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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 17/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem 

wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi eg-

zekucyjnemu przez wierzyciela będącego bankiem odnosi skutek 

wobec cesjonariusza tej wierzytelności niebędącego bankiem?” 

 

III CZP 18/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest 

skuteczny, jeśli został złożony w dniu ogłoszenia wyroku, ale w 

chwili poprzedzającej jego ogłoszenie?” 

 

III CZP 20/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w ramach obowiązku minimalizacji szkody, poszkodowa-

nemu który nie skorzystał z oferty najmu pojazdu od ubezpieczycie-

la OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującego mu bez-

płatnie pojazd zastępczy według stawek niższych, od oferowanych 

przez wynajmującego, przysługuje zwrot faktycznie poniesionych 

wydatków na najem pojazdu zastępczego?” 
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III CZP 21/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wskazana w art. 50536 k.p.c. utrata przez nakaz zapłaty na 

skutek wniesienia sprzeciwu mocy w całości odnosi się wyłącznie 

do całości roszczenia wobec tego pozwanego, który wniósł sprze-

ciw, czy też dotyczy również pozwanych, którzy sprzeciwu nie wno-

sili?” 

 

III CZP 22/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy oddanie części nieruchomości przylegającej do chodnika 

w posiadanie zależne (najem) wyłącza w stanie prawnym obowiązu-

jącym do 1 lutego 2015 roku obowiązek właściciela usuwania błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego 

wzdłuż tej nieruchomości, o jakim mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j.: Dz.U. 2016.250), czy też obowiązek ten w świetle art. 2 

ust. 1 pkt 4 tej ustawy obciąża zarówno właściciela, jak i władające-

go nieruchomością najemcę?” 

 

III CZP 23/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 93 ust. 3b ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) stoi na przeszkodzie zniesieniu 

współwłasności nieruchomości przez podział fizyczny, jeśli stan 

budynku wchodzącego w jej skład w chwili orzekania nie spełnia 
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wymogu wyraźnego fizycznego oddzielenia na dwie odrębne funk-

cjonalnie części? 

ewentualnie, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyż-

sze zagadnienie: 

– Jaki środek jurydyczny powinien zostać użyty przez sąd 

orzekający o zniesieniu współwłasności nieruchomości przez fi-

zyczny podział, w celu doprowadzenia budynku – przed wydaniem 

rozstrzygnięcia o zniesieniu współwłasności – do stanu pełnej od-

rębności fizycznej, zgodnego z wymogami przewidzianymi we 

wskazanym przepisie, a w szczególności, czy środkiem takim może 

być postanowienie wstępne, zawierające zobowiązanie strony do 

przeprowadzenia określonych prac adaptacyjnych w budynku?” 

 

III CZP 24/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wymagana jest zgoda sądu wydana na podstawie art. 2b 

ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rol-

nego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2052) w sytuacji, gdy stronami umo-

wy zbycia nieruchomości rolnej są osoby bliskie w rozumieniu art. 

2 pkt 6 powołanej ustawy, a uprzednio nieruchomość rolna była 

przedmiotem obrotu pod rządami ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o 

wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 585) pomiędzy osobami względem siebie obcymi?” 
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III CZP 25/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o stwierdze-

nie zasiedzenia nieruchomości, jeżeli przedmiotem żądania stwier-

dzenia zasiedzenia jest pas gruntu położony przy granicy między 

sąsiadującymi nieruchomościami, a rzeczywistą przyczyną wnie-

sienia do sądu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia części nieru-

chomości sąsiedniej położonej przy granicy jest spór co do prze-

biegu granicy między sąsiadującymi nieruchomościami?” 

 

III CZP 26/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy rzecznik patentowy może występować w charakterze 

pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, którego 

przedmiotem jest roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych 

praw autorskich do utworu, a jednocześnie zwalczanie nieuczciwej 

konkurencji?” 

 

III CZP 27/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw 

na wezwanie zamawiającego w rozumieniu art. 46 ust. 4a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu 

obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie za-

mówienia publicznego (tj.: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759) oznacza 

tylko przypadek całkowitej bierności wezwanego wykonawcy czy 
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także obejmuje sytuację, w której wykonawca składa dokument lub 

oświadczenie, z którego jednak nie wynika potwierdzenie spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełniania 

przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych przez zamawiającego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 69/16 – z dnia 9 marca 2017 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej 

członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 

118 k.c.). 

