
Biuletyn Nr 12/17 z dnia 15 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

Spis  treści 

 

 

Str. 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ ......................................... 2 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ ............................................................... 4 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ .................................. 11 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ ........................................... 14 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ ...................................... 16 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH...................................... 19 

UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH .......... 21 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH .................................................................. 21 

ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ ............................. 22 



2 

 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 115/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie postępowania 

rozgraniczeniowego między użytkownikami wieczystymi 

sąsiadujących działek wyodrębnionych geodezyjnie i mających 

założone odrębne księgi wieczyste, stanowiących własność tego 

samego podmiotu – Skarbu Państwa?” 

 

III CZP 116/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy art. 4421 § 2 k.c. ma zastosowanie, gdy wobec ustalonego 

sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność 

na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane 

w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia 

postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.?” 
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III CZP 117/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego miejsca postojowego (parkingowego), 

które stanowi część udziału w użytkowaniu wieczystym?” 

 

III CZP 118/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy zakres obciążenia nieruchomości służebnością 

przesyłu polegającą na posadowieniu na niej urządzeń 

elektroenergetycznych obejmuje tylko pas eksploatacyjny, 

niezbędny przedsiębiorstwu przesyłowemu do właściwego 

korzystania z urządzeń infrastruktury elektoenergetycznej, czy też 

do zakresu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu 

zalicza się pas ochronny linii, w tym także wskazany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego? 

2. Czy ustalając odpowiednie wynagrodzenie za ustanowienie 

służebności przesyłu dotyczącej urządzeń elektoenergetycznych 

należy brać pod uwagę ograniczenia właściciela obciążonej 

nieruchomości w jego uprawnieniach związanych ze sposobem 

wykonywania władztwa nad nią w obrzarze objętym pasem 

ochronnym wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 65/17 – z dnia 1 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi 

odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za długi spółki 

powstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony 

przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostałby 

oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na 

zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub 

wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów. 

 

III CZP 54/17 – z dnia 8 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w art. 12 

ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 700 ze zm.) 

o wykreślenie wpisu niedopuszczalnego ze względu na 

obowiązujące przepisy prawa nie jest uprawniony do badania 

zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników lub 

walnego zgromadzenia, która stanowi materialnoprawną podstawę 

dokonanego wpisu. 
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III CZP 71/17 – z dnia 8 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji z lokalu 

mieszkalnego, jeżeli prawomocnym wyrokiem sądu, ze względu na 

niespełnienie wymagań, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy 

z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1892 ze zm.), została stwierdzona nieważność umowy 

o ustanowieniu odrębnej własności tego lokalu. 

 

III CZP 74/17 – z dnia 8 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Artykuł 160a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 

ze zm.), który wszedł w życie w dniu 1 października 2014 r., określa 

trzyletni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia, 

wynikających z umów o warunkach odpłatności za studia, a art. 32 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1198 ze zm.), przewiduje, usuwając występujące w tym względzie 

wątpliwości, że w takim samym terminie roszczenia te przedawniały 

się też przed wejściem w życie art. 160a ust. 7 Prawa o szkolnictwie 

wyższym; tym samym wyłączone jest stosowanie w związku 

z wejściem w życie art. 160a ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym 

normy intertemporalnej wyrażonej w art. XXXV pkt 2 p.w.k.c. 
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III CZP 75/17 – z dnia 8 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Dłużnik mający status lokatora w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2016, poz. 1610), przeciwko któremu zostało 

wszczęte postępowanie egzekucyjne o opróżnienie lokalu 

służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, prowadzone 

na podstawie tytułu wykonawczego określonego w art. 999 § 1 

k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2012 r., może 

dochodzić ustalenia prawa do lokalu socjalnego na podstawie 

art. 189 k.p.c. 

 

III CZP 77/17 – z dnia 8 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

W razie zniesienia odrębnej własności lokalu obciążonego 

hipoteką, hipoteka obciąża nieruchomość, w której skład wchodzi 

lokal będący wcześniej przedmiotem odrębnej własności. 

 

III CZP 79/17 – z dnia 8 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

W sprawie z powództwa właściciela o nakazanie opróżnienia 

lokalu mieszkalnego pomiędzy byłym najemcą oraz osobami, 

których uprawnienie do zamieszkania w tym lokalu miało charakter 

pochodny od najemcy, oznaczonymi przez powoda zgodnie z art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm.) jako pozwani, zachodzi 

współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej. 
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III CZP 81/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w związku 

z likwidacją zakładu budżetowego, realizującego zadania gminy 

w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi jej 

własność, nie wstępuje w miejsce gminy w charakterze 

wynajmującego w stosunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących 

się na nieruchomości, która nie została wniesiona jako wkład do 

spółki. Taka spółka nie wstępuje też w stosunki najmu lokali 

mieszkalnych w charakterze wynajmującego na podstawie zawartej 

z gminą umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

gminy. 

