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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 106/15 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 1049 § 1 k.p.c., w szczególności zdanie drugie, znaj-

duje zastosowanie do egzekucji tytułu wykonawczego, w którym na 

podstawie art. 480 § 1 k.c. udzielono wierzycielowi umocowania do 

wykonania na koszt dłużnika czynności, którą może wykonać także 

inna osoba, w razie niewykonania jej przez dłużnika w wyznaczo-

nym terminie?” 

 

III CZP 107/15 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1) Czy akt prawa miejscowego w postaci rozporządzenia nr 

50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotni-

czego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego Nr 156 z 2007 r., poz. 4276) utracił moc w związku z 

wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-

dowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227), 

2) w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie postawione 

w pkt 1, czy utrata mocy obowiązującej ww. rozporządzenia nr 50 

nastąpiła wskutek powszechnego zaprzestania jego uznawania i 
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stosowania przez organy administracji publicznej oraz sądownic-

two administracyjne (instytucja desuetudo) i jeżeli tak, to jaką datę 

należy uznać za istotną dla zastosowania tego skutku?” 

 

III CZP 108/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy przy zgodzie czynnej dorozumianej inwestora na za-

warcie przez wykonawcę umowy z podwykonawcą warunkiem soli-

darnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą wobec podwyko-

nawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c. jest to, by inwestor znał po-

stanowienia dotyczące wysokości wynagrodzenia podwykonawcy 

lub sposobu jego ustalenia, ewentualnie także zasady lub podstawy 

odpowiedzialności wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwy-

konawcy? 

2. jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy jest wyższe od wyna-

grodzenia wykonawcy uzgodnionego z inwestorem, czy inwestor 

odpowiada również za wynagrodzenie należne podwykonawcy w 

zakresie przekraczającym wynagrodzenie wykonawcy? 

3. w razie stwierdzenia nieważności umowy o podwykonaw-

stwo z powodu niedochowania formy pisemnej, czy sąd obowiąza-

ny jest, czy tylko może rozpoznać roszczenia o zapłatę kierowane 

przez podwykonawcę na płaszczyźnie przepisów o bezpodstawnym 

wzbogaceniu, a w razie stwierdzenia takiego obowiązku, czy obo-

wiązany jest uprzedzić strony o ewentualności przyjęcia odmiennej 

kwalifikacji prawnej i zapewnić im możliwość wypowiedzenia się co 

do tej kwestii?” 
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III CZP 109/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sytuacji, gdy Skarb Państwa zastępowany przez staro-

stę (prezydenta miasta na prawach powiatu) w postępowaniu wie-

czystoksięgowym wykaże stosownymi dokumentami, że ujawnione 

w dziale II księgi wieczystej w czasie obowiązywania do dnia 01 

października 1990 roku art. 128 k.c., jako reprezentant Skarbu Pań-

stwa – przedsiębiorstwo państwowe zostało zlikwidowane i nie ist-

nieje, zachodzi podstawa do ujawnienia jako reprezentanta Skarbu 

Państwa w dziale II tej księgi wieczystej – starosty (prezydenta mia-

sta na prawach powiatu) na podstawie art. 11 ust. 1 w zw. z art. 23 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieru-

chomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 782)?” 

 

III CZP 110/15 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy po skierowaniu sprawy do postępowania upominawcze-

go wobec braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowa-

niu nakazowym sąd wzywa stronę powodową, w trybie art. 130 § 1 

k.p.c., do uiszczenia pozostałej 3/4 opłaty od pozwu pod rygorem 

jego zwrotu albo prowadzi sprawę bez wstrzymania biegu postępo-

wania, a o obowiązku uiszczenia tej opłaty orzeka, stosownie do art. 

1303 § 2 k.p.c., w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji?” 
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III CZP 111/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest skarga od wyroku Krajowej Izby Od-

woławczej w zakresie zarzutów oddalonych wyłącznie w uzasadnie-

niu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy jednoczesnym braku 

takiego rozstrzygnięcia w sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoław-

czej?” 

 

III CZP 112/15 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o rozwiązanie związku małżeńskiego przez 

rozwód, przy stosowaniu przez sąd polski, jako prawa właściwego 

prawa obcego, które nie przewiduje orzekania o winie w rozkładzie 

pożycia stron, należy na mocy art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011.80.432 j.t. ze 

zm.) uwzględnić przepis art. 57 § 1 k.r.o., jako przepis, który stosuje 

się bez względu na to, jakiemu prawu oceniany stosunek prawny 

(stosunek małżeństwa) podlega?” 

 

III CZP 113/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy jest dopuszczalne podjęcie i prowadzenie postępowa-

nia, zawieszonego na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c., w części 

odnoszącej się do powództwa o zasądzenie należności z tytułu od-

setek ustawowych od wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do 

masy upadłości, za okres po ogłoszeniu upadłości, w sytuacji, kie-
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dy w toczącym się i niezakończonym postępowaniu upadłościowym 

wierzytelność została umieszczona na liście wierzytelności? 

