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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 93/12 

„Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) – w brzmieniu obowiązu-
jącym przed 11 lutego 2012 r., zakład ubezpieczeń ponosi wobec 
najbliższych członków rodziny zmarłego odpowiedzialność gwa-
rancyjną za doznaną krzywdę, na podstawie art. 448 k.c. w związku 
z art. 24 § 1 k.c.?” 

 

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

III CZP 94/12 

„1. Czy art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu naro-
dowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. 
U. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.) stanowi źródło prawa podmiotowe-
go przyznanego osobom fizycznym, o których mowa w tym przepi-
sie? 

2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w 
punkcie 1 to: czy w sytuacji przyznania zaspokojenia, w formie wy-
płaty rekompensat, roszczeń określonych osób fizycznych z tytułu 
wskazanego w art. 7 powołanej wyżej ustawy, przy jednoczesnym 
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pozostawieniu trybu wypłaty rekompensat i określenia ich wysoko-
ści do uregulowania w odrębnych przepisach, powstaje obowiązek 
ustawodawcy wydania odrębnych przepisów, a w konsekwencji – 
niewydanie odrębnych przepisów tworzy stan zaniechania legisla-
cyjnego?” 

 

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

III CZP 95/12 

„1. Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu za-
wartej umowy ubezpieczenia auto-casco samochodu osobowego 
niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obo-
wiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia po-
przez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów po-
jazdu (karty pojazdu) podlega ocenie w świetle przesłanek określo-
nych w art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557) w sytuacji, 
gdy zachowanie to nie było bezpośrednią przyczyną szkody, ani też 
nie przyczyniło się w żaden sposób do jej powstania? 

2. w razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 
(pierwsze), czy art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) ma za-
stosowanie do zawinionego zachowania ubezpieczającego (po-
szkodowanego) polegającego na niedochowaniu obowiązków wy-
nikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniecha-
nie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty po-
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jazdu), nie mającego znamion umyślności, ani rażącego niedbal-
stwa? 

3. w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 
(pierwsze), czy niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodo-
wanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpie-
czenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem doku-
mentów pojazdu (karty pojazdu), nie noszące znamion rażącego 
niedbalstwa, ani umyślności powinno skutkować odmową wypłaty 
odszkodowania, czy też dopuszczalne jest w takim przypadku za-
sądzenie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 
auto-casco na zasadach słuszności?” 

 

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

III CZP 96/12 

„Czy w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia 
układu, w przypadku dojścia układu do skutku, wierzyciele tracą 
roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie wierzytelno-
ści objętych układem za okres po dniu otwarcia postępowania upa-
dłościowego?” 

 

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

III CZP 97/12 

„Czy w sprawach o wpis prawa odkupu wykonywanego przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Skarbu Państwa znajduje 
zastosowanie art. 94 ustawy z 28.05.2005 r. o kosztach sądowych w 
sprawach cywilnych i w rezultacie wniosek o wpis prawa odkupu 
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jest wolny od opłaty sądowej, czy też należy pobrać opłatę od tego 
wpisu, w oparciu o przepis art. 43 pkt 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 
28.05.2005 r.?” 

 

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

III CZP 98/12 

„Czy zachodzi ciągłość posiadania na potrzeby nabycia wła-
sności w trybie art. 172 k.c. nieruchomości wydzielonej w scaleniu 
w sytuacji, gdy osoba będąca posiadaczem samoistnym nierucho-
mości objętej postępowaniem scaleniowym, która nie brała udziału 
w scaleniu jako «właściciel» w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749), na skutek scalenia obejmuje w 
posiadanie samoistne nieruchomość wydzieloną jako ekwiwalent za 
nieruchomość posiadaną do scalenia?” 

 

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

III CZP 99/12 

„1. Czy ważne są umowy zbycia – w ramach umowy zamiany – 
udziałów jedynie w niektórych działkach gruntu stanowiących wraz 
z innymi działkami, nie objętymi umową, jedną nieruchomość grun-
tową w sytuacji gdy uczestniczący w umowie współwłaściciele nie-
ruchomości złożyli jednocześnie wniosek o dokonanie podziału 
wieczystoksięgowego nieruchomości? 

a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie 
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2. Czy mniejszości współwłaścicieli nieruchomości przysługu-
je samodzielne uprawnienie, oparte o treść art. 21 ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece, do dokonania wieczystoksięgowego 
podziału nieruchomości?” 