 

III CZP 82/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu 

nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji 

na stronie internetowej, może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć 

powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono 

na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność 

tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu. 

 

III CZP 83/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone 

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 ze zm.) nie 

mają zastosowania do umowy przenoszącej własność 
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nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy 

sprzedaży zawartej przed dniem 30 kwietnia 2016 r., jeżeli Agencja 

Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z prawa pierwokupu 

zastrzeżonego na rzecz Skarbu Państwa w art. 29 ust. 4 ustawy 

z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1491 

ze zm.). 

 

III CZP 86/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Artykuł 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na 

własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. 

U. Nr 3, poz. 17 ze zm.) nie stanowi podstawy prawnej roszczenia 

o odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Państwo na własność 

przedsiębiorstwa wymienionego w art. 3 tej ustawy. 

 

III CZP 91/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

Osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, 

na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, 

w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu 

to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra 

osobistego. 

 

III CZP 44/17 – z dnia 21 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Kurator spadku nie jest uprawniony do udziału 

w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości 

ze skutkiem dla nieznanych spadkobierców współwłaściciela. 
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III CZP 61/17 – z dnia 21 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawie: 

„Czy wobec treści przepisu art. 1046 § 4 zd. 3 k.p.c. 

dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o nakazanie dłużnikowi 

opuszczenia i opróżnienia pomieszczenia tymczasowego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 66/17 – z dnia 21 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Małżonek częściowo ubezwłasnowolniony nie ma zdolności 

procesowej w sprawie o rozwód (art. 65 k.p.c.). 

 

III CZP 80/17 – z dnia 21 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 

„Czy na podstawie art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), Sąd 

przekazuje do masy upadłości całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy też 

przekazuje do masy upadłości kwotę uzyskaną ze sprzedaży 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pomniejszoną 

o koszty postępowania egzekucyjnego w postaci opłaty 

stosunkowej określonej w art. 49 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 

o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1277), ustalonej prawomocnym postanowieniem komornika?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 84/17 – z dnia 21 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy nabywca wierzytelności niebędący bankiem może 

powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną 

złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu 

tytułowi egzekucyjnemu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 89/17 – z dnia 21 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Świadomie korzysta z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 

k.c.) ten, kto wie, że odnosi korzyść z cudzego czynu 

niedozwolonego. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

I CSK 369/16 – wyrok z dnia 29 marca 2017 r. 

1. Czynność prawna dokonana w wykonaniu zobowiązania 

wynikającego z umowy przygotowawczej (np. przedwstępnej, 

deweloperskiej) może być przedmiotem skargi pauliańskiej. Jeżeli 

umowa ta czyni zadość wymaganiom określonym w art 390 § 2 k.c. 

przesłanki podmiotowe przewidziane w art. 527 i n. k.c. i odpłatność 

czynności należy oceniać według stanu w chwili zawarcia umowy 

przygotowawczej. 

2. Nieważne zobowiązanie do przeniesienia odrębnej 

własności lokalu (art. 73 § 2 w związku z art. 158 k.c.) może 

podlegać konwersji na ważne zobowiązanie do zawarcia 

w przyszłości umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 

tego lokalu, zabezpieczone odpowiedzialnością odszkodowawczą 

w graniach pozytywnego interesu umowy. 

3. W przypadku czynności prawnej częściowo odpłatnej 

o bezpłatności korzyści uzyskanej przez osobę trzecią (art. 528 k.c.) 

można mówić tylko w odniesieniu do tej jej części, która przekracza 

wartość świadczonej przez osobę trzecią korzyści wzajemnej. 

 

II CSK 718/16 – postanowienie z dnia 14 lipca 2017 r. 

Po zajęciu prawa małżonka, będącego dłużnikiem, 

do dokonania podziału majątku wspólnego, umowa małżonków 

o podziale składników tego majątku jest bezskuteczna wobec 

wierzyciela egzekwującego (art. 910 § 1 pkt 1 w zw. z art. 902 i 885 

k.p.c.). 
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II CSK 806/16 – wyrok z dnia 14 lipca 2017 r. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmująca szkodę 

powstałą „w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego” nie 

zależy od wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę (krzywdę) 

jedynie w przestrzennych granicach gospodarstwa rolnego 

objętego ubezpieczeniem OC; decydujące znaczenie 

ma fukcjonalne powiązanie takiego zdarzenia z posiadaniem 

gospodarstwa rolnego (art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm). 

