
Biuletyn Nr 1/19 z dnia 11 lutego 2019 r. 

 

 

 

 

 

Spis  treści 

 

 

Str. 

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

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ ............................................................... 5 

ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ .................................. 11 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ ........................................... 12 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH...................................... 13 

UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH ..................................................................... 15 



2 

 

PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 1/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Jaki jest skutek prawny wyburzenia lokalu, stanowiącego 

odrębną własność, dla związanego z tym lokalem udziału 

w nieruchomości wspólnej?; 

2. Czy w przypadku wyburzenia jednego z dwóch lokali 

stanowiących przedmiot odrębnej własności, prowadzącego 

do utraty jego bytu prawnego, następuje ustanie prawa odrębnej 

własności drugiego istniejącego lokalu?” 

 

III CZP 2/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy uczestnikiem postępowania egzekucyjnego 

dotyczącego nieruchomości osoby trzeciej powinna być osoba, 

na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania i obciążania 

nieruchomości ujawniony w dziale III księgi wieczystej (wierzyciel 

pauliański), w związku z czym komornik ma obowiązek 

powiadamiać takiego wierzyciela o toczącej się egzekucji 

i podejmowanych w niej czynnościach, w sytuacji gdy egzekucja 

jest prowadzona przeciwko dłużnikowi – osobie przeciw której 

wytoczona jest skarga pauliańska, 
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2. Czy osobie, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania 

i obciążania nieruchomości ujawniony w dziale III księgi wieczystej 

(wierzyciel pauliański), przysługuje prawo złożenia zażalenia 

na postanowienie o udzieleniu przybicia, w sytuacji gdy nie była 

poinformowana o toczącej się egzekucji, a wiadomość powzięła po 

wydaniu postanowienia o udzieleniu przybicia?” 

 

III CZP 3/19 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej 

na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki 

w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze 

pieniężnym?” 

 

III CZP 4/19 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia – 

Śródmieścia we Wrocławiu przedstawione do rozpoznania przez 

skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności w 

trybie art. 788 § 1 k.p.c. na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydaniemu na rzecz 

Agencji Nieruchomości Rolnych?” 
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III CZP 5/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej 

przepisu uznanego za niekonstytucyjny przez Trybunał 

Konstytucyjny dopuszczalna jest odmowa zastosowania przez sąd 

takiego przepisu, co do którego nastąpiło uchylenie domniemania 

jego konstytucyjności?” 

 

III CZP 6/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w celu nabycia przez dyrektora parku narodowego 

na rzecz tego parku prawa własności nieruchomości leśnej 

położonej w jego granicach, na podstawie umowy sprzedaży 

zawieranej z osobą fizyczną, notariusz powinien sporządzić umowę 

bezwarunkową, czy też dla zachowania ważności konieczne jest 

sporządzenie umowy warunkowej, wskazującej na prawa 

pierwokupu Skarbu Państwa ustanowione w art. 10 ust. 5 ustawy 

z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, a następnie w art. 37a ust. 1 

ustawy z 28.09.1991 r. o lasach?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 54/18 – z dnia 18 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Koszty egzekucyjne należne wierzycielowi od dłużnika 

ustalone lecz niezaspokojone w prowadzonych wcześniej 

postępowaniach egzekucyjnych, nie korzystają z pierwszeństwa 

zaspokojenia przewidzianego w art. 1025 § 1 pkt 1 k.p.c. 

w postępowaniu egzekucyjnym, w którym sporządzany jest plan 

podziału sumy uzyskanej z egzekucji. 

 

III CZP 55/18 – z dnia 18 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Uzyskanie przez powoda po wszczęciu postępowania tytułu 

egzekucyjnego w postaci wyciągu z zatwierdzonej przez sędziego 

komisarza listy wierzytelności skutkuje umorzeniem postępowania 

na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. 

 

III CZP 63/18 – z dnia 18 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„Czy podniesienie zarzutu przedawnienia, po uprzednim 

wyegzekwowaniu przedawnionego roszczenia powoduje, 

że świadczenie to staje się nienależne i dłużnik może domagać się 

jego zwrotu na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 66/18 – z dnia 18 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

1. Dłużnik odpowiadający rzeczowo, który mimo wezwania 

nie płaci długu zabezpieczonego hipoteką, popada w opóźnienie 

w spełnieniu świadczenia pieniężnego; 

2. w pozostałym zakresie odmówiono podjęcia uchwały. 