 

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

III CZP 100/12 

„Czy w sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej 
dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli zachodzi 
współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej, jeżeli drugą 
stroną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 
wierzycieli byli małżonkowie pozostający w ustroju wspólności 
ustawowej, którzy wskutek tej czynności uzyskali korzyść majątko-
wą?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 67/12

Przepis § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 
marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, 
poz. 310 ze zm.) nie wyłączał z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony 
ponosił odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. 

 – z dnia 7 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

 
III CZP 70/12

Wniosek wierzyciela o przyznanie kosztów postępowania za-
bezpieczającego, powstałych w związku z wykonaniem zabezpie-
czenia uzyskanego na podstawie art. 479

 – z dnia 14 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

19a

 

 k.p.c., obowiązującego 
do dnia 2 maja 2012 r., powinien być złożony w terminie dwóch ty-
godni od dnia uprawomocnienia się postanowienia komornika o 
ustaleniu tych kosztów (art. 745 § 2 k.p.c. per analogiam). 

III CZP 56/12

Przepis art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, 
poz. 594 ze zm.) ma zastosowanie także w razie częściowego odda-

 – z dnia 16 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 



8 

 

lenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych zawartego w za-
rzutach od nakazu zapłaty wniesionych przez stronę reprezentowa-
ną przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. 

 
III CZP 60/12

„1. Czy w myśl przepisu art. 33 pkt 8 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z 
dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) wie-
rzytelność o wypłatę świadczenia emerytalno-rentowego stanowi 
majątek odrębny małżonka dłużnika, przeciwko któremu wierzyciel 
uzyskał tytuł wykonawczy z ograniczeniem jego odpowiedzialności 
do majątku wspólnego? 

 – z dnia 16 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

w przypadku odpowiedzi twierdzącej 
2. Czy możliwe jest, po przedstawieniu przez wierzyciela tytułu 

wykonawczego wystawionego także przeciwko małżonkowi dłużni-
ka, zajęcie świadczenia emerytalno-rentowego małżonka dłużnika, 
którego odpowiedzialność ograniczona jest do majątku wspólne-
go?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 61/12

Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę 
wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoho-
lu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrot-

 – z dnia 16 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 
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nego przewidzianego w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania na-
stąpiła po śmierci kierującego pojazdem. 

 
III CZP 62/12

Ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego na cele 
parkingowe w budynku wzniesionym na nieruchomości oddanej w 
użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe stanowi 
wystarczającą przesłankę umożliwiającą zmianę stawki procentowej 
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podsta-
wie art. 73 ust. 2a w zw. z art. 73 ust. 2 i art. 72 ust. 3 pkt. 4 i 5 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

 – z dnia 16 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

 
III CZP 64/12

„Czy zmiana wartości domu jest właściwym miernikiem dla 
ustalenia wysokości podlegających zwróceniu na podstawie art. 45 
§ 3 k.r.o. środków pochodzących z majątku wspólnego, a przezna-
czonych na spłatę pożyczki stanowiącej dług jednego z małżonków, 
zaciągniętej i wykorzystanej przed zawarciem związku małżeńskie-
go na budowę domu na gruncie należącym do tego małżonka, rów-
nież w sytuacji, gdy siła nabywcza tychże środków przeznaczonych 
na spłatę różniła się istotnie od siły nabywczej środków pochodzą-
cych z pożyczki w dacie ich wykorzystania na budowę domu?” 

 – z dnia 16 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu: 
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postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 69/12

„1) Czy jest sprawą gospodarczą sprawa o roszczenie bezpo-
średnie wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody po-
wstałe w związku z ruchem tych pojazdów, którą wytoczył zakłado-
wi ubezpieczeń przedsiębiorca z powołaniem się na umowę cesji 
zawartą z osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym? 