 

V CSK 675/16 – wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

Jeżeli oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy 

składa pełnomocnik w imieniu reprezentowanego, ustalenia 

rzeczywistej woli stron należy dokonywać z punktu widzenia 

składającego oświadczenie pełnomocnika (art. 95 w związku z art. 

65 k.c.). 

 

I CSK 38/17 – wyrok z dnia 6 września 2017 r. 

W sprawie o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej 

dłużnika, polegającej na ustanowieniu odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego i jej przeniesieniu na jednego z wierzycieli, któremu 

z powodu zawarcia umowy deweloperskiej w zwykłej formie 

pisemnej przysługiwało tylko roszczenie odszkodowawcze, sąd 

powinien rozważyć, czy spełnienie świadczenia o skutku 

rzeczowym zamiast odszkodowania nie łączyło się z naruszeniem 

interesów pozostałych wierzycieli. 
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IV CSK 576/16 – wyrok z dnia 13 września 2017 r. 

Zdematerializowanie akcji imiennej nie narusza porządku 

legitymacyjnego w spółce akcyjnej, lecz powoduje, że funkcję 

legitymacyjną przejmuje system rejestracji akcji w depozycie 

papierów wartościowych, o którym mowa w art. 2 pkt 21 ustawy 

z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 ze zm.). 

 

III CZ 41/17 – postanowienie z dnia 19 października 2017 r. 

W razie zwrotu ponownego wniosku o zwolnienie od kosztów 

sądowych, opartego na nowych okolicznościach, termin 

do uiszczenia opłaty przez stronę zastąpioną przez zawodowego 

pełnomocnika rozpoczyna bieg od daty doręczenia zarządzenia 

przewodniczącego o zwrocie wniosku. 

 

II CSK 790/16 – wyrok z dnia 26 października 2017 r. 

Jeżeli w charakterze powodów lub pozwanych nie występują 

wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, 

niezastosowanie przez sąd pierwszej instancji art. 195 § 1 k.p.c. 

uzasadnia uchylenie wyroku przez sąd drugiej instancji 

i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. 



14 

 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 15/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w przypadku przestępstwa materialnego 

sankcjonującego różne, alternatywne skutki (w tym przypadku art. 

145 § 2 d.k.k.), bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się 

z momentem nastąpienia chronologicznie pierwszego następstwa 

stanowiącego desygnat tego czynu zabronionego czy też, 

w sytuacji wystąpienia skutku oddalonego w czasie – cięższego, 

jednak także określonego w znamionach danego czynu 

przestępczego, termin ten rozpoczyna swój bieg stosownie 

do dyspozycji art. 101 § 3 k.k. z momentem zajścia ostatniego z tych 

następstw?”. 

 

I KZP 16/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy reguła intertemporalna określona w art. 30 ustawy z dnia 

27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247 z późn. zm.) 

ma charakter generalny, a więc powoduje utrwalenie w odniesieniu 

do postępowań sądowych, będacych w toku w chwili wejścia 

w życie tej ustawy, całego zespołu dotychczasowych reguł 

dotyczących składu sądu, czy też odnosi się wyłącznie do tych 

sytuacji, gdy w danym konkretnym postępowaniu orzeka sąd 
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w składzie przewidzianym przepisami dotychczasowymi, a więc 

należycie obsadzony?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

IV KK 468/16 – wyrok z dnia 28 czerwca 2017 r. 

Warunek usprawiedliwienia nieobecności oskarżonego na 

rozprawie, poprzez przedłożenie sądowi zaświadczenia lekarskiego 

pochodzącego od lekarza sądowego aktualizuje się dopiero 

wówczas, gdy strona nie uprawdopodobni wystąpienia okoliczności 

niezależnych od oskarżonego, które uniemożliwiają 

usprawiedliwienie nieobecności zgodnie z wymogami stawianymi 

przez art. 117 § 2a k.p.k. 

 

IV KK 213/17 – wyrok z dnia 29 czerwca 2017 r. 

Naruszenie zakazu, stanowiącego istotę obowiązków 

nakładanych na oskarżonego oddanego pod dozór Policji (art. 275 

§ 2 zd. 2 k.p.k.), nie stanowi przestępstwa określonego w art. 244 

k.k. 

 

III KK 273/17 – postanowienie z dnia 5 lipca 2017 r. 

Pojęcie „zgwałcenia” w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 2 k.k. 

odnosi się do każdej postaci przestępstwa zgwałcenia stypizowanej 

w art. 197 § 1-4 k.k. 

 

III KZ 28/17 – postanowienie z dnia 12 lipca 2017 r. 