 

III CZP 107/16 – z dnia 10 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępo-

wania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocne-

go orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 7701 k.p.c.). 

 

III CZP 109/16 – z dnia 10 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Sankcje cywilnoprawne związane z dokonaniem czynności 

bankowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 1988), przez 

podmiot nieposiadający wymaganego przez prawo zezwolenia, 

określa art. 170 ust. 1 i 2 tej ustawy. 
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III CZP 116/16 – z dnia 10 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy dowody przeprowadzone w toku kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia wobec przedsiębiorcy – podmiotu udzielającego 

świadczeń zdrowotnych na podstawie rozporządzenia z dnia 15 

grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i try-

bu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finan-

sowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – Dz. 

U. 2004 r. Nr 274, poz. 2723 (wydanego na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-

nych ze środków publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z 

późn. zm. w brzmieniu sprzed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 

22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-

nej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych 

ustaw – Dz. U. poz. 1138) z naruszeniem przepisów prawa w zakre-

sie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy wynikających 

z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-

czej (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz 584 ze zm.) mogą stanowić dowody w 

postępowaniu cywilnym dotyczącym kar umownych żądanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia od świadczeniodawcy (art. 77 

ust. 6 cyt. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.)? 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 82/16 – z dnia 16 marca 2017 r. w składzie 7 sędziów 

Sądu Najwyższego na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Naj-

wyższego 

W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę 

prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od 

której – stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia – 
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pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po 

doręczeniu postanowienia oddalającego w całości lub w części 

wniosek o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych oraz bez-

skutecznym upływie terminu przewidzianego w art. 112 ust. 3 usta-

wy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil-

nych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 623), odrzuca skargę kasa-

cyjną na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c. 

i nadał jej moc zasady prawnej. 

 

III CZP 15/17 – z dnia 16 marca 2017 r.: 

„Czy sąd powszechny jest kompetentny do oceny umocowa-

nia osoby objętej aktem jej powołania na wolne stanowisko Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego do dokonywania czynności za Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego jako stronę albo uczestnika postępo-

wania cywilnego, jeżeli z kopii dokumentów złożonych do akt wyni-

kać mogą wątpliwości co do przewidzianej w art. 194 ust. 2 Konsty-

tucji RP przesłanki przedstawienia przez Zgromadzenie Ogólne Sę-

dziów Trybunału Konstytucyjnego kandydatów na to stanowisko - 

a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 

Czy osoba objęta aktem jej powołania przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytu-

cyjnego, po przeprowadzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 21 ustawy z 30 listo-

pada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o 

statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 

r. (Dz. U z 2016 r., poz. 2074), jest upoważniona do dokonywania 

czynności za Prezesa Trybunału Konstytucyjnego będącego stroną 

albo uczestnikiem postępowania cywilnego w sytuacji, gdy: 
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– nie została podjęta uchwała Zgromadzenia przedstawiająca 

kandydatów na to stanowisko, przewidziana w art. 21 ust. 8 powo-

łanej ustawy, zaś osoby uznane za kandydatów nie uzyskały więk-

szości głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, o któ-

rym mowa w art. 21 ust. 2 powołanej ustawy; 

– w Zgromadzeniu nie uczestniczyli wszyscy sędziowie Trybu-

nału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

– w Zgromadzeniu nie uczestniczyły osoby wybrane na sta-

nowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm VII kaden-

cji, uczestniczyły i oddały głos osoby, które zostały wybrane przez 

Sejm VIII kadencji na obsadzone stanowiska sędziowskie, zaś jedna 

z tych osób została uznana przez Prezydenta za drugiego kandydata 

na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego; 

– Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

przeprowadzone bez udziału wszystkich sędziów, którzy złożyli ślu-

bowanie wobec Prezydenta RP, nie zostało zwołane przez Wicepre-

zesa Trybunału oraz przeprowadzone pod jego przewodnictwem, 

wobec nieobsadzenia stanowiska Prezesa Trybunału, lecz przez sę-

dziego, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył ob-

owiązki z art. 21 ust. 1 powołanej ustawy, oraz z udziałem tego sę-

dziego jako przewodniczącego?” 

przekazano do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych. 
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III CZP 108/16 – z dnia 17 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i na-

prawcze w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 233), syndyk masy upadłości 

dzierżawcy może – ze skutkiem od dnia ogłoszenia upadłości – od-

stąpić od umowy dzierżawy rzeczy ruchomej zawartej przed dniem 

ogłoszenia upadłości, gdy przedmiot umowy został wydany upa-

dłemu do korzystania przed ogłoszeniem upadłości. Należności za 

korzystanie z przedmiotu dzierżawy za okres po dniu ogłoszenia 

upadłości podlegają zgłoszeniu sędziemu komisarzowi na podsta-

wie art. 99 tej ustawy. 