 – z dnia 16 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

2) Czy w sprawie określonej w punkcie 1 pytania prawnego 
cesjonariusz może powoływać się na właściwość przemienną sądu, 
określoną w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 58/12

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłącz-
ny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został 
wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. 
tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). 

 – z dnia 20 listopada 2012 r. w składzie 7 sędziów 
na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
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III CZP 65/12

Osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu z najem-
cą – w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. – jest osoba połączona z najemcą 
więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba tej samej 
płci. 

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

 
III CZP 66/12

Podstawą ustalenia opłaty za wykonanie postanowienia o 
udzieleniu zabezpieczenia jest wartość roszczenia pieniężnego 
określona we wniosku (art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o komornikach sądowych i egzekucji, jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. 
Nr 231, poz. 1376 ze zm.). 

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

 
III CZP 68/12

Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 
14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidu-
alnych i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 
133 ze zm.) następcy pozostającemu w ustroju wspólności mająt-
kowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. 

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

 
III CZP 71/12

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o 
ubezwłasnowolnienie sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w 
składzie jednego sędziego. 

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 
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III CZP 74/12

Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymie-
nionych w art. 113

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

6

 

 k.r.o. nie jest sprawą o ograniczenie władzy ro-
dzicielskiej także w rozumieniu art. 509 k.p.c. 

III CZP 75/12

Sędzia sądu powszechnego nie może być pełnomocnikiem 
sądu jako jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa (art. 87 § 2 
k.p.c.). 

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

 
III CZP 77/12

W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżon-
ków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie 
trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty 
utrzymania pełnoletnich dzieci. 

 – z dnia 28 listopada 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
II CSK 653/11
Artykuł 442

 – wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. 
1

 

 § 2 k.c. może mieć zastosowanie do odpowie-
dzialności za szkodę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjne-
go. 

V CSK 323/11
Jeżeli w postępowaniu przed zagranicznym sądem polubow-

nym uczestnik nie zakwestionował jego właściwości i podjął obronę 
merytoryczną, to nie może skutecznie powołać się na nieistnienie 
lub nieważność zapisu w postępowaniu o uznanie i stwierdzenie 
wykonalności wyroku sądu polubownego. 

 – postanowienie z dnia 13 września 2012 r. 

 

V CSK 381/11
Jeżeli po zamknięciu rozprawy został przeprowadzony istotny 

dla rozstrzygnięcia sprawy dowód nie objęty treścią art. 224 § 2 
k.p.c., to znaczy, że strona w rezultacie zamknięcia rozprawy przed 
zakończeniem postępowania dowodowego została pozbawiona 
możliwości obrony swych praw, skutkująca nieważnością postępo-
wania sądowego w myśl art. 379 pkt 5 k.p.c. 

 – wyrok z dnia 13 września 2012 r. 

 
IV CSK 48/12

Stwierdzenie dokonania umownego wyboru statutu kontrak-
towego w sposób dorozumiany powinno być oparte na faktach po-
zwalających w całokształcie okoliczności sprawy wnioskować w 

 – wyrok z dnia 20 września 2012 r. 
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sposób dostatecznie pewny, że strony złożyły zgodne oświadczenia 
woli co do tego wyboru (art. 3 Konwencji o prawie właściwym dla 
zobowiązań umownych, Dz. U. 2008 r. Nr 10, poz. 57). 

 
II CSK 722/11
Rektor wyższej uczelni publicznej, który na podstawie decyzji 

administracyjnej odmówił udostępnienia informacji publicznej, nie 
ma zdolności sądowej w postępowaniu przed sądem powszechnym 
w sprawie z powództwa przewidzianego w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
Nr 1121, poz. 1198). 

 – postanowienie z dnia 26 września 2012 r. 

 

III CSK 310/11
Wniosek właściciela nieruchomości o rozgraniczenie przerywa 

bieg zasiedzenia, gdy wnioskodawca działa także w celu uzyskania 
niezakłóconego posiadania przygranicznego gruntu. 

