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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 11/21 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przedstawiony do rozpoznania przez skład całej Izby Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu 

indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu 

określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie 

umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce 

tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty 

obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów? 

a w razie odpowiedzi przeczącej; 

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu 

waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty 

umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie? 

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu 

waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej 

umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie? 

niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3: 

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy 

kredytowej, w wykonani której bank wypłacił kredytobiorcy całość 

lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, 

powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na 

rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, 

równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której 

łączne świadczenie miało wyższą wysokość? 
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5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy 

kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej 

postanowień bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot 

wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty? 

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności 

umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie 

o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona 

ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej 

środków pieniężnych przez drugą stronę?” 

 

III CZP 12/21 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe 

w Gdańsku przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„Czy na postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzuceniu 

zażalenia na postanowienie o odrzuceniu apelacji od wyroku sądu 

pierwszej instancji przysługuje zażalenie do innego składu sądu 

pierwszej instancji – zgodnie z art. 3941a § 1 pkt 12 k.p.c., 

jako że jest to postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia, 

czy do sądu drugiej instancji – zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c., 

jako że jest to postanowienie kończące postepowanie w sprawie?” 

 

III CZP 14/21 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą 

o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej 

jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.?” 

 

III CZP 15/21 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy wytoczenie przez rodzica w imieniu dziecka 

pozostającego pod jego władzą rodzicielską powództwa o ochronę 

dóbr osobistych przeciwko drugiemu rodzicowi tego dziecka, pod 

którego władzą rodzicielską również pozostaje, stanowi istotną 

sprawę dziecka wymagającą, w braku porozumienia pomiędzy 

rodzicami w tym przedmiocie, rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego 

w trybie art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego? 

2. W razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie 

czy brak wymaganego rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego w trybie 

art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi podstawę 

do odrzucenia pozwu czy oddalenia powództwa?” 

 

III CZP 16/21 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ważne i dopuszczalne jest zastrzeżenie na podstawie 

art. 483 § 1 k.c. kary umownej w postaci określonego procentu 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki bez określenia 

końcowego terminu naliczenia kary umownej ani jej kwoty 

maksymalnej?” 
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III CZP 17/21 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy rozłożenie świadczenia jednorazowego na raty 

skutkuje wyznaczeniem różnych terminów wymagalności jego 

poszczególnych rat, a tym samym różnym momentem rozpoczęcia 

biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę poszczególnych 

części świadczenia jednorazowego?” 

 

III CZP 18/21 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podstawą wpisu w księdze wieczystej potwierdzającego 

nabycie prawa własności nieruchomości może być wydruk decyzji 

administracyjnej, odpowiadającej wymogom określonym w art. 107 

§ 1 kpa, wydanej na podstawie art. 14 ust. 1 kpa w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 j.t.) bez potrzeby jej 

potwierdzania za zgodność z oryginałem?” 

 

III CZP 19/21 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy decyzja wydana w trybie art. 27 ust 8 i 8a ustawy z dnia 

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

stanowi tytuł wykonawczy w rozumieniu art. 109 ustawy z dnia 

6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece i może stanowić 

podstawę wpisu hipoteki przymusowej?” 
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III CZP 20/21 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z wniosku 

gminy o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego należności 

podatkowej stanowiącej jej dochód, a podlegającej zwrotowi 

na rzecz następcy prawnego podatnika, gdy podstawą wniosku są 

twierdzenia o wątpliwościach organu podatkowego co do 

wykazania następstwa prawnego przez podmiot, na rzecz którego 

zwrot miałby nastąpić?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 9/20 – z dnia 16 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Naruszenie zasady niezmienności składu sądu wyznaczonego 

do rozpoznania apelacji, polegające na bezpodstawnym 

wyznaczeniu zastępcy sędziego nie będącego referentem, 

może powodować sprzeczność składu sądu orzekającego 

z przepisami prawa (art. 379 pkt 4 k.p.c.). 

 

III CZP 11/20 – z dnia 16 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej 

nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot 

spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego 

(art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, 

czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu 

nienależnie otrzymanej kwoty kredytu. 

