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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 21/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy obciążenie służebnością drogi koniecznej – przejazdu 

i przechodu – nieruchomości zlokalizowanej na obszarze 

wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego wymaga 

uprzedniego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w trybie art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 j.t.)?” 

 

III CZP 22/20 

Pytanie prawne Sądu Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 

w Łodzi przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy postanowienie sądu co do nadania klauzuli 

wykonalności jest postanowieniem kończącym postępowanie 

w sprawie w rozumieniu art. 394 § 1 w brzmieniu obowiązującym 

od dnia 7 listopada 2019 r. w zw. z art. 795 § 1 i art. 13 § 2 k.p.c.?” 

 

III CZP 23/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zakaz po otwarciu przyspieszonego postępowania 

układowego obciążania składników majątku dłużnika hipoteką 

w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem 
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przyspieszonego postępowania układowego określony przepisem 

art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz. U. 2017 r., poz. 1508 z późn. zm.) 

ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej ustanowionej jako 

zabezpieczenie roszczeń w trybie art. 730 i art. 7301 k.p.c.?” 

 

III CZP 24/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sytuacji, gdy treść testamentu własnoręcznego 

nie pozwala na ustalenie kręgu osób powołanych przez 

spadkodawcę do spadku, gdyż wskazano w nim jako 

spadkobierców przyjaciół spadkodawcy (mężczyzn z bliżej 

nieokreślonego zdjęcia), możliwe jest dociekanie woli osoby 

sporządzającej testament w oparciu o zeznania świadków lub samej 

zainteresowanej dziedziczeniem?” 

 

III CZP 25/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu 

niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia 

przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c.?” 

 

III CZP 26/20 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy skarga na postanowienie referendarza sądowego 
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o oddaleniu wniosku strony o zwolnienie od kosztów sądowych 

niepoprzedzona złożonym skutecznie wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia skarżonego postanowienia i doręczenie 

postanowienia z uzasadnieniem podlega odrzuceniu jako 

niedopuszczalna «z innych przyczyn» na mocy art. 373 § 1 k.p.c. 

w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. i art. 39824 k.p.c.?” 

 

III CZP 27/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym 

oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy 

jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, 

w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste 

podlegające ochronie na podstawie art. 23 k.c. w zw. z art. 24 k.c. 

i art. 448 k.c.?” 

 

III CZP 28/20 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Nowym Targu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy warunkiem złożenia skargi na orzeczenie referendarza 

sądowego jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia orzeczenia?” 
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III CZP 29/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w przypadku dokonania przez ubezwłasnowolnionego 

częściowo czynności prawnej wymagającej zgody kuratora 

poprzedzonej zgodą sądu opiekuńczego, możliwe jest w trybie art. 

18 § 1 k.c. wyrażenie następczej zgody przez kuratora na taką 

czynność po wcześniejszym uzyskaniu zgody sądu 

opiekuńczego?” 

 

III CZP 30/20 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie 

naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, 

przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu 

przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa 

wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania 

naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter 

ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?” 

 

III CZP 32/20 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w stanie prawnym ukształtowanym na mocy ustawy 

z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie uatawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469) 
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właściwym do rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu 

pierwszej instancji co do nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli 

wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela jest inny 

skład tego sądu, czy też sąd drugiej instancji?” 

 

III CZP 34/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy poszkodowany przez produkt niebezpieczny może 

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia żądać 

na podstawie art. 4491 § 1 k.c. w zw. z art. 445 § 1 k.c. 

zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę?, 

a w razie odpowiedzi pozytywnej, 

Czy na poszkodowanym przez działanie produktu spoczywa 

ciężar udowodnienia, z powodu jakiej wady (niebezpiecznej 

właściwości) produkt ten wyrządził krzywdę?” 

 

III CZP 36/20 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Koninie III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach 

wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; 

Dz. U. 2019 r., poz. 1469 (dalej: ustawa o zmianie KPC), odrzucenie 

zażalenia na postanowienie rozpoznawane w ramach tzw. zażalenia 

poziomego, a więc przez inny skład sądu pierwszej instancji, 

następuje w składzie trzech sędziów, czy też w składzie jednego 

sędziego?” 
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III CZP 37/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy roszczenie wynikające z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(Dz. U. 2019 r., poz. 118 tekst jednolity) przedawnia się w terminie 

określonym w art. 118 k.c., czy też w terminie przewidzianym 

dla świadczenia głównego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 44/19 – z dnia 13 marca 2020 r. w składzie 3 sędziów 

napytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 

Uchybienie przez właściciela nieruchomości oddanej 

w użytkowanie wieczyste, który wypowiedział wysokość opłaty 

rocznej lub przez użytkownika wieczystego terminowi 14 dni 

do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego (art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2204 ze zm.) powoduje odrzucenie sprzeciwu. 