2. Czy w stosunku do samego dłużnika biegną odsetki usta-

wowe za opóźnienie od wierzytelności, podlegających zaspokojeniu 

z masy upadłości, w okresie od daty ogłoszenia upadłości?” 

 

III CZP 114/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy właścicielowi nieruchomości (użytkownikowi wieczyste-

mu, posiadaczowi prawa rzeczowego ograniczonego), który wystą-

pił z roszczeniami w 2-letnim terminie zawitym z art.129 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

2013.1232 j.t.) od dnia wejścia w życie uchwały Sejmiku Wojewódz-

twa Mazowieckiego Nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. Nr 128 z 20.07.2011 r. poz. 4088): 

1. przysługuje prawo do żądania odszkodowania za poniesio-

ną szkodę w związku z ograniczeniami w korzystaniu z nierucho-

mości posadowionej w granicach Obszaru Ograniczonego Użytko-

wania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina, bez konieczno-

ści porównywania zakresu ograniczeń wprowadzonych ww. uchwa-

łą Sejmiku a ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Woje-

wody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz., Nr 156, poz. 4276), w związku z którym to aktem prawa miej-

scowego nie wystąpił z roszczeniami w terminie z art. 129 ust. 4 

p.o.ś.? 

2. czy też przysługuje mu wyłącznie prawo do żądania od-

szkodowania stanowiącego ewentualnie dalszą (inną) szkodę przy 

uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń wprowadzonych Rozpo-
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rządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 

r.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 81/15 – z dnia 3 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Sąd rejonowy, który odrzuca zażalenie na postanowienie tego 

sądu, wydane na podstawie art. 39823 § 1 k.p.c., orzeka jako sąd 

drugiej instancji. 

 

III CZP 85/15 – z dnia 3 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczone-

mu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydzie-

dziczonego. 

 

III CZP 87/15 – z dnia 3 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przy-

padku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na ży-

cie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest świad-

czeniem głównym czy ubocznym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 90/15 – z dnia 3 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, za-

sądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej 

przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od to-
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warów i usług. 

 

III CZP 93/15 – z dnia 3 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

„Czy w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem 

niedozwolonym określenie w pozwie żądania zapłaty odszkodowa-

nia za szkodę majątkową w sposób odpowiadający żądaniu przy-

szłych powtarzających się świadczeń czyni zadość wymaganiu do-

kładnego określenia żądania pozwu (art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 88/15 – z dnia 11 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

1. Obszar strefy kontrolowanej określonej w § 10 w związku z § 

110 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., poz. 640) oraz w załączni-

ku nr 2 do tego rozporządzenia, nie pokrywa się z zakresem obcią-

żenia nieruchomości służebnością przesyłu (art. 3051 k.c.), ustano-

wioną dla gazociągu wybudowanego przed dniem 12 grudnia 2001 

r. 

2. W pozostałym zakresie odmawia podjęcia uchwały. 

 

III CZP 92/15 – z dnia 11 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Opłata za informację o danych zgromadzonych na kontach 

ubezpieczonego lub płatnika składek, udzieloną komornikowi są-

dowemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wykonaniu ob-

owiązku wynikającego z art. 50 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 13 paź-
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dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. tekst: 

Dz. U. z 2015 r., poz. 121 ze zm.), nie jest świadczeniem pieniężnym, 

od którego – w razie opóźnienia się z jego spełnieniem – przysługu-

ją odsetki ustawowe na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

 

III CZP 94/15 – z dnia 11 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysoko-

ści 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 

r., poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, 

że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wy-

sokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych 

w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej 

ustawy. 

 

III CZP 77/15 – z dnia 16 grudnia 2015 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Prokuratora Generalnego 

Roszczenie przewidziane w art. 140 § 1 k.r.o. nie jest roszcze-

niem o świadczenie alimentacyjne. 

 

III CZP 91/15 – z dnia 17 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowie-

dzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego 

przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchyle-

nie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników 

o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowa-

nie art. 253 § 2 k.s.h.; 
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odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 745/14 – wyrok z dnia 10 września 2015 r. 

Utrata bytu prawnego przez spółkę z ograniczoną odpowie-

dzialnością na skutek jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądo-

wego nie powoduje wygaśnięcia hipoteki zabezpieczającej nieza-

spokojoną wierzytelność wobec tej spółki na nieruchomości osoby 

trzeciej. 

 

V CSK 667/14 – wyrok z dnia 24 września 2015 r. 

W razie rozporządzenia korzyścią majątkową przez osobę 

trzecią na rzecz dalszej osoby, wierzyciel może wystąpić bezpo-

średnio przeciwko tej osobie i zaskarżyć czynność prawną, w której 

uczestniczyła (art.531 § 2 k.c.). 