 – postanowienie z dnia 24 października 2012 r. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

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

I KZP 25/12 

„Czy dla ustalenia właściwości rzeczowej sądu istotny jest 
stan prawny z czasu wniesienia aktu oskarżenia, wskazujący w 
przepisie art. 25 § 1 k.p.k. zbrodnie i enumeratywnie wymienione 
występki jako określone typy czynów zabronionych, do rozpozna-
nia których właściwy jest sąd okręgowy czy też na etapie ustalenia 
właściwości rzeczowej sądu uwzględnia się zasadę określoną w 
przepisie art. 4 § 1 k.k.?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KO 24/12
Usytuowanie systemowe art. 420 § 1 k.p.k. oraz racje funkcjo-

nalne jednoznacznie wskazują, że jest on adresowany, generalnie, 
do sądu pierwszej instancji. 

 – postanowienie z dnia 29 maja 2012 r. 

 
IV KK 22/12
1. Nie można podzielić zapatrywania, że uniewinnienie oskar-

żonego przez sąd odwoławczy i wymierzenie mu nowej kary łącznej, 
musi prowadzić do obniżenia wysokości kary łącznej w stosunku 
do tej, jaką wymierzono w pierwszej instancji. Takie podejście do 
zagadnienia pozbawiałoby nierzadko sąd odwoławczy możliwości 
wymierzenia kary łącznej w sposób zgodny z dyrektywami sądowe-
go wymiaru kary, co z kolei godziłoby w obowiązek wydania orze-
czenia materialnie sprawiedliwego. 

 – postanowienie z dnia 5 czerwca 2012 r. 

2. Przestępstwo określone w art. 13 ustawy z dnia 2 marca 
2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów 
tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 ze zm.) może być popełnione za-
równo poprzez odkażanie alkoholu etylowego skażonego, jak też 
poprzez osłabianie działania środka skażającego. 

 
III KO 34/12

„Sprawą” w rozumieniu art. 40 i art. 41 k.p.k. jest postępowa-
nie zmierzające do rozstrzygnięcia o przedmiocie postępowania. 

 – postanowienie z dnia 21 czerwca 2012 r. 
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III KK 148/12
Doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bez-

bronności w rozumieniu art. 280 § 1 k.k. to zachowania, które nie 
polegają na użyciu przemocy wobec osoby; spowodowanie stanu 
bezbronności polega na tym, że pokrzywdzony mający do tej pory 
możliwość obrony lub ucieczki, zostaje ich pozbawiony. 

 – wyrok z dnia 21 czerwca 2012 r. 

 
V KK 100/12

Samochód nie jest – w wypadku podrobienia albo przerobienia 
tabliczki znamieniowej – „przedmiotem czynności wykonawczej” 
przestępstwa z art. 306 k.k. Za „przedmiot czynności wykonawczej” 
uznać trzeba bowiem w tym wypadku przerobiony „znak identyfika-
cyjny” samochodu, a nie sam samochód. 

 – wyrok z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 
V KK 112/12
Nie stanowi poświadczenia nieprawdy w rozumieniu art. 271 § 

1 k.k. sporządzenie umowy nieodpowiadającej rzeczywistej treści 
istniejącego między stronami tej umowy stosunku prawnego. 

 – wyrok z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 
V KK 165/12
Wyrok uchylający wydany w postępowaniu kasacyjnym może 

nie zawierać orzeczenia następczego, w szczególności wówczas, 
gdy konieczne jest wyeliminowanie z zaskarżonego orzeczenia roz-
strzygnięcia wydanego z rażącą obrazą przepisu prawa karnego 
materialnego, a eliminacja taka nie wymaga ponownego rozpatry-
wania sprawy. 

 – wyrok z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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I KZP 10/12
Przestępstwo określone w art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), w 
części odsyłającej do unormowań art. 48, art. 49b i art. 50 ust. 1 pkt. 
1 tej ustawy, jest przestępstwem formalnym; odpowiedzialność na 
jego podstawie ponosi także ten, kto wykonuje (wykonał) roboty 
budowlane bez ostatecznej decyzji pozwalającej na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu, a także ten, kto wykonuje (wykonał) zgłoszone 
roboty przed upływem terminu przewidzianego na decyzję o wnie-
sieniu w tym przedmiocie sprzeciwu. 

