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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 103/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek cof-

nięcia wniosku przez wierzyciela pierwotnego po dokonaniu cesji 

wierzytelności oznacza, że znajduje zastosowanie art. 825 pkt 1 

k.p.c. w związku z art. 203 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. nie wywo-

łując skutków w zakresie przerwy biegu przedawnienia, a przyczy-

ny, którymi kierował się wierzyciel są irrelewantne dla oceny skut-

ków umorzenia w zakresie prawa materialnego, czy też zgodnie z 

art. 124 k.c. po każdym przerwaniu  biegu terminu przedawnienia i 

prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego w trybie 

art. 825 pkt 1 k.p.c. biegnie ono na nowo?” 

 

III CZP 104/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dokonane 

przez organ egzekucyjny w trybie art. 889 § 1 k.p.c. jest skuteczne w 

odniesieniu do zgromadzonych na tym rachunku środków niepod-

legających egzekucji z mocy art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c.?” 
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III CZP 105/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy niezłożenie przez wierzyciela wniosku o  orzeczenie 

wobec dłużnika lub jego reprezentanta zakazu prowadzenia działal-

ności gospodarczej  w terminie roku od dnia, w którym osoba ta by-

ła obowiązana złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika (art. 

377 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze; 

dalej: p.u.n.), powoduje niemożność orzeczenia powyższego zaka-

zu, jeżeli wskazany termin roczny upłynął przed wejściem w życie 

ustawy z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i 

naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr. 53, poz. 434), a 

wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika został złożony i oddalony 

przez Sąd na podstawie art. 13 p.u.n. po wejściu w życie ustawy z 6 

marca 2009 r.? 

– a w razie odpowiedzi negatywnej: 

2. Czy ustalając przesłanki, od zaistnienia których zależy orze-

czenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, sąd bierze 

pod uwagę jedynie okres niewykonywania przez dłużnika lub jego 

reprezentanta obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadło-

ści, który miał miejsce po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r. 

o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Ban-

kowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Reje-

strze Sądowym, jeżeli termin roczny określony w art. 377 ustawy – 

Prawo upadłościowe i naprawcze upłynął przed wejściem w życie 

ustawy z 6 marca 2009 r., a wniosek o ogłoszenie upadłości dłużni-

ka został złożony i oddalony przez Sąd na podstawie art. 13 p.u.n. 

po wejściu w życie ustawy z 6 marca 2009 r.?” 
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III CZP 106/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

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

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

sobowego w spółkę akcyjną?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 73/14 – z dnia 5 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaści-

wego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu posta-

nowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewła-

ściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa 

się za wniesioną z zachowaniem terminu. 

 

III CZP 74/14 – z dnia 5 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

1. Jeżeli występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewi-

dziane w art. 145 § 2 i 3 k.c., droga konieczna może być przeprowa-

dzona przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje ko-

nieczność rozbiórki istniejącego na tej nieruchomości budynku – 

wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę albo bez takiego 

pozwolenia, ale którego budowa została zalegalizowana na podsta-

wie art. 49 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1409 ze zm.). 

2. W postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi ko-

niecznej sąd może orzec nakazy lub zakazy niezbędne do urządze-

nia tej drogi. 
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III CZP 75/14 – z dnia 5 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy wysokość opłaty naliczanej przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych za udzielenie informacji dotyczącej ubezpieczonego 

dłużnika (na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych – t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 

poz. 1585, ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 16.01.2003 r. – Dz. U. Nr 8, poz. 95 – w 

sprawie wysokości opłaty pobieranej przez ZUS za udzielenie in-

formacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania) uzależ-

niona jest od liczby płatników składek dotyczących tego ubezpie-

czonego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 76/14 – z dnia 5 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w 

terminie wynikającym z art. 455 k.c. 

 

III CZP 77/14 – z dnia 5 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Przewidziany w § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 17 września 

2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów doku-

mentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122, ze zm.) obowiązek przeniesienia 

przez sąd z urzędu do współobciążenia wszystkich praw, roszczeń, 

innych ciężarów lub ograniczeń ciążących na nieruchomości do 

nowej lub innej księgi wieczystej nie dotyczy nieruchomości odłą-

czonej na zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
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szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-

kresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687). 