 

V CSK 741/14 – wyrok z dnia 24 września 2015 r. 

Prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie nie jest 

dobrem osobistym. 

 

I CSK 878/14 – wyrok z dnia 7 października 2015 r. 

W sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko przedsię-

biorcy o zwrot środków finansowych przyznanych z publicznych 

środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych w wyni-

ku umowy o dofinansowanie projektu, zawartej na podstawie usta-

wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. 

Nr 116, poz. 1206 ze zm.), droga sądowa jest dopuszczalna. 
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V CSK 5/15 – postanowienie z dnia 14 października 2015 r. 

Właściciel nieruchomości Skarb Państwa (gmina) nie może 

nabyć przez zasiedzenie służebności odpowiadającej treścią słu-

żebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego ustanowio-

nego na tej nieruchomości. 

 

II CSK 716/14 – wyrok z dnia 15 października 2015 r. 

Wystawienie przez bank na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z 

dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, 

poz. 359 ze zm.) – bez postanowienia sądu wydanego na podstawie 

art. 793 k.p.c. – dalszego bankowego tytułu wykonawczego i 

wszczęcie na jego podstawie egzekucji sądowej stanowi czyn nie-

dozwolony (art. 415 k.c.). 

 

II CSK 836/14 – wyrok z dnia 15 października 2015 r. 

W razie niewystarczającej sumy gwarancyjnej, wynikającej z 

umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidzianej na 

pokrycia kosztów zapewnienia klientom niewypłacalnego organiza-

tora turystyki powrotu do kraju (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, jedn. tekst: Dz. U z 2014 

r., poz. 196 ze zm.), Skarb Państwa nie jest zobowiązany do zwrotu 

marszałkowi województwa tych kosztów na podstawie art. 49 ust. 6 

ustawy z dnia 13 listopada 2008 r. o dochodach jednostek samorzą-

du terytorialnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 21/15 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„1) Czy bankowi zobowiązanemu postanowieniem prokuratora 

do udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową służy za-

żalenie na to postanowienie, 

2) jeżeli tak, to czy zażalenie to rozpoznaje prokurator bezpo-

średnio przełożony, czy sąd, 

3) jeżeli sąd, to czy sąd właściwy do rozpoznania sprawy w 

pierwszej instancji, czy sąd rejonowy, w którego okręgu jest prowa-

dzone postępowanie?” 

 

I KZP 22/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olszynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Jakie przepisy postępowania (cywilne, karne) winien stoso-

wać sąd okręgowy, rozpoznając w trybie art. 33 ust. 6 ustawy z 13 

października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 

r. poz. 1226 z późn. zm.) «odwołanie» w sprawie utraty członkostwa 

w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związ-

ku Łowieckim oraz od orzeczeń i postanowień kończących postę-

powanie dyscyplinarne?” 
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I KZP 23/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„II. Na mocy art. 441 § 1 k.p.k. postanawia przekazać Sądowi 

Najwyższemu zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wy-

kładni ustawy: 

a) czy przestępstwami należącymi do tego samego rodzaju w ro-

zumieniu art. 115 § 3 k.k. są przestępstwa: 

1) godzące w takie samo dobro prawne, 

2) przestępstwa godzące w różne dobra prawne, 

b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie z punktu II.a.2 

– które kryteria są rozstrzygające dla oceny, że dwa nieiden-

tyczne dobra prawne są dobrami jednorodzajowymi?” 

 

I KZP 24/15 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„1) Czy lekarz, który pełni dyżur w szpitalnym oddziale ratun-

kowym jako członek załogi karetki pogotowia ratunkowego, oczeku-

jąc na wezwanie wyjazdu, jest lekarzem wykonującym czynności w 

ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w sytuacji, gdy zwłoka w 

udzieleniu pomocy lekarskiej mogłaby spowodować niebezpie-

czeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia lub w innym przypadku nie cierpiącym zwłoki – w 

rozumieniu art. 44 w związku z art. 30 ustawy z 5 grudnia 1996 roku 

o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464), 

2) jeżeli tak, to czy sprawca znieważający lekarza znajdującego 

się w takiej sytuacji dopuszcza się czynu zabronionego z art. 226 § 
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1 Kodeksu karnego?” 



17 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 98/15 – postanowienie z dnia 29 lipca 2015 r. 

1. Termin miesiąca na wniesienie subsydiarnego aktu oskar-

żenia, o jakim mowa w art. 55 § 1 k.p.k., należy liczyć od daty dorę-

czenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o powtórnym postanowie-

niu o odmowie wszczęcia postępowania albo o umorzeniu postę-

powania karnego, a nie od daty zawiadomienia o takim postanowie-

niu pełnomocnika pokrzywdzonego. 