 

III CZP 63/19 – z dnia 13 marca 2020 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty 

czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu 

art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem 

komunikacyjnym. 

 

III CZP 64/19 – z dnia 13 marca 2020 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 

1) Czy w postępowaniu o podział majątku dorobkowego, 

w przypadku ustalenia przez Sąd wartości nieruchomości 

podlegającej podziałowi bez uwzględnienia obciążenia 

hipotecznego zabezpieczającego kredyt bankowy na budowę domu 

na działce będącej własnością byłych małżonków i bez 

uwzględnienia aktualnej wartości niespłaconego kredytu (zgodnie 
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ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu 

z dnia 26.01.2017 r. – I CSK 54/16) i dokonania przez sąd podziału 

majątku dorobkowego stron poprzez przyznanie własności 

nieruchomości jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty 

drugiego, w sytuacji gdy kredyt na budowę domu na działce będącą 

własnością byłych małżonków został udzielony wspólnie byłym 

małżonkom oraz rodzicom jednego z nich (w celu zwiększenia 

zdolności kredytowej) stronie, której przyznano własność 

nieruchomości, i która w okresie pomiędzy ustaniem małżeńskiej 

wspólności majątkowej a postanowieniem działowym dokonała 

spłaty części kredytu roszczenie regresowe (z uwagi na treść 

istniejącego między współkredytobiorcami stosunku prawnego 

polegającego na sfinansowaniu kredytem budowy domu na działce 

należącej wyłącznie do byłych małżonków i z uwagi solidarną 

odpowiedzialność wszystkich kredytobiorców wobec banku 

kredytującego – art. 376 k.c.) przysługuje wyłącznie wobec byłego 

współmałżonka w wysokości 1/2 dokonanej spłaty kredytu czy też 

roszczenie regresowe przysługuje wobec małżonka jedynie w 

wysokości 1/4 a wobec pozostałych współkredytobiorców po 1/4 

dokonanej spłaty kredytu? 

2) Czy jeżeli po prawomocności postępowania działowego 

strona, której w wyniku podziału majątku dorobkowego, przyznano 

własność nieruchomości wspólnej, dokonała dalszej spłaty całości 

lub części kredytu, roszczenie regresowe (z uwagi na treść 

istniejącego między współkredytobiorcami stosunku prawnego 

polegającego na sfinansowaniu kredytem budowy domu na działce 

należącej wyłącznie do byłych małżonków i z uwagi solidarną 

odpowiedzialność wszystkich kredytobiorców wobec banku 

kredytującego – art. 376 k.c.) przysługuje wyłącznie wobec byłego 
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współmałżonka w wysokości 1/2 dokonanej spłaty kredytu czy też 

roszczenie regresowe przysługuje wobec małżonka jedynie w 

wysokości 1/4 a wobec pozostałych współkredytobiorców po 1/4 

dokonanej spłaty kredytu? 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 65/19 – z dnia 13 marca 2020 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Zniszczenie budynku nie powoduje wygaśnięcia udziału 

w użytkowaniu wieczystym gruntu jako prawa związanego 

z odrębną własnością lokalu, który znajdował się w tym budynku. 

 

III CZP 66/19 – z dnia 13 marca 2020 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Obowiązek gminy finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg 

publicznych, znajdujących się na jej terenie (art. 18 ust. 1 pkt 3 

w związku z ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 

2004 r. do dnia 2 sierpnia 2015 r., jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1504 ze zm.: jedn. tekst z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) 

nie obejmował podwyższonych kosztów oświetlenia drogi krajowej 

w takim zakresie, w jakim wynikały one z zaprojektowania 

i wybudowania urządzeń oświetleniowych o parametrach 

przewidzianych dla autostrady albo drogi ekspresowej. 
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III CZP 68/19 – z dnia 13 marca 2020 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Sędzia powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

do pełnienia urzędu na stanowisku wyższego szczebla nie jest 

sędzią uprawnionym na podstawie art. 47b ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych do rozpoznawania 

spraw w dotychczasowym miejscu służbowym po dniu powołania 

i bez delegacji, o której mowa w art. 77 § 1 pkt 1 tej ustawy. 