 

III CZP 67/18 – z dnia 18 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

„Czy roszczenie posiadacza samoistnego o przeniesienie 

własności gruntu na podstawie art. 231 § 1 k.c. należy do prawa 

i roszczeń osobistych, o których mowa w art. 1000 k.p.c., 

a w konsekwencji wygasa w chwili uprawomocnienia się 

postanowienia o przysądzaniu własności w postępowaniu 

egzekucyjnym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 69/18 – z dnia 18 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie: 

„Czy hipoteka kaucyjna w zakresie roszczeń odsetkowych, 

mieszczących się w sumie hipoteki, stanowi ochronę wierzyciela 

przeciwko skutkom przedawnienia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 65/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia 

(art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, 

jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.) nie jest uczestnikiem 

postępowania w sprawie o zmianę danych w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

III CZP 70/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu 

zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie uznanych za 

niedozwolone postanowień umowy ubezpieczenia na życie z 

funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub 

ubezpieczonemu będącemu konsumentem przeciwko 

ubezpieczycielowi, ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia 

zgodnie z przepisem art. 819 § 1 k.c. czy termin dziesięcioletni 

zgodnie z przepisem art. 118 k.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 71/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

1. Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę tę może 

reprezentować – na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników – 

pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub 

określonego sporu (art. 210 § 1 k.s.h.). 

2. Jeżeli jednak w spółce komandytowej komplementariuszem 

jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jej pełnomocnikiem 
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na podstawie art. 210 § 1 k.s.h. nie może być osoba będąca 

jednocześnie komandytariuszem w tej spółce komandytowej 

i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 

komplementariusza; takie powiązanie sprzeciwia się naturze spółki 

komandytowej. 

 

III CZP 75/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

W postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy z dnia 

22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r., poz. 24 ze zm.) mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu postępowania 

cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, niedopuszczalne jest 

jednak udzielenie zabezpieczenia przez umieszczenie osoby, której 

postępowanie dotyczy, w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym. 

 

III CZP 76/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu 

planu spłaty wierzycieli upadłego (art. 49114 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2344 ze zm.), wydane na posiedzeniu jawnym, biegnie od dnia 

ogłoszenia. 
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III CZP 77/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 

„Czy można uznać, że właściciel urządzeń przesyłowych, 

będący jednocześnie właścicielem nieruchomości, na których są 

one posadowione, a który sprzedaje nieruchomość i nie zastrzega 

sobie w żaden sposób prawa do korzystania z nieruchomości 

w zakresie urządzeń przesyłowych, był posiadaczem w dobrej 

wierze służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności 

przesyłu oraz czy dobrą wiarę właściciela urządzeń przesyłowych 

należy rozpatrywać na dzień posadowienia urządzeń przesyłowych 

na swoim gruncie, czy też należy rozpatrywać na dzień rozdzielenia 

prawa własności nieruchomości od prawa własności urządzeń 

przesyłowych i rozpoczęcia biegu zasiedzenia służebności?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 78/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 

k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym 

również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej 

przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem 

prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości. 
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III CZP 79/18 – z dnia 30 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi przewidziane 

w art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.) w brzmieniu 

ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 869) nie mają zastosowania do przeniesienia 

własności nieruchomości w wykonaniu układu przyjętego przez 

wierzycieli i zatwierdzonego przez sąd postanowieniem wydanym 

w sprawie o ogłoszenie upadłości przed dniem 30 kwietnia 2016 r., 

które stało się prawomocne po tym dniu. 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 557/17 – wyrok z dnia 20 września 2018 r. 