 

III CZP 110/16 – z dnia 17 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do 

zachowku (art. 1048 k.c.). 

 

III CZP 111/16 – z dnia 17 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporzą-

dzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 

lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 

albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozpo-

rządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym na 

podstawie art. 778 k.c. 
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III CZP 112/16 – z dnia 22 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Po wznowieniu postępowania na skutek stwierdzenia nieważ-

ności wynikającej z pozbawienia możności działania sąd rozpoznaje 

sprawę na nowo w granicach zakreślonych wnioskiem o wszczęcie 

postępowania (art. 412 § 1 k.p.c.). 

 

III CZP 49/16 – z dnia 22 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie 

wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. 

 

III CZP 64/16 – z dnia 22 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy osoba, której najemca podnajął lokal mieszkalny lub od-

dał go do bezpłatnego używania, bez zgody wynajmującego, jest 

lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.150 j.t. ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CSK 430/15 – wyrok z dnia 15 listopada 2016 r. 

Prawomocne ustalenie przez sąd lub samorządowe kolegium 

odwoławcze opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie w dotychcza-

sowej wysokości jest aktualizacją tej opłaty w rozumieniu art. 77 

ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami (jedn. tekst: Dz. U. z 2916 r., poz. 2147 ze zm.). 

 

II CA 1/16 – postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r. 

Sąd orzekając o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej 

nad małoletnim dzieckiem uwzględnia przede wszystkim dobro i in-

teresy dziecka, co w szczególnych okolicznościach może przema-

wiać za odstąpieniem od spełnienia przez kandydata do jej wyko-

nywania wszystkich wymagań przewidzianych w art. 42 ust. 1 usta-

wy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 575). 

 

I CSK 819/15 – postanowienie z dnia 2 grudnia 2016 r. 

W postępowaniu o wpis do księgi wieczystej dokumenty, o 

których mowa w art. 95 ust. 1 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 

1988 ze zm.), niezbędne do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany 

treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wie-

rzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążają-

cej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu oraz wierzytelność hipoteczną, nie mogą być zastąpione od-
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pisami poświadczonymi przez pełnomocnika wnioskodawcy na 

podstawie art. 129 § 2 k.p.c. 

 

IV CSK 792/15 – postanowienie z dnia 11 stycznia 2017 r. 

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 22 listopa-

da 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicz-

nymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksu-

alnej innych osób (Dz. U. z 2014 r., poz. 24 ze zm.), cierpi na zabu-

rzenia osobowości oraz na zaburzenia preferencji seksualnych, sąd 

obowiązany jest powołać czterech samodzielnych biegłych sądo-

wych: dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, jednego biegłego psy-

chologa i jednego biegłego lekarza seksuologa, i to także wtedy, 

gdy jeden z powołanych biegłych jest specjalistą i biegłym sądo-

wym w kilku tych dziedzinach. 

 

II CSK 154/16 – wyrok z dnia 19 stycznia 2017 r. 

Termin przewidziany w art. 4181 § 5 k.s.h. nie jest terminem 

zawitym. 

 

II CSK 255/16 – postanowienie z dnia 3 lutego 2017 r. 

Wdanie się w spór w rozumieniu art. 24 ust. 1 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdyk-

cji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra-

wach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. z 2001 r., L 12, s. 1 ze zm.) 

obejmuje każdy sposób obrony pozwanego zmierzającej bezpo-

średnio do odrzucenia pozwu albo oddalenia powództwa; nie jest 

konieczne wdanie się w spór co do istoty sprawy. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 5/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wprowadzenie do obrotu środków zastępczych o jakich 

mowa w art. 4 ust. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała-

niu narkomanii wypełnia dyspozycję wprowadzenia do obrotu 

szkodliwych dla zdrowia substancji z art. 165 § 1 pkt 2 k.k.?” 