Właściwy do rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu 

apelacyjnego o odmowie zwolnienia od uiszczenia opłaty 

od wniosku o wznowienie postępowania, w przypadku gdy sąd ten 

jest właściwy funkcjonalnie do rozpoznania wniosku o wznowienie 
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postępowania, jest sąd, o którym mowa w art. 544 § 1 k.p.k. 

 

II KK 28/17 – wyrok z dnia 19 lipca 2017 r. 

Umorzenie postępowania ekstradycyjnego z uwagi na 

cofnięcie przez państwo wzywające wniosku ekstradycyjnego 

stanowi podstawę żądania przez osobę, wobec której stosowano 

tymczasowe aresztowanie odszkodowania lub zadośćuczynienia za 

stosowanie tego środka przymusu (art. 552a § 1 k.p.k.). 

 

V KK 92/17 – wyrok z dnia 19 lipca 2017 r. 

Warunkiem funkcjonowania zakazu ne bis in idem 

wynikającego z prawomocnego umorzenia postępowania 

przygotowawczego (art. 54 Konwencji Wykonawczej do Układu 

z Schengen) jest ustalenie, że decyzja ta według prawa tego kraju, 

który jako pierwszy podjął ściganie karne sprawcy, powoduje 

że prawo oskarżyciela publicznego do oskarżania konkretnej osoby, 

przeciwko której prowadzono postępowanie przygotowawcze 

definitywnie wygasa, a ponadto decyzja prokuratora umarzająca 

postępowanie przygotowawcze prowadzone przeciwko osobie musi 

zostać wydana w wyniku szczegółowo przeprowadzonego 

postępowania i w oparciu o jego ocenę co do istoty. 

 

SDI 42/17 – postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

Prawnik zagraniczny z Unii Europejskiej wpisany na listę 

prowadzoną przez właściwą okręgową radę adwokacką podlega, 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu 

przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1874), 

odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów 
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o odpowiedzialności dyscyplinarnej polskich adwokatów, a więc 

również i za przewinienia popełnione za granicą Polski. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 4/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy od orzeczenia asesora sądowego, który w okresie przed 

powierzeniem obowiązków sędziego w trybie przewidzianym w art. 

106i § 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) – na 

podstawie art. 106i § 10 w zw. z art. 2 ust. 2a tej ustawy wykonuje 

zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar 

sprawiedliwości wskazane w art. 2 § 2 w/w ustawy przysługuje na 

podstawie art. 394 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postepowania cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 

ze zm.) zażalenie do sądu drugiej instancji czy też skarga o której 

mowa w art. 39822 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego?” 

 

III PZP 5/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w sprawie o przywrócenie do pracy na podstawie art. 45 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) i dochodzone łącznie 
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wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy art. 47 tej ustawy 

na koszty zastępstwa procesowego należne radcy prawnemu 

ustanowionemu z wyboru w postępowaniu odwoławczym składa się 

wynagrodzenie objęte § 9 ust. 1 i § 9 ust. 2 w zw. z § 10 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 

2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1804) czy też wyłącznie wynagrodzenie z § 9 ust. 1 

w zw. z § 10 ust. 1 tego rozporządzenia?” 

 

III UZP 9/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy sprawa z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, ustalającej «zerową» podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniu 

zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy 

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usługi, do której stosuje 

sie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia (art. 66 ust. 1 

pkt e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednolity tekst: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), jest sprawą o objęcie obowiązkiem 

ubezpieczenia społecznego, w której skarga kasacyjna przysługuje 

niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 zdanie 

pierwsze i drugie k.p.c.).” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH   

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III SZP 3/17 – z dnia 20 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy nałożenie w art. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1928 ze zm.) na przedsiębiorcę 

obowiązku wprowadzania do obrotu paliwa ciekłego spełniającego 

wymogi jakościowe wynikające z przepisów prawa i penalizacja 

niewywiązania się z tego obowiązku jako czynu zawinionego 

w świetle art. 31 tej ustawy wyłącza możliwość objęcia tego 

obowiązku przepisem art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 220 

ze zm.), jeżeli w koncesji nie określono dodatkowych wymogów 

określających jakość tego paliwa?” 

postanowniono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 

 

 

WZ 19/16 – postanowienie z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Sędzia zachowuje immunitet określony w art. 181 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej także wtedy, kiedy kwestia pociągnięcia 

go do odpowiedzialności karnej za czyny objęte zarzutami 

oskarżenia przypadające na czas sprawowania urzędu, aktualizuje 

się już po zakończeniu tego okresu i to niezależnie od późniejszego 

statusu tego sędziego, w szczególności od zachowania statusu 

sędziego w stanie spoczynku, a co wynika z istoty i celu immunitetu 

sędziowskiego oraz z konstytucyjnej zasady równości obywateli 

wobec prawa. 


