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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 16/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w sprawie wszczętej z urzędu o ustanowienie kuratora 

dla osoby niepełnosprawnej do reprezentowania tej osoby w innej 

sprawie cywilnej, Sąd może bez wniosku ustanowić pełnomocnika 

z urzędu celem reprezentowania tej osoby?” 

 

III CZP 17/19 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy określony w art. 38g ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1153) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 

czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia 

i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 59, 

poz. 375) sześciomiesięczny termin do wystąpienia na drogę 

sądową jest zachowany również w sytuacji, w której oparte na 

treści przepisu art. 38a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania roszczenie o wypłatę 

odszkodowanie nie było przedmiotem postępowania regulacyjnego 

wszczętego przez kościelną osobę prawną na podstawie art. 34a 

ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
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Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1889), natomiast podmiot 

zobowiązany do wypłaty odszkodowania na podstawie § 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie 

określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone 

nieruchomości zamienne, oraz określenie państwowej jednostki 

organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty 

odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych 

związków wyznaniowych i krajowych organizacji 

międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej 

Komisji Regulacyjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 552), został 

dopozwany w procesie już po upływie wspomnianego 

sześciomiesięcznego terminu? 

Czy wynikające z treści art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej roszczenie 

o nieodpłatne przekazanie na własność nieruchomości lub ich 

części będących uprzednio własnością Wschodnioniemieckiego 

Stowarzyszenia Adwentystów Dnia Siódmego (Ostdeutsche 

Verband der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten), 

reprezentowanego przez Środkowoniemieckie Towarzystwo 

Nieruchomości, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

(Mitteldeutsche Grundstücksgesellschaft mit beschränkter 

Haftung), przysługuje którejkolwiek z kościelnych osób prawnych 

wymienionych w art. 4 ust. 2 tej ustawy?” 
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III CZP 18/19 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 

w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„1. Czy oświadczenie wierzyciela w trybie art. 96 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 233) może mieć charakter warunkowy? 

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi co do pkt 1. – 

czy dopuszczalne jest w postępowaniu wywołanym sprzeciwem 

w postępowaniu upadłościowym, ustalanie istnienia wzajemnej 

wierzytelności upadłego wobec wierzyciela i jej wysokości?” 

 

III CZP 19/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych stanowi czynność prawną w rozumieniu art. 

7563 Kodeksu postępowania cywilnego z zw. z art. 7564 Kodeksu 

postępowania cywilnego, w szczególności czy przeniesienie 

udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 

wpisanych w księdze wieczystej wbrew ujawnionemu w niniejszej 

księdze wieczystej zakazowi ich zbywania skutkuje nieważnością 

przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz 

przejmującej spółki?” 
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III CZP 20/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy służebność przesyłu (art. 3051 k.c.) obejmuje swoim 

zakresem jedynie uprawnienie przedsiębiorcy przesyłowego do 

dokonywania określonych działań dotyczących nieruchomości 

obciążonej (ma charakter czynny), czy obejmuje również inne 

ograniczenia związane z oddziaływaniem linii przesyłowej na 

nieruchomość obciążoną, w tym polegające na ograniczeniu 

właściciela nieruchomości obciążonej w dokonywaniu prawa 

zabudowy w strefie kontrolowanej określonej w § 2 pkt 30 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)? 

2. Jeżeli służebność przesyłu obejmuje swoim zakresem 

jedynie uprawnienie przedsiębiorcy przesyłowego do dokonywania 

określonych działań dotyczących nieruchomości obciążonej, to czy 

wynagrodzenie za jej ustanowienie powinno rekompensować 

uciążliwości związane z oddziaływaniem linii przesyłowej 

wykraczające poza ten zakres?” 

 

III CZP 21/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w przypadku spłaty kredytu w całości przed terminem 

określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu 

kredytu z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim odnosi się wyłącznie do kosztów rozłożonych w 
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czasie czy też obejmuje koszty jednorazowe, jak na przykład 

prowizje?” 

 

III CZP 22/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sąd Okręgowy w Poznaniu 

rzedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy pismo procesowe odpowiadające wymaganiom zażalenia 

na postanowienie sądu pierwszej instancji złożone przez 

pełnomocnika będącego adwokatem może otrzymać bieg i zostać 

rozpoznane jako skarga na orzeczenie referendarza sądowego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 88/18 – z dnia 8 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu 

przedmiotu odrębnej własności lokali (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – tekst jedn.: Dz. 

U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) może być zaskarżona z powodu jej 

niezgodności z prawem tylko na podstawie art. 43 ust. 5 tej ustawy. 