 

III CZP 79/14 – z dnia 5 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 

„Czy w egzekucji czynności zastępowalnych wszczętej na 

podstawie art. 1049 § 1 k.p.c., w toku której umocowano wierzyciela 

do wykonania tychże czynności na koszt dłużnika, organ egzeku-

cyjny dokonujący rozliczenia sumy przyznanej wierzycielowi od 

dłużnika potrzebnej do wykonania czynności, uprawniony jest do 

badania prawidłowości jej wykonania i uwzględnienia w końcowym 

rozliczeniu przyznanej sumy ewentualnej wadliwości zrealizowa-

nych przez wierzyciela czynności zastępczych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 65/14 – z dnia 14 listopada 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Dziecka 

Sąd opiekuńczy, orzekając umieszczenie dziecka w rodzinnej 

pieczy zastępczej, oznacza konkretną rodzinę zastępczą lub rodzin-

ny dom dziecka. 

 

III CZP 45/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Wytoczenie przez właściciela nieruchomości przeciwko posia-

daczowi służebności przesyłu, a przed dniem 3 sierpnia 2008 r. 

przeciwko posiadaczowi służebności gruntowej odpowiadającej 

treścią służebności przesyłu, powództwa o zasądzenie wynagro-

dzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie od-
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powiadającym treści tej służebności, nie przerywa biegu jej zasie-

dzenia. 

 

III CZP 80/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

W razie uchylenia przez Sąd Najwyższy, na skutek zażalenia 

przewidzianego w art. 3941 § 11 k.p.c., wyroku sądu drugiej instancji 

uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego 

sprawę do ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji może roz-

poznać sprawę w tym samym składzie. 

 

III CZP 83/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

W razie nieodpłatnego przeniesienia na najemcę prawa wła-

sności lokalu mieszkalnego na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), art. 3581 § 3 k.c. nie ma zastoso-

wania do wierzytelności o zwrot kaucji, o której mowa w art. 48 ust. 

5 zdanie drugie tej ustawy. 

 

III CZP 84/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków po-

niesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eks-

ploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym pra-

wem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest 

roszczeniem o świadczenia okresowe. 
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III CZP 86/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Suwałkach 

Od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntu wraz z prawem własności wzniesionych na nim 

budynków i innych urządzeń, pobiera się opłatę stałą określoną w 

art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.). 

 

III CZP 87/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 

„Czy ważna jest umowa sprzedaży nieruchomości dokonywa-

na przez wspólnotę leśno-gruntową legitymującą się tylko tytułem 

do nieruchomości w postaci wypisu z rejestru gruntów i może być 

podstawą do założenia księgi wieczystej i wpisania prawa własno-

ści na rzecz nabywcy nieruchomości?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 89/14 – z dnia 26 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Umowa zawarta przez jednostkę badawczo-rozwojową, działa-

jącą na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach ba-

dawczo-rozwojowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 

ze zm.), z naruszeniem zakazu określonego w art. 85 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 

2104 ze zm.) jest nieważna. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CSK 247/13 – wyrok z dnia 11 lipca 2014 r. 

1. Dłużnik może być uznany za niewypłacalnego w rozumieniu 

art. 527 § 2 k.c. także wtedy, gdy zbywa rzecz osobie trzeciej, uzy-

skując jedynie roszczenie o zapłatę ceny [w przyszłości]. 

2. Niewypłacalność dotyczy tylko tego dłużnika solidarnego, 

który dokonuje czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

 

IV CSK 629/13 – postanowienie z dnia 18 lipca 2014 r. 

Zawarcie przez obywatela polskiego – na podstawie ustawy z 

dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-

spolitej Polskiej (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 ze 

zm.) – umowy nabycia własności lokalu mieszkalnego z udziałem w 

częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania 

gruntu jest skuteczne także wtedy, gdy stroną umowy był jego mał-

żonek będący cudzoziemcem, niemający zezwolenia na nabycie tej 

nieruchomości (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-

waniu nieruchomości przez cudzoziemców, jedn. tekst Dz. U. z 2014 

r., poz. 1380). 