Wyrok wydany w sprawie, w której osoba trzecia wstąpiła 

z interwencją uboczną lub do której została przypozwana, wiąże – 

także w zakresie ustaleń będących podstawą jego wydania oraz 

oceny prawnej – w sprawie między interwenientem lub 

przypozwanym a stroną, do której interwenient uboczny przystąpił, 

albo stroną, która dokonała przypozwania (art. 82 i 85 k.p.c.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 1/19 

Wniosek Prezesa Sądu Najwyższego przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podstawy skargi na wyrok sądu odwoławczego, 

określone w art. 539a § 3 k.p.k., umożliwiają badanie 

w postępowaniu skargowym tego, czy sąd odwoławczy wydając 

wyrok orzekał w granicach zaskarżenia, a w razie podniesienia 

zarzutów w środku odwoławczym – także w granicach tych 

zarzutów (art. 433 § 1, art. 434 § 1 k.p.k.), a jeżeli orzekał niezależnie 

od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów (art. 435, art. 440 

k.p.k.) – to czy wyrokując nie naruszył przesłanek umożliwiających 

orzekanie w szerszym zakresie?” 

 

I KZP 2/19 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy przepis art. 168 b k.p.k., który wszedł w życie w dniu 15 

kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 437) ma zastosowanie w 

postępowaniach jurysdykcyjnych zainicjowanych aktem oskarżenia 

wniesionym do dnia 30 czerwca 2015 r.?; 

2. Czy – w przypadku negatywnego przesądzenia tej pierwszej 

kwestii – podstawą wykorzystania materiału z kontroli operacyjnej 

w tym postępowaniu może być przepis art. 168 a k.p.k. w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 15 kwietnia 2016r. (Dz. U. 2016 r., poz. 

437)?” 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 1/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Kielcach przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, których 

stosunki pracy wygasły wobec braku propozycji nowych warunków 

zatrudnienia w trybie art. 170 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 

16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 

ze zm.), przysługuje odprawa wyliczona na podstawie art. 163 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1799 ze zm.) w zw. z art. 170 ust. 4 ustawy z 

dnia 16 listopada 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o 

Krajowej Administracji Skarbowej, czy też odprawa na podstawie 

art.8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1969)?” 
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III PZP 2/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Krakowie przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 60 zd. 1 k.p. pozbawia prawa do odszkodowania z art. 

56 k.p. pracownika, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę 

bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 

umów w takim trybie w okresie wypowiedzenia umowy dokonanego 

wcześniej również z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów 

o pracę w trybie wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracownik uzyskał 

z mocy orzeczenia sądu, na podstawie art. 45 k.p. odszkodowanie z 

art. 471 k.p. czy tylko ogranicza to prawo w ten sposób, że limituje 

wysokość odszkodowania do kwoty ustalonej zgodnie ze zd. 2 art. 

60 k.p.?” 

 

III UZP 1/19 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy zgodnie z art. 18 ust. 9 oraz ust. 10 ustawy z dnia 

13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczony 

ma prawo do proporcjonalnego zwrotu uiszczonych na rzecz 

organu rentowego składek na ubezpieczenia społeczne 

w przypadku powstania niezdolności do pracy w miesiącu, za który 

została zapłacona składka w pełnej miesięcznej wysokości, 

wyłącznie w przypadku zadeklarowania najniższej podstawy 

wymiaru składek, czy też takie prawo przysługuje ubezpieczonemu 

również w przypadku zadeklarowania podstawy wymiaru składek 

wyższej niż minimalna?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 10/18 – z dnia 17 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

„Czy zgodnie z art. 18 ust. 9 oraz ust. 10 ustawy z dnia 

13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczony 

ma prawo do proporcjonalnego zwrotu uiszczonych na rzecz 

organu rentowego składek na ubezpieczenia społeczne w 

przypadku powstania niezdolności do pracy w miesiącu, za który 

została zapłacona składka w pełnej miesięcznej wysokości, 

wyłącznie w przypadku zadeklarowania najniższej podstawy 

wymiaru składek, czy też takie prawo przysługuje ubezpieczonemu 

również w przypadku zadeklarowania podstawy wymiaru składek 

wyższej niż minimalna?” 

postanowiono na podstawie art. 390 § 1 zdanie 2 k.p.c. 

przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu 

składowi Sądu Najwyższego. 

 

III PZP 5/18 – z dnia 23 stycznia 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie Sądu Okręgowego w Lublinie 

Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, 

którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948), 

przysługuje odprawa pieniężna na podstawie art. 8 ustawy z dnia 

13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
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pracowników (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1969). 

 