12 

 

ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 277/19 – postanowienie z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

Jeżeli osoba mająca podpisać pismo stwierdzające treść 

testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.) umie czytać, lecz nie może się 

podpisać, dopuszczalne jest zastosowanie w drodze analogii art. 79 

k.c. 

 

III CZ 27/19 – postanowienie z dnia 11 października 2019 r. 

Wyrok sądu państwa obcego, którego wykonalność 

stwierdzono we właściwym postępowaniu przez nadanie klauzuli 

wykonalności, staje się krajowym tytułem wykonawczym. Zmiana 

wierzyciela po stwierdzeniu wykonalności wyroku zagranicznego 

sądu nie stanowi samoistnej przyczyny uzasadniającej konieczność 

ponownego stwierdzenia wykonalności tego wyroku, tym razem na 

rzecz cesjonariusza. 

 

V CSK 389/19 – postanowienie z dnia 13 listopada 2019 r. 

1. Zgodnie z art. 23 lit. a w związku z art. 31 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r., 

dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 

w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 

odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1347/2000, sąd może odmówić stwierdzenia wykonalności 

orzeczenie tylko w razie oczywistego naruszenia dobra dziecka. 

2. Wypadek pilny, o którym stanowi art. 23 lit b w związku z art. 

31 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 
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2003 r., dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 

orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 

odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) 

nr 1347/2000, uzasadniający zaniechanie wysłuchania dziecka, 

zachodzi wtedy, gdy opóźnienie w wydaniu orzeczenia byłoby 

szczególnie niekorzystne dla stosunków między dzieckiem 

a rodzicem, z którym nie mieszka, i gdy pogorszenie tych 

stosunków może być nieodwracalne. 

 

IV CSK 131/19 – postanowienie z dnia 14 listopada 2019 r. 

Orzekanie przez sąd drugiej instancji w przedmiocie 

umieszczenia osoby zaburzonej w Krajowym Ośrodku 

Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (art. 14 ust. 3 ustawy 

z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jedn. tekst: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2203) może uzasadniać – na wniosek tej osoby – jej 

osobisty udział w rozprawie apelacyjnej. 

 

IV CSK 416/18 – postanowienie z dnia 26 listopada 2019 r. 

Administrator hipoteki zabezpieczającej wierzytelności 

obligatariuszy nie może się jej zrzec przez wyrażenie zgody 

na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu. 

 

II CSK 491/18 – wyrok z dnia 27 listopada 2019 r. 

Niezależnie od roszczenia o zadośćuczynienie wynikającego 

z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.), 

ojcu dziecka przysługuje także roszczenie o zadośćuczynienie 
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na podstawie art. 448 w związku z art. 23 i 24 k.c., jeżeli doszło 

do naruszenia jego dóbr osobistych w postaci zdrowia 

psychicznego i godności przez zawinione – wskutek rażącego 

niedbalstwa – nierozpoznanie przez lekarza (pracownika zakładu 

opieki zdrowotnej) wrodzonej wady płodu lub niepoinformowanie 

go o tej wadzie, co uniemożliwiło mu podjęcie stosownego 

profilaktycznego leczenia psychologicznego i doprowadziło 

do silnego urazu psychicznego. 

 

I CSK 521/18 – postanowienie z dnia 4 grudnia 2019 r. 

W postępowaniu o orzeczenie zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej ma zastosowanie art. 192 pkt 3 k.p.c. 

w związku z art. 373 ust. 1 i art. 376 ust. 1 zdanie trzecie ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 498) oraz z art. 13 § 2 k.p.c. 

 

V CSK 471/18 – wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r. 

W razie wytoczenia przez prokuratora powództwa 

o zaprzeczenie ojcostwa na podstawie art. 86 k.r.o. ze względu 

na niemożliwość jego wniesienia przez ojca dziecka (art. 63 k.r.o.), 

sąd bada, czy wymagało tego dobro dziecka lub ochrona interesu 

społecznego. 

 

V CO 294/19 – postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Przepis art. 442 k.p.c. jest przepisem szczególnym w stosunku 

do art. 441 k.p.c. 
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II CSK 378/19 – postanowienie z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Orzeczenie na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 

22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 

lub wolności innych osób (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 2203) 

o umieszczeniu osoby w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym musi być konieczne w konkretnych 

okolicznościach sprawy. Ustalając je sąd musi uwzględnić 

w szczególności opinie biegłych, wyniki prowadzonego dotychczas 

postępowania terapeutycznego oraz możliwość efektywnego 

poddania się przez tę osobę postępowaniu terapeutycznemu 

na wolności. 