 

III CZP 89/18 – z dnia 8 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: 

„Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do 

Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na 

podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest 

uprawniony do odmowy przedstawiania danych osobowych 

abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli 

to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem Internetu mogą 

stanowić podstawę tego naruszenia i czy w tym przypadku 

podstawą udostępnienia tych danych na żądanie sądu cywilnego 

jest art. 159 ust. 2 punkt 4 ustawy prawo telekomunikacyjne?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 



8 

III CZP 80/18 – z dnia 19 marca 2019 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Do ustalania wysokości wynagrodzenia należnego 

świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielenie świadczenia 

opieki zdrowotnej, za świadczenie ponadlimitowe wykonane 

w stanie nagłym nie ma zastosowania art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1510 ze zm.). W takim wypadku wynagrodzenie ustala 

się w wysokości świadczenia uzyskiwanego na podstawie umowy. 

 

III CZP 21/18 – z dnia 28 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, 

obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą 

udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę 

nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej 

wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, 

z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. 

 

III CZP 41/18 – z dnia 28 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 

W sprawie o zniesienie współwłasności spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obciążonego 

hipoteką zabezpieczającą kredyt bankowy i pożyczkę udzieloną 

współwłaścicielom, sąd – przyznając to prawo jednemu z nich – 

ustala jego wartość z pominięciem obciążenia hipotecznego, chyba 

że zachodzą istotne powody przemawiające za jego 

uwzględnieniem. 



9 

 

III CZP 90/18 – z dnia 28 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Hipoteka ustanowiona przez dłużnika na użytkowaniu 

wieczystym nie wygasa z chwilą przejęcia długu, gdy użytkowanie 

wieczyste zostało zbyte na rzecz osoby trzeciej (art. 525 k.c.). 

 

III CZP 92/18 – z dnia 28 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„Czy postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli 

wykonalności jest postanowieniem niekończącym postępowanie w 

sprawie w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu postępowania 

cywilnego w związku z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania 

cywilnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 95/18 – z dnia 28 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Przewidziane w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 473 ze zm.) roszczenie zakładu 

ubezpieczeń do kierującego pojazdem mechanicznym o zwrot 

odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

powstaje i podlega ocenie według stanu prawnego obowiązującego 

w chwili wypłaty odszkodowania. 

 

III CZP 97/18 – z dnia 28 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

„Czy w razie podziału spółki przez przeniesienie części 

majątku na istniejącą spółkę (tzw. podział przez wydzielenie – 

art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych) dochodzi z mocy 

prawa do następstwa procesowego spółki przejmującej w miejsce 

spółki dzielonej w sprawach dotyczących przejętych praw?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 



11 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

I CSK 611/17 – postanowienie z dnia 5 października 2018 r. 

Umowa jurysdykcyjna na rzecz sądu państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, obejmująca spory mogące wyniknąć z umowy 

o dystrybucję wyłączną, obejmuje również spory o wykonanie 

umów sprzedaży, których stronami są dostawca i dystrybutor, 

jeżeli umowy te były zawierane w ramach wykonywania umowy 

dystrybucyjnej określającej ich przedmiot oraz warunki. 

 

IV CSK 338/17 – postanowienie z dnia 18 października 2018 r. 

Odpis administracyjnego tytułu wykonawczego stanowiącego 

podstawę wpisu hipoteki przymusowej, wystawionego na podstawie 

art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 

1314), musi odpowiadać obowiązującej w chwili jego wystawienia 

formie uwzględniającej wzór ustalony na podstawie art. 26 ust. 2 tej 

ustawy. 

 

V CSK 615/17 – postanowienie z dnia 9 listopada 2018 r. 

Przepis art. 124 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) 

nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości osoby, 

która w dniu ogłoszenia upadłości nie pozostawała w związku 

małżeńskim. 
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IV CNP 31/17 – wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r. 

W przypadku tzw. zdrady małżeńskiej, do ochrony więzi 

prawnorodzinnych między małżonkami nie mają zastosowania 

przepisy o ochronie dóbr osobistych. 

 

V CSK 533/17 – wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Postępowanie egzekucyjne toczące się na wniosek 

wierzyciela, który na skutek czynności prawnej utracił status 

wierzyciela, nie ma wpływu na bieg przedawnienia egzekwowanej 

wierzytelności. 

 

V CSK 598/17 – wyrok z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Umowa, mocą której członek zarządu spółki ustanawia na 

swojej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą zobowiązanie 

spółki, nie jest inną umową podobną w rozumieniu art. 15 § 1 k.s.h. 

 

IV CZ 68/18 – postanowienie z dnia 18 grudnia 2018 r. 

Datą uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu 

wnoszonej w postaci wpłaty gotówkowej w placówce świadczącej 

usługi płatnicze na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o usługach płatniczych (jedn. tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 

ze zm.) jest data przyjęcia wpłaty przez tę placówkę. 