 

III CZP 14/20 – z dnia 18 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie 

1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony 

z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji. 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
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III CZP 15/20 – z dnia 18 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Spółce akcyjnej powstałej w wyniku połączenia spółek 

kapitałowych, w tym skomercjalizowanego przedsiębiorstwa 

państwowego, przysługuje na podstawie art. 207 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: 

Dz. U. 2020 r. poz. 1990) roszczenie o ustanowienie użytkowania 

wieczystego gruntu jednostki samorządu terytorialnego, 

jeżeli posiadaczem nieruchomości zarówno na dzień 5 grudnia 

1990 r., jak i 1 stycznia 1998 r. było to przedsiębiorstwo państwowe, 

które ponadto, przed komercjalizacją i przed wejściem w życie 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

skierowało do gminy wniosek o ustanowienie prawa użytkowania 

wieczystego, a spółka akcyjna kontynuuje posiadanie 

nieruchomości. 

 

III CZP 16/20 – z dnia 25 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, 

którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów 

tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej 

lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu 

skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. 



9 

III CZP 17/20 – z dnia 25 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

W stanie prawnym wprowadzonym przez ustawę z dnia 4 lipca 

2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469 ze zm.) zażalenie 

na postanowienie sądu pierwszej instancji przewidziane 

w art. 59816 § 3 k.p.c. przysługuje do sądu drugiej instancji. 

 

III CZP 18/20 – z dnia 25 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie: 

„1) Czy «rozpoznanie środków odwoławczych» w rozumieniu 

art. 9.4 ustawy z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego ... (Dz. U. z 8.08.2019 r. poz. 1469) oznacza 

tylko ich merytoryczną ocenę, czy również formałno-fiskalną, 

kończącą się odrzuceniem środka odwoławczego wobec 

jego braków formalno-fiskalnych? 

2) Czy zażalenie wniesione po dniu 6.11.2019 r. 

na postanowienie sądu I instancji wydane po tym dniu o odrzuceniu 

apelacji, wniesionej przed 7.11.2019 r. wywołuje konieczność 

stosowania przepisów dotyczących uzasadnienia tego 

postanowienia, a także sposobu i terminu jego zaskarżenia 

obowiązujących przed 7.11.2019 r. czy obecnie obowiązujących? 

3) W przypadku uznania, iż zastosowanie znajdują obecnie 

obowiązujące przepisy w zakresie tylko sposobu i terminu 

zaskarżenia, czy zażalenie złożone na postanowienie w terminie 

tygodnia od doręczenia tego postanowienia podlega odrzuceniu 

jako niedopuszczalne z uwagi, iż strona skarżąca nie złożyła 

w terminie tygodnia wniosku o sporządzenie uzasadnienia 

postanowienia, nawet w sytuacji sporządzenia z urzędu 
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uzasadnienia postanowienia wg poprzedniej procedury, 

a jeśli zażalenie to podlega odrzuceniu przez sąd II instancji, 

to czy na postanowienie to służy zażalenie do innego składu sądu 

II instancji?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 19/20 – z dnia 26 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Wniesioną po wejściu w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469 ze zm.) 

apelację od wyroku wydanego przed wejściem w życie tej ustawy 

w sprawie, która według dotychczasowych przepisów nie podlegała 

rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, sąd odwoławczy 

rozpoznaje według przepisów kodeksu postępowania cywilnego 

o postępowaniu uproszczonym, w brzmieniu nadanym tą ustawą, 

jeśli w świetle nowych przepisów do tego rodzaju sprawy mają 

zastosowanie przepisy o postępowaniu uproszczonym. 

 

III CZP 20/20 – z dnia 26 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Od wierzyciela – Skarbu Państwa nie pobiera się opłaty, 

o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. 

o kosztach komorniczych (obecnie tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 210), także w sprawach wszczętych i niezakończonych 

przed dniem 1 stycznia 2019 r.). 
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III CZP 21/20 – z dnia 26 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Samo ustanowienie służebności drogi koniecznej 

(art. 145 k.c.) nie oznacza zmiany przeznaczenia zabytku wpisanego 

do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku w rozumieniu 

art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 282 ze zm.). 

 

III CZP 22/20 – z dnia 26 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia 

w Łodzi 

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji 

co do nadania klauzuli wykonalności (art. 795 § 1 k.p.c.), wniesione 

po wejściu w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), rozpoznaje sąd, który wydał 

zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów 

(art. 7674 § 11 k.p.c.). 