 

I CSK 451/18 – wyrok z dnia 10 stycznia 2020 r. 

Domniemanie, że hipoteka została wpisana w księdze 

wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym (art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych 

i hipotece, jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 2204) może być 

podważane nie tylko w drodze powództwa opartego na art. 10 ust. 1 

ustawy, lecz także na skutek zarzutów pozwanego właściciela 

nieruchomości objętej księgą wieczystą, w której ujawniono 

hipotekę, w sprawie wszczętej przeciwko niemu powództwem 

zabezpieczonego wierzyciela. 

 

I CSK 563/18 – wyrok z dnia 10 stycznia 2020 r. 

Zarządca drogi (art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych, jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 

ze zm.) nie ma podmiotowości prawnej w sferze prawa cywilnego. 
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III CO 4/20 – postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Artykuł 442 k.p.c. jest adresowany do sądu właściwego 

do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji i sądu nad nim 

przełożonego, nie dotyczy natomiast sądu przełożonego nad sądem 

przełożonym nad sądem pierwszej instancji. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 4/20 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy 

w Krakowie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawach o przestępstwo z art. 209 k.k. 

("niealimentację") małoletni pokrzywdzony może być 

reprezentowany przez jednego z rodziców w sytuacji gdy 

oskarżonym (podejrzanym) jest drugi z rodziców, czy też w sytuacji 

takiej drugi z rodziców nie może reprezentować pokrzywdzonego 

dziecka, a do zapewnienia małoletniemu pokrzywdzonemu należytej 

reprezentacji konieczne jest ustanowienie dla niego kuratora 

zgodnie z wymogami art. 98 § 2 i 3 oraz 99 k.r.i o.?” 
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UCHWAŁA  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 4/20 – z dnia 5 stycznia 2020 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy 

w Krakowie: 

„Czy w sprawach o przestępstwo z art. 209 k.k. 

("niealimentację") małoletni pokrzywdzony może być 

reprezentowany przez jednego z rodziców w sytuacji gdy 

oskarżonym (podejrzanym) jest drugi z rodziców, czy też w sytuacji 

takiej drugi z rodziców nie może reprezentować pokrzywdzonego 

dziecka, a do zapewnienia małoletniemu pokrzywdzonemu należytej 

reprezentacji konieczne jest ustanowienie dla niego kuratora 

zgodnie z wymogami art. 98 § 2 i 3 oraz 99 k.r.i o.?” 

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

SPOŁECZNYCH 

 

 

III PZP 3/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenia o ustalenie stosunku pracy i wynagrodzenie 

dochodzone przez skazanego skierowanego do pracy w czasie 

odbywania kary pozbawienia wolności powinny zostać uznane 

za "sprawę cywilną" w rozumieniu art. 1 k.p.c. i podlegać 

weryfikacji w drodze powództwa cywilnego (art. 2 § 1 k.p.c.).?” 

 

III UZP 2/20 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy pismo procesowe strony, z którego treści wynika, 

że strona nie zgadza się z rozstrzygającym sprawę co do istoty 

orzeczeniem, winno zostać potraktowane jako mylnie oznaczone 

w rozumieniu art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c. i stanowiące w istocie wniosek 

o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia na piśmie,na wzór zasady 

obowiązującej w tym zakresie w procedurze karnej, czy też winno 

ono bezwzględnie zostać uznane za apelację wniesioną 

bez uprzedniego zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

orzeczenia, a zatem niedopuszczalną w rozumieniu art. 373 § 1 

k.p.c.?” 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KONTROLI  NADZWYCZAJNEJ 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I NSNZP 1/20 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład całej Izby Kontroli 

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego: 

,,1) Czy w związku z wejściem w życie art. 29 § 3 ustawy 

z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r., poz. 825 

z późn. zm.) uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej 

oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego 

z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20) wywołuje skutki 

prawne i wiąże składy orzekające Sądu Najwyższego?, 

2) Czy dopuszczalne jest kwestionowanie orzeczenia sądu, 

w tym Sądu Najwyższego, na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c. 

jako wydanego przez sprzeczny z prawem skład sądu, 

jeśli sprzeczność ta miałaby polegać na zasiadaniu w składzie sądu 

sędziego powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 

ukształtowanej przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie 

ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 3)?” 