 

I CSK 736/17 – wyrok z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Bank, który zawierając w obrocie między przedsiębiorcami 

umowę opcji walutowej nie poinformował klienta w sposób 

niebudzący wątpliwości o zróżnicowaniu ryzyka wynikającego 

z zawarcia tej umowy, nie może na jej podstawie osiągnąć korzyści 

przekraczających wielokrotnie korzyści osiągnięte przez klienta. 
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II CSK 371/18 – wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r. 

W sprawie o ustalenie zmiany płci (art. 189 k.p.c.) bierną 

legitymację procesową mają wyłącznie rodzice powoda, 

a jeżeli nie żyją – kurator ustanowiony przez sąd. 

 

II CSK 28/18 – wyrok z dnia 27 lutego 2019 r. 

Stwierdzenie nieważności uchwały wyłączającej prawo 

niektórych akcjonariuszy do dywidendy powoduje przywrócenie 

tego prawa od chwili jego nabycia przez akcjonariuszy 

niewyłączonych. 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 15/18 – z dnia 20 marca 2019 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Nadzwyczajne złagodzenie kary za zbrodnię zagrożoną 

kumulatywnie karą pozbawienia wolności i karą grzywny polega 

na wymierzeniu kary pozbawienia wolności poniżej dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia, ale nie niższej od jednej trzeciej granicy, 

oraz wymierzeniu kary grzywny na zasadach ogólnych. 

 

I KZP 16/18 – z dnia 20 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Naczelnego Sądu Lekarskiego: 

„Czy jest dopuszczalne przejęcie do wykonania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przez organy samorządu zawodowego 

lekarzy (organy izb lekarskich) prawomocnego orzeczenia 

zagranicznego sądu dyscyplinarnego lekarzy, wydanego wobec 

osoby posiadającej w Polsce prawo wykonywania zawodu lekarza 

lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, w drodze 

odpowiedniego zastosowania na podstawie art. 112 pkt 1 ustawy 

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 168 ze zm.) przepisów Rozdziału 66 Kodeksu 

postępowania karnego?” 

postanowiono pozostawić bez rozpoznania zagadnienie 

prawne przedstawione przez Naczelny Sąd Lekarski. 
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I KZP 17/18 – z dnia 20 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim: 

„Czy wobec nowelizacji art. 209 k.k. wprowadzonej ustawą 

z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny 

oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 952) do oceny zachowań osoby zobowiąznej 

do alimentacji, której obowiązek został określony co do wysokości 

orzeczeniem sądu, ugodą lub umową, zapoczątkowanych przed 

dniem 31 maja 2017 roku, stosować należy wyłącznie art. 209 k.k. 

w jego aktualnym brzmieniu, czy też możliwe jest skorzystanie 

z normy art. 4 § 1 k.k. i zastosowanie art. 209 § 1 k.k. w brzmieniu 

sprzed nowelizacji – jeżeli tak, czy art. 209 § 1 k.k. w brzmieniu 

sprzed nowelizacji ma zastosowanie tylko do stanów faktycznych 

zakończonych z dniem 30 maja 2017 roku, czy również 

do rozpoczętych przed dniem 31 maja 2017 roku i zakończonych 

po tej dacie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 422/17 – postanowienie z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

Granice kontroli odwoławczej w razie wniesienia środka 

odwoławczego na niekorzyść oskarżonego określa zakres 

zaskarżenia i podniesione zarzuty. W wypadku uwzględnienia 

zarzutu odwoławczego zakres orzekania na niekorzyść 

oskarżonego wyznaczony jest przy zastosowaniu art. 447 § 1-3 

k.p.k. (art. 433 § 1 k.p.k.). 

 

V KZ 62/18 – postanowienie z dnia 17 stycznia 2019 r. 

Sędzia, który brał udział w wydaniu wyroku, od którego 

wniesiono skargę, o jakiej mowa w art. 539a § 1 k.p.k., nie może 

orzekać co do tej skargi (art. 40 § 3 k.p.k. per analogiam). 

 

I KK 13/18 – postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r. 

Gdy czyn będący przewinieniem zawodowym stanowi 

jednocześnie przestępstwo, przedawnienie dyscyplinarne następuje 

nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa (art. 64 ust. 4 

ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, jedn. tekst: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 168). Oznacza to, że przepis ten dotyczy 

zarówno przedawnienia „wszczęcia postępowania” (art. 64 ust. 1 

u.i.l.), jak i przedawnienia „karalności przewinienia zawodowego” 

(art. 64 ust. 3 u.i.l). 
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V KK 111/18 – wyrok z dnia stycznia 2019 r. 