 

V CSK 506/13 – postanowienie z dnia 23 lipca 2014 r. 

1. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna pozwanego – dłuż-

nika solidarnego – który nie wniósł apelacji od wyroku sądu pierw-

szej instancji, a sąd drugiej instancji nie rozpoznał w stosunku do 

niego na podstawie art. 378 § 2 k.p.c. apelacji wniesionej przez in-

nego dłużnika solidarnego. 



11 

2. W razie uwzględnienia apelacji innego dłużnika solidarnego, 

dłużnik solidarny, który apelacji nie wniósł, a sąd drugiej instancji 

nie rozpoznał w stosunku do niego apelacji na podstawie art. 378 § 

2 k.p.c., może wytoczyć powództwo o pozbawienie wykonalności 

wydanego przeciwko niemu tytułu wykonawczego (art. 840 § 1 pkt 2 

k.p.c. w związku z art. 375 § 2 k.c.). 

 

II CSK 573/13 – wyrok z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

1. Właściciel może żądać od przedsiębiorstwa przesyłowego 

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 

224 – 225 w związku z art 230 i art 252 § 2 k.c.), także za okres po 

wejściu w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 

731). 

2. Żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieru-

chomości na przyszłość jest możliwe niezależnie od tego, czy 

przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z linii przesyłowych już ist-

niejących, czy z linii utworzonych po ustanowieniu służebności 

przesyłu na podstawie art. 3052 § 2 k.c. 

 

II CSK 637/13 – wyrok z dnia 4 września 2014 r. 

Nabycie przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną przez zasie-

dzenie prawa własności nieruchomości, która w chwili wniesienia 

jako wkład gruntowy była własnością członka spółdzielni, nie zwal-

nia jej z obowiązku rozliczenia z członkiem w razie ustania członko-

stwa – w naturze, jeżeli dysponuje gruntem równoważnym – lub w 

drodze świadczenia pieniężnego (art. 148 § 3 i 4 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1443). 
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I CZ 60/14 – postanowienie z dnia 17 września 2014 r. 

Dopuszczalne jest zaliczenie na opłatę należną od skargi ka-

sacyjnej, opłaty uiszczonej od wcześniej wniesionej skargi, podle-

gającej odrzuceniu, jeżeli nie doszło jeszcze do zwrócenia tej opłaty 

na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. „b” u.k.s.c. 

 

II CSK 704/13 – wyrok z dnia 25 września 2014 r. 

Członkowie zarządu spółdzielni mogą być odwołani przez wal-

ne zgromadzenie na podstawie art. 49 § 4 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. – Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) 

także podczas innego posiedzenia niż to, na którym nie udzielono 

im absolutorium. 

 

III CZP 68/14 – postanowienie z dnia 10 października 2014 r. 

Osobie trzeciej, nie będącej stroną postępowania egzekucyj-

nego, nie przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu oddalające 

jej skargę na czynności komornika (art. 7674 § 1 k.p.c. w zw. z art. 

770 zd. czwarte k.p.c.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

IV KK 316/13 – postanowienie z dnia 5 marca 2014 r. 

Decyzja samobójcza pokrzywdzonego, której wyrazem jest 

targnięcie się na własne życie jako następstwo znęcania się (art. 

207 § 3 k.k.), oznacza co najmniej świadomość możliwości odebra-

nia sobie życia wskutek określonego zachowania i godzenie się na 

własną śmierć. 

 

V KK 332/13 – wyrok z dnia 27 marca 2014 r. 

Znamieniem przestępstwa określonego w art. 304 k.k. nie jest 

każde „położenie”, a więc jakakolwiek dotycząca kontrahenta sytu-

acja, którą sprawca wyzyskuje, zawierając z nim umowę nakładają-

cą nań obowiązek świadczenia niewspółmiernego do świadczenia 

wzajemnego sprawcy, lecz „przymusowe położenie” tej osoby, a 

więc taki stan jej spraw – wyzyskiwany przez sprawcę – który wręcz 

determinuje zawarcie przez nią takiej umowy, jako w tej sytuacji 

niezbędnej. 