2. Termin miesiąca, o którym mowa w art. 55 § 1 k.p.k. jest 

terminem prekluzyjnym. 

3. Postanowienie o umorzeniu postępowania karnego z powo-

du braku oczywistych podstaw oskarżenia (art. 339 § 3 pkt 2 k.p.k.), 

wydane w sytuacji braku skargi uprawnionego oskarżyciela (art. 17 

§ 1 pkt 9 k.p.k., art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.), nie może zostać uchylone 

na niekorzyść oskarżonego (art. 439 § 2 k.p.k.). 

 

II KK 142/15 – wyrok z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

Wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k. w brzmieniu do 

dnia 30 czerwca 2015 r., prokurator mógł złożyć jedynie wraz z ak-

tem oskarżenia, a nie w toku postępowania sądowego, natomiast 

wniosek złożony później uznać należy za niedopuszczalny, zatem 

nie powinien być rozpoznany. 
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IV KO 46/15 – postanowienie z dnia 19 sierpnia 2015 r. 

Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem Sądu 

Najwyższego jest możliwe tylko odnośnie do takiego postępowania, 

które merytorycznie zakończyło się przed tym Sądem; nie jest takim 

orzeczeniem w rozumieniu art. 540 k.k. orzeczenie, którym Sąd 

Najwyższy oddala kasację; jest nim natomiast orzeczenie następcze 

Sądu Najwyższego zapadłe po uchyleniu zaskarżonego kasacją wy-

roku, to jest orzeczenie o umorzeniu postępowania, bądź o unie-

winnieniu oskarżonego – art. 537 § 2 k.p.k. 

 

III KK 74/15 – postanowienie z dnia 19 sierpnia 2015 r. 

1. Podjęcie postępowania na podstawie art. 327 § 1 k.p.k. jest 

niedopuszczalne w sytuacji, gdy pokrzywdzony wniósł subsydiarny 

akt oskarżenia. 

2. Spełnienie wymogów przewidzianych w art. 55 § 1 k.p.k. i 

art. 330 § 2 k.p.k. dla wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiar-

nego aktu oskarżenia nastąpi także wtedy, gdy postępowanie, w 

którym pokrzywdzony nabył uprawnienie do wniesienia skargi sub-

sydiarnej w myśl tych przepisów, i je zrealizował, zostanie już po 

wniesieniu tego aktu oskarżenia do sądu w zaistniałym w ten spo-

sób stanie zawisłości sprawy, podjęte przez prokuratora w trybie 

art. 327 § 1 k.p.k. i następnie po raz kolejny (już trzeci) przez niego 

umorzone; w takim układzie procesowym pokrzywdzony ma prawo 

skorzystać z uprawnienia do złożenia skargi subsydiarnej, bez ko-

nieczności zaskarżenia wydanego, po takim podjęciu postępowania 

przez prokuratora, postanowienia na zasadach ogólnych – art. 306 § 

1-1a k.p.k. w zw. z art. 465 § 2 k.p.k., byleby zachował termin okre-

ślony w art. 55 §1 k.p.k. 
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I KZP 6/15 – postanowienie z dnia 30 września 2015 r. 

Wyrażenie „wbrew przepisom ustawy”, użyte w art. 107 § 1 

k.k.s., wymaga konkretyzacji w wyroku skazującym także przez 

wskazanie w opisie czynu i podstawie skazania przepisu, z którego 

wynika norma naruszona przez oskarżonego (art. 413 § 2 pkt 1 

k.p.k.). 

 

I KZP 8/15 – postanowienie z dnia 30 września 2015 r. 

Zakaz reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego przez jego 

rodzica jest uzasadniony nie tylko w tych postępowaniach karnych, 

w których drugi rodzic jest oskarżonym, ale także na etapie in rem, 

w którym drugi rodzic jest osobą podejrzaną o popełnienie prze-

stępstwa na szkodę małoletnich dzieci. 

 

I KZP 9/15 – postanowienie z dnia 30 września 2015 r. 

Sąd okręgowy – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych rozpo-

znaje odwołanie od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 

przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, stosownie do art. 29 § 1 

k.p.k., na rozprawie w składzie trzech sędziów. 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 7/15 – z dnia 10 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Lublinie 

Nieświadczenie przez pracownika – członka korpusu służby 

cywilnej pracy przez trwający dłużej niż jeden miesiąc okres nieo-

becności spowodowanej zastosowaniem wobec niego na podsta-

wie art. 276 k.p.k. środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia 

w czynnościach służbowych nie może stanowić podstawy do roz-

wiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 2 k.p. 

 

III UZP 14/15 – z dnia 10 grudnia 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

Pojęcie przychodu określone w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity 

tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 483 ze zm.) obejmuje wartość świadczeń 

ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowni-

ków i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpie-

czenia społeczne w rozumieniu art. 18 ust. 1 tej ustawy. 