 

I KZP 6/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy popełnienie przestępstwa przez sprawcę w okresie próby 

wyznaczonym w związku z warunkowym przedterminowym zwol-

nieniem go z odbycia reszty kary pozbawienia wolności stanowi 

negatywną przesłankę w rozumieniu art. 85 § 3 k.k. orzeczenia kary 

łącznej pozbawienia wolności obejmującej karę, z której odbycia 

został warunkowo przedterminowo zwolniony i karę orzeczoną za 

przestępstwo popełnione w okresie próby?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

SDI 29/16 – wyrok z dnia 27 października 2016 r. 

Przepis art. 91a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o 

adwokaturze (Dz. U. 2016 r., poz. 1999), w myśl którego, od orze-

czenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w drugiej in-

stancji przysługuje stronom, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzeczni-

kowi Praw Obywatelskich oraz Prezesowi Naczelnej Rady Adwo-

kackiej kasacja do Sądu Najwyższego, swoim zakresem obejmuje 

również zawarte w orzeczeniu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania. 

 

SDI 57/16 – wyrok z dnia 2 listopada 2016 r. 

Zasada intertemporalna sformułowana w art. 4 § 1 k.k. znajdu-

je, na mocy art. 171 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo 

o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177), odpowiednie zastosowa-

nie w odniesieniu do kwestii przedawnienia przewinień dyscypli-

narnych prokuratorów (art. 68 ustawy z 20 czerwca 1985 r. o proku-

raturze – Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.; art. 141 ustawy z 

dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze). 

 

III KK 426/16 – postanowienie z dnia 23 listopada 2016 r. 

Sam fakt wcześniejszego leczenia psychiatrycznego oskarżo-

nego (podejrzanego) przez biegłego lekarza psychiatrę, nie osłabia 

a priori zaufania do bezstronności biegłego w rozumieniu art. 196 § 

3 k.p.k. i nie może być podstawą do jego wyłączenia, o ile nie ujaw-

nią się inne przyczyny uzasadniające takie wyłączenie. 
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I KZP 14/16 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. 

Wykroczenie określone art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź-

dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-

koholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487), wobec odesłania w nim do 

treści przepisu art. 14 ust. 1-6 tej ustawy, popełnia jedynie ten, kto 

spożywa alkohol w miejscach wskazanych w tych przepisach lub 

określonych w uchwale Rady Gminy, wydanej na podstawie art. 14 

ust. 6 ustawy. Z treści art. 14 ust. 1-6 powołanej ustawy wynika wy-

raźnie, że nie jest zabronione spożywanie alkoholu w całej prze-

strzeni publicznej; użyte w art. 14 ust. 2a tej ustawy pojęcie „ulicy” 

należy interpretować zgodnie z definicją legalną tego pojęcia, za-

wartą w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-

blicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1440 ze zm.), dopełnioną przez defini-

cję drogi, określoną w art. 4 pkt 2 tejże ustawy. 

 

I KZP 15/16 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. 

Klauzula antykumulacyjna z art. 415 § 1 zd. 2 k.p.k. nie ma za-

stosowania do należności publicznoprawnych w postaci składek na 

ubezpieczenie społeczne uiszczanych na rzecz Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III SZP 2/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd powszechny jest kompetentny do oceny umocowa-

nia osoby objętej aktem jej powołania na wolne stanowisko Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego do dokonywania czynności za Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego jako stronę albo uczestnika postępo-

wania cywilnego, jeżeli z kopii dokumentów złożonych do akt wyni-

kać mogą wątpliwości co do przewidzianej w art. 194 ust. 2 Konsty-

tucji RP przesłanki przedstawienia przez Zgromadzenie Ogólne Sę-

dziów Trybunału Konstytucyjnego kandydatów na to stanowisko –  

a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 

Czy osoba objęta aktem jej powołania przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytu-

cyjnego, po przeprowadzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 

trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 21 ustawy z 30 listo-

pada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o 

statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 

r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2074), jest upoważniona do dokonywania 

czynności za Prezesa Trybunału Konstytucyjnego będącego stroną 

albo uczestnikiem postępowania cywilnego w sytuacji, gdy: 