 

IV KK 12/14 – postanowienie z dnia 6 maja 2014 r. 

1. W wypadku, gdy pokrzywdzonym przestępstwem oszustwa 

jest osoba prawna, w tym spółka prawa handlowego, wskazanie 

tożsamości wszystkich osób, które wprowadzono w błąd oraz osób, 

które jako umocowane rozporządziły mieniem spółki nie jest wa-

runkiem wypełnienia znamion przedmiotowych, gdyż taki wymóg w 

ogóle nie wynika z treści art. 286 § 1 k.k. 

2. Dla wypełnienia znamion występku określonego w art. 286 § 
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1 k.k., a popełnionego na szkodę osoby prawnej, niekorzystne roz-

porządzenie mieniem musi być wprawdzie rezultatem wprowadze-

nia w błąd (wykorzystania błędu), to jest musi z tym wprowadze-

niem w błąd (wyzyskaniem błędu) pozostawać w więzi przyczyno-

wej, co nie oznacza koniecznej jedności (tożsamości) tej osoby fi-

zycznej, działającej w imieniu osoby prawnej, która została wpro-

wadzona w błąd (której błąd wyzyskano) i tej osoby fizycznej, która 

– jako upoważniona do podejmowania decyzji majątkowych – do-

konała niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Reguła powyższa 

jest aktualna niezależnie od tego, czy wprowadzającym w błąd (wy-

zyskującym pozostawanie w błędzie) jest tzw. extraneus (to jest 

sprawca oszustwa działający „z zewnątrz”), czy też tzw. intraneus 

(to jest sprawca oszustwa będący osobą tkwiącą w strukturach po-

krzywdzonej osoby prawnej). 

 

V KZ 20/14 – postanowienie z dnia 27 maja 2014 r. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 

r., K 30/11, stwierdzający niezgodność art. 81 § 1 k.p.k. – w zakresie, 

w jakim przepis ten nie przewiduje sądowej kontroli zarządzenia 

prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskar-

żonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k. – z art. 42 

ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 i z art. 78 Konstytucji nie dotyczy 

wydanego w postępowaniu okołokasacyjnym zarządzenia o odmo-

wie wyznaczenia adwokata w celu rozważenia możliwości wniesie-

nia kasacji, a więc zarządzenie takie jest niezaskarżalne (art. 528 § 1 

pkt 2 k.p.k.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III SZP 3/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prezes sądu może w toku sprawy (po uchyleniu wyroku 

przez sąd II instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpo-

znania) uchylić swoje zarządzenie wydane na podstawie art. 47 § 4 

k.p.c. o rozpoznaniu sprawy w składzie trzech sędziów zawodo-

wych, a w razie pozytywnej odpowiedzi – czy zasadność wydania 

zarządzenia uchylającego zarządzenie wydane w trybie art. 47 § 4 

k.p.c. co do ustania przesłanki uzasadniającej rozpoznanie sprawy 

w poszerzonym składzie zawodowym podlega kontroli sądu II in-

stancji?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

I PZP 2/14 – z dnia 6 listopada 2014 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego dopełniają-

cego czas pracy lekarza do obowiązującej go przeciętnej tygodnio-

wej normy czasu pracy (art. 95 ust. 4 w związku z art. 93 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; jednolity 

tekst: Dz. U. 2013 r., poz. 217 ze zm.) przysługuje jedynie dodatek w 

wysokości określonej przez odpowiednio stosowane przepisy art. 

1511 § 1-3 k.p. (art. 95 ust. 5 tej ustawy). 

 

II PZP 2/14 – z dnia 18 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

Do rozpoznania odwołania członka korpusu służby cywilnej 

wniesionego od oceny okresowej (art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 21 li-

stopada 2008 r. o służbie cywilnej, jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1111 ze zm.) właściwy jest sąd rejonowy. 

 

II UZP 3/14 – z dnia 18 listopada 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Elblągu 

Przepis art. 4779 § 31 k.p.c. stosuje się w sprawie o jednorazo-

we odszkodowanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-

ków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 

r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). 


