 – postanowienie z dnia 5 grudnia 2013 r. 

Opis czynu, o którym mowa w art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k., może 

być dokonywany w języku ogólnym, a niekoniecznie w języku ściśle 

prawnym; istotne jest tylko, aby odpowiadał on pełnemu zespołowi 

znamion przewidzianych w przepisie określającym dany typ czynu 

zabronionego. 

 

IV KK 402/13 – postanowienie z dnia 11 grudnia 2013 r. 

Niedopuszczalna jest kasacja wywiedziona na korzyść oskar-

żonego od wyroku skazującego go na karę pozbawienia wolności z 

warunkowym zawieszeniem jej wykonania, która podnosi zarzut na-

ruszenia art. 439 § 1 k.p.k., powołując się na uchybienie, które w 

ogóle w przepisie tym nie jest przewidziane, a które pomimo to 

skarżący traktuje jako objęte tą regulacją. 

 

III KK 392/13 – postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. 

1. Kurator sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (art. 115 

§ 13 pkt 3 k.k.), a zarazem organem postępowania wykonawczego 

(art. 2 pkt 6 k.k.w.). 
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2. Status sprawozdania kuratora jako dokumentu zależy od in-

dywidualnej oceny okoliczności konkretnej sprawy; sprawozdanie 

kuratora sądowego zawierające w sobie kategoryczne stwierdzenie 

o wykonaniu obowiązku naprawienia szkody uznać należy za do-

kument w rozumieniu art. 271 § 1 k.k. 

 

III KK 10/13 – postanowienie z dnia 10 stycznia 2014 r. 

Dla bytu przestępstwa określonego w art. 286 § 1 k.k. nie jest 

wymagane, aby rozporządzenie mieniem nastąpiło przez pokrzyw-

dzonego, a konieczne jest tylko, by istniała tożsamość pomiędzy 

osobą wprowadzoną w błąd (lub której błąd wyzyskano albo też wy-

zyskano jej niezdolność do należytego pojmowania przedsiębrane-

go działania) i osobą rozporządzającą mieniem własnym lub cu-

dzym. 

 

V KK 370/13 – wyrok z dnia 16 stycznia 2014 r. 

Procedura karna wyklucza kumulację ról pokrzywdzonego i 

oskarżonego w postępowaniu co do tego samego czynu. Jeśli wła-

ściciel zwierzęcia, a więc osoba, która potencjalnie może być po-

krzywdzonym czynem polegającym na znęcaniu się nad tym zwie-

rzęciem, sama się nad nim znęca, pozbawia się możliwości działa-

nia w charakterze pokrzywdzonego. Doprowadza w rezultacie do 

stanu, który w art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), w brzmieniu ob-

owiązującym do dnia 1 stycznia 2012 r., określono formułą „nie 

działa pokrzywdzony”. Stan niedziałania pokrzywdzonego zachodzi 

więc także wtedy, gdy przedmiotem postępowania jest odpowie-

dzialność karna za znęcanie się nad zwierzęciem przez jego właści-
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ciela lub posiadacza. Ze względu na potrzebę ochrony zwierząt w 

takich także sytuacjach ustawodawca upoważnił do wykonywania 

praw pokrzywdzonego organizacje społeczne, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt. 

 

V KK 321/13 – postanowienie z dnia 23 stycznia 2014 r. 

Podmioty, o których mowa w art. 521 § 1 k.p.k. mogą skarżyć 

jedynie prawomocne orzeczenie sądu kończące postępowanie, za-

tem w postępowaniu podmiotowo złożonym, w sytuacji, gdy sąd 

odwoławczy, rozpoznając apelację dotyczącą jednego lub niektó-

rych z oskarżonych, zmienia lub uchyla wyrok na jego lub ich ko-

rzyść, nie czyniąc tego także wobec innych oskarżonych objętych 

tym wyrokiem, którzy go nie zaskarżyli, mimo istnienia podstaw do 

takiej reakcji, wynikających z art. 435 k.p.k., przedmiotem kasacji, 

powołującej się na istnienie tych samych względów, które wskazują 

na tożsame uchybienie w odniesieniu do tych oskarżonych, może 

być jedynie wyrok sądu pierwszej instancji, który uprawomocnił się 

wobec nich bez zaskarżania, a nie wyrok sądu odwoławczego, w 

którym nie wypowiedziano się w ogóle w kwestiach dotyczących 

tych oskarżonych. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 2/14 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w warunkach organizacji pracy, w których wskutek wy-

znaczania dyżurów medycznych w rozumieniu art. 95 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst: Dz. U. 

2013 r., poz. 217) wyłączona została możliwość wykonywania pracy 

w pełnym wymiarze normalnego czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym, lekarz nabywa prawo do wynagrodzenia za czas 

nieprzepracowany w nominalnym czasie pracy?” 

 

I PZP 3/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Łodzi przedstawione do rozpoznania przez skład 3 

sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy możliwym jest uznanie za bezpłatny nocleg w rozumieniu 

§ 9 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyso-

kości oraz warunków ustalania należności przysługujących pra-

cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jedno-

stce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 

(Dz. U. Nr 236, poz. 191 ze zm.) odpoczynku nocnego w kabinie sa-

mochodu ciężarowego, jeżeli spełnia on kryteria godziwości?” 
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II UZP 2/14 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nabywa prawo do polskiej emerytury po 1 stycznia 1991 

r. osoba, która przed tą datą przesiedliła się do Republiki Federalnej 

Niemiec i nadal tam zamieszkuje?” 

 

III PZP 2/14 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy skutkiem przekroczenia 24 miesięcznego okresu zatrud-

nienia określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o 

łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i 

przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) jest rozwiązanie 

umowy o pracę na czas określony, a w razie kontynuowania zatrud-

nienia, nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony przez tzw. 

dopuszczenie do pracy, czy też przekształcenie umowy o pracę na 

czas określony już w dniu jej zawarcia w umowę na czas nieokre-

ślony?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I UZP 2/13 – z dnia 16 kwietnia 2014 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpo-

wiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością za zaległości składkowe spółki nie musi zawierać wskazania, 

że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, 

co do których zostały wydane odrębne decyzje (art. 116 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: 

Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. w związku z art. 31 i 32 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.). 