– nie została podjęta uchwała Zgromadzenia przedstawiająca 

kandydatów na to stanowisko, przewidziana w art. 21 ust. 8 powo-
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łanej ustawy, zaś osoby uznane za kandydatów nie uzyskały więk-

szości głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziow Trybunału, o któ-

rym mowa w art. 21 ust. 2 powołanej ustawy; 

– w Zgromadzeniu nie uczystniczyli wszyscy sędziowie Trybu-

nału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

– w Zgromadzeniu nie uczestniczyły osoby wybrane na sta-

nowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego prez Sejm VII kaden-

cji, uczestniczyły i oddały głos osoby, które zostały wybrane przez 

Sejm VIII kadencji na obsadzone stanowiska sędziowskie, zaś jedna 

z tych osób została uznana przez Prezydenta za drugiego kandydata 

na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego; 

– Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

przeprowadzone bez udziału wszystkich sędziów, którzy złożyli ślu-

bowanie wobec Prezydenta RP, nie zostało zwołane przez Wicepre-

zesa Trybunału oraz przeprowadzone pod jego przewodnictwem, 

wobec nieobsadzenia stanowiska Prezesa Trybunału, lecz przez sę-

dziego, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył ob-

owiązki z art. 21 ust. 1 powołanej ustawy, oraz z udziałem tego sę-

dziego jako przewodniczącego?” 

 

III UZP 3/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy oddanie pisma procesowego w polskiej placówce opera-

tora pocztowego innego niż operator wyznaczony, o którym stanowi 

art. 165 § 2 k.p.c., jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do 

Sądu w rozumieniu tego przepisu?” 
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III UZP 4/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przychód osiągnięty z tytułu zatrudnienia na podstawie 

kontraktu zawartego z Joint Force Training Centre (JFTC), tj. Cen-

trum Szkolenia Sił Połączonych mieszczącym się w Bydgoszczy, 

stanowiącym integralną część struktury Sojuszniczego Dowództwa 

Transformacji (ACT), stanowi przychód, o jakim stanowi przepis art. 

104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.) w 

związku z art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 8, poz. 66 ze zm.), przy uwzględnieniu szczególnych regulacji w 

zakresie statusu personelu cywilnego NATO wynikających z nastę-

pujących aktów prawnych: 

– umowy między państwami – Stronami Traktatu Północnoat-

lantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w 

Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (tzw. NATO SOFA), Dz. U. z 2000 r. 

Nr 21, poz. 257; 

– protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych do-

wództw wojskowych, ustanowionych na podstawie traktatu Północ-

noatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r. 

(tzw. protokół paryski), Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz. 746; 

– umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowódz-

twem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ 

SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił 

Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pospisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Brukseli, Dz. U. z 2005 r. Nr 

227, poz. 1945; 
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– przepisów dot. Personelu Cywilnego NATO (NATO Civilian 

Personel Regulations - NCPRs) - 

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_12/20161

221_161221-cpr-amnd27-en.pdf – znajdujących zastosowanie na 

podstawie art. 5.1. umowy zawartej między Rządem Rzeczypospoli-

tej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy 

Transformacji (HQ SACT) dotyczącej ustanowienia i wsparcia Cen-

trum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej, podpisanej dnia 13 kwietnia 2005 r. w Bruk-

seli, Dz. U. z 2005 r. Nr 227, poz. 1945; 

– przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pra-

cowników NATO?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III SZP 1/17 – z dnia 14 marca 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy niedołączenie do akt sprawy sądowej pełnomocnictwa 

podmiotu, który był stroną postępowania przed Prezesem UOKiK, 

ale nie wniósł odwołania od decyzji tego organu, w zakresie będą-

cym przedmiotem postępowania sądowego, wywołuje skutek w po-

staci nieważności tego postępowania, jeżeli stosowne pełnomoc-

nictwo znajduje się w aktach sprawy administracyjnej dotyczącej 

zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, które zostały 

dołączone do akt sądowych, w sytuacji gdy Sąd I instancji dokony-

wał doręczeń jedynie temu pełnomocnikowi, Sąd II Instancji bezsku-

tecznie wzywał do złożenia pełnomocnictwa i potwierdzenia czyn-

ności pełnomocnika, a podmiot, który był stroną w postępowaniu 

przed Prezesem UOKiK, ale nie wniósł odwołania w zakresie będą-

cym przedmiotem postępowania sądowego ani osobiście, ani przez 

pełnomocnika nie podejmował żadnych czynności w tej sprawie 

sądowej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 