 – postanowienie z dnia 29 października 2012 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

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

II PZP 5/12 

„Czy reguły wynagradzania i przyznawania odpraw zawarte w 
ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z 
późń. zm.) mają wprost zastosowanie do osób objętych przepisami 
tej ustawy w związku z przekształceniem podmiotowym pracodaw-
cy w trakcie trwania ich stosunku pracy, czy też wymagają uprzed-
niego wypowiedzenia warunków płacy na postawie art. 42 k.p.?” 

 

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

II PZP 6/12 

„Czy pojęcie «tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu» 
użyte w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służ-
bie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) obejmuje także umowę 
najmu w rozumieniu art. 659 k.c. zawartą pomiędzy funkcjonariu-
szem Służby Więziennej a osobami fizycznymi?” 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Poznaniu przedstawione do rozpoznania przez skład 
3 sędziów Sądu Najwyższego: 

II PZP 7/12 

„Czy zawarte w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2005 r. pra-
wo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 164, poz. 
1365 z późn. zm.) sformułowanie: «i na tych samych zasadach» od-
nosi się do okresu mianowania, czy też do wszystkich warunków 
pracy i płacy, do których wskazani w tym przepisie pracownicy na-
byli prawo pod rządami ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385)?” 

 

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

III SZP 1/12 

„Czy dla potrzeb ustalenia wysokości kwot na pokrycie kosz-
tów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego 
gazu ziemnego, o których mowa w art. 44 i art. 46 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wy-
twórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długo-
terminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, 
poz. 905 ze zm.) w przypadku, gdy wysokość korekty rocznej jest 
obliczana za okres obejmujący niepełny rok kalendarzowy tj. od 1 
kwietnia do 31 grudnia 2008 r., może mieć zastosowanie regulacja 
przewidziana w art. 33 ust. 3 tej ustawy, a nadto – czy koszt wytwo-
rzenia jednej megawatogodziny przez danego wytwórcę obejmuje 
także kwotę podatku akcyzowego?” 
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Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III UZP 5/12 

„Czy ostateczny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka z dnia 15 września 2009 r. (Nr 10373/05) – stwierdzający naru-
szenie art. 1 protokołu pierwszego do Konwencji sporządzonej w 
Paryżu, dnia 20 marca 1952 r., Dz. U. 1995 r. Nr 36, poz. 175 – uza-
sadnia, w analogicznej sprawie, odmowę uchylenia wcześniejszej 
decyzji przyznającej emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem wy-
magającym stałej opieki (Ewk), którą, w trybie art. 114 ust.1 ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, negatywnie zweryfikował Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 
I PZP 1/12

Roszczenie o odszkodowanie od pracodawcy z tytułu utraty 
prawa do nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na pod-
stawie art. 291 § 1 k.p. 

 – z dnia 21 listopada 2012 r. w składzie 7 sędziów na 
pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

 
III PZP 6/12

Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową infor-
macji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony, żą-
danej przez pracodawcę bez rzeczowej potrzeby, nie zwalnia praco-
dawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidual-
nych sprawach ze stosunku pracy (art. 30 ust. 2

 – z dnia 21 listopada 2012 r. w składzie 7 sędziów 
na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

1 ustawy z dnia 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych, jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 854 ze zm.; art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jedn. 
tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
WZ 41/11
Jeżeli uczestnik postępowania zarzuca sędziemu, że przez 

wydanie wobec niego orzeczenia „popełnił przestępstwo”, o którym 
uczestnik ten zawiadomił organy ścigania, to takie zachowanie nie 
upoważnia do zastosowania sankcji określonych w art. 49 ustawy z 
dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
Nr 98, poz. 1070 ze zm.). 

 – postanowienie z dnia 3 lipca 2012 r. 

 
WZ 21/12

Prokurator nie jest uprawniony do zaskarżenia zażaleniem 
rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych, zawartego w 
wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne (art. 323 § 2 
k.p.k. w zw. z art. 342 § 4 k.p.k.). 

 – postanowienie z dnia 5 lipca 2012 r. 
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