1. Artykuł 8 ust. 4 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu 

za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych 

za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2099), jako przepis zawierający normę 

o charakterze wyjątku, dotyczy tylko jednej sytuacji, 

tj. przeprowadzenia wcześniejszego (tzn. przed wejściem w życie tej 

ustawy lub noweli do tej ustawy w zakresie, w jakim poszerzała 

prawo do stwierdzenia nieważności orzeczenia) postępowania 

w trybie rewizji nadzwyczajnej, kasacji lub wznowienia 

postępowania oraz uzyskania w następstwie tych postępowań 

prawomocnego orzeczenia zasądzającego odszkodowanie. 

Nie może więc mieć zastosowania do sytuacji, gdy osoba, wobec 

której zapadło orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu 

postępowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 k.p.k., a co do 

której zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności, w ogóle 

nie uzyskała prawomocnie odszkodowania i zadośćuczynienia; 

wówczas ma zastosowanie art. 11 ust. 1 ustawy lutowej. 

2. Ustawodawca formułując w wyżej wymienionej ustawie 

określenia dotyczące uniewinnienia lub umorzenia postępowania 

z powodów, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 k.p.k. (art. 4, 7 

i art. 11 ust. 1) nie różnicował orzeczeń, które wydane zostały 

w zwykłym toku instancji i tych, które wydane zostały na skutek 

wniesienia nadzwyczajnych środków zaskarżenia. 
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III KS 34/18 – postanowienie z dnia 23 stycznia 2019 r. 

Rozpoznanie sprawy o przestępstwo skarbowe 

lub wykroczenie skarbowe w postępowaniu w stosunku 

do nieobecnych (art. 173-177 k.k.s.) z naruszeniem art. 173 § 2 pkt 1 

k.k.s., a więc gdy wina lub okoliczności czynu budziły wątpliwości, 

powoduje – z uwagi na potrzebę pełnego merytorycznego 

rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych oraz zapewnienia 

oskarżonemu możliwości udziału w rozprawie przed sądem 

pierwszej instancji – konieczność przeprowadzenia na nowo 

przewodu sądowego w całości przed tym sądem i stanowi 

podstawę do uchylenia przez sąd odwoławczy zaskarżonego 

wyroku i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji 

do ponownego rozpoznania (art. 437 § 2 zd. drugie k.p.k. w zw. 

z art. 113 § 1 k.k.s.). 

 

VI KZ 2/19 – postanowienie z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Zakres zwolnienia z tajemnicy radcy prawnego powinien być 

precyzyjnie wytyczony w treści postanowienia wydanego 

na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. Wyznaczenie zakresu musi odnosić 

się do ściśle określonej sprawy, zachowania oraz sytuacji, 

co do której radca prawny ma zostać poddany przesłuchaniu. 

W wypadku niespełnienia tej przesłanki, zwolnienie z tajemnicy 

zawodowej musiałoby zostać uznane za nieograniczone, dające 

pełną swobodę działania organom procesowym, co stoi w opozycji 

do unormowania wynikającego z treści art. 180 § 2 k.p.k. 
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UCHWAŁA  IZBY  KONTROLI  NADZWYCZAJNEJ 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I NSZP 1/18 – z dnia 26 marca 2019 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy w sprawach z odwołań od decyzji Prezesa UOKiK, 

uznających zaniechanie przedsiębiorcy, mające miejsce przed 

25 grudnia 2014 r., za praktykę naruszającą zbiorowe interesy 

konsumentów, stanowiącą wprowadzającą w błąd nieuczciwą 

praktykę rynkową w rozumieniu art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 

w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym i nakładających kary za naruszenie zakazu, 

o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów, przewidzianą w art. 4 ust. 1 upnpr, 

przesłankę istotnego rzeczywistego lub potencjalnego 

zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta 

należy uznać za pozbawioną znaczenia dla oceny praktyki 

przedsiębiorcy bądź spełnioną mimo, że powód nie działał w celu 

istotnego zniekształcenia zachowania gospodarczego 

konsumentów?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH 

 

 

III PZP 3/19 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy pracownik, który otrzymał odprawę w związku 

z przejściem na rentę może nabyć prawo do odprawy w związku 

z przejściem na emeryturę po ponownym nawiązaniu stosunku 

pracy z tym samym pracodawcą w sytuacji, gdy według przepisów 

prawa pracy obowiązujących u tego pracodawcy pracownikowi 

przysługuje jednorazowa odprawa przy przejściu na emeryturę 

lub rentę (art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach – 

jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.)?” 

 

III PZP 4/19 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy na mocy art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) nauczyciele – wychowawcy 

placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, 

zatrudnieni przed 1 stycznia 2004 r., zachowali do 31 grudnia 2013 r. 

prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 35 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; 
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jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)?” 