 

III CZP 23/20 – z dnia 26 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką 

po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, 

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

restrukturyzacyjne (jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.), 

ma zastosowanie także do hipoteki przymusowej. 
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III CZP 24/20 – z dnia 26 lutego 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem 

okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane 

z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 504/18 – wyrok z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Artykuł 196 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1111 ze zm.) nie ma zastosowania do określenia wysokości 

dotacji na rzecz organizacji pożytku publicznego, której powierzono 

realizację zadania publicznego w postaci prowadzenia ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego. 

 

V CZ 1/20 – postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. 

Jeżeli pełnomocnikiem z urzędu w postępowaniu kasacyjnym 

został wyznaczony ten sam adwokat, który reprezentował stronę 

przed sądami powszechnymi, termin do wniesienia skargi 

kasacyjnej biegnie od dnia doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem, 

gdy był już pełnomocnikiem strony wyznaczonym do jej 

reprezentowania w postępowaniu kasacyjnym. 

 

V CSK 370/18 – postanowienie z dnia 26 lutego 2020 r. 

Jeżeli na nabycie nieruchomości wspólnej przeznaczono 

określoną kwotę z majątku osobistego jednego z małżonków, 

wartość nakładu z majątku osobistego na majątek wspólny ustala 

się w ten sposób, że oblicza się ułamkowy udział tej kwoty 

w wartości nieruchomości z chwili nabycia, a następnie w wartości 

nieruchomości w chwili podziału majątku wspólnego. 
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III CSK 84/19 – postanowienie z dnia 27 lutego 2020 r. 

1. Podział quoad usum – w braku odmiennego, jednomyślnego 

uzgodnienia albo orzeczenia sądu (art. 201 zdanie drugie k.c.) 

– wiąże do czasu zniesienia współwłasności. 

2. Rzecz wspólna może być podzielona do wyłącznego 

korzystania także częściowo, a w pozostałej części współposiadana 

w inny sposób (art. 206 k.c.). 

 

V CSK 506/18 – wyrok z dnia 23 czerwca 2020 r. 

1. Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie 

art. 484 k.s.h. opiera się na zasadzie winy. 

2. Informacje zawarte w propozycji nabycia obligacji, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o obligacjach (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), 

powinny być prawdziwe, rzetelne, kompletne, przedstawione 

w języku zrozumiałym dla nabywców i umożliwiać ocenę sytuacji 

finansowej emitenta oraz podjęcie na ich podstawie racjonalnej 

decyzji o przyjęciu propozycji nabycia obligacji lub odstąpieniu od 

inwestycji. Niewymienienie określonej informacji w art. 10 ust. 1 

zdanie drugie tej ustawy nie oznacza, że w konkretnych 

okolicznościach informacja ta nie jest istotna dla oceny sytuacji 

finansowej emitenta, stosownie do rodzaju emitenta i emitowanych 

obligacji. 
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III CSK 6/18 – wyrok z dnia 17 lipca 2020 r. 

1. Właściciel nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności 

przewidzianej w art. 448 k.c. za zawinione naruszenie dóbr 

osobistych mieszkańców sąsiednich nieruchomości immisjami 

spowodowanymi inwestycją wykonaną zgodnie z prawem, 

jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu nadmierności immisji przystąpił 

do ulepszania i wprowadzania nowych zabezpieczeń służących 

ochronie przed nimi, a jego działania okazały się skuteczne. 

2. Wkraczanie przez uprawiających sport na nieruchomość 

sąsiednią bez zezwolenia jej właściciela nie stanowi immisji, 

lecz bezpośrednie naruszenie prawa własności. 

 

III CSK 12/18 – postanowienie z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

1. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 

przedstawicielstwo ustawowe matki, która domaga się stwierdzenia 

nabycia spadku na podstawie testamentu na swoją rzecz 

i pozbawienia dziecka udziału przypadającego mu na podstawie 

ustawy, jest wyłączone. 

2. Postępowanie z udziałem małoletniego, który nie mając 

zdolności procesowej występował w sprawie bez mogącego go 

reprezentować przedstawiciela ustawowego, jest nieważne (art. 379 

pkt 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.). 

 

I CSK 684/18 – wyrok z dnia 23 października 2020 r. 

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody 

przytoczone przez interwenienta ubocznego, który przystąpił 

do strony po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, 

jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem 

pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła 
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później (art. 381 w związku z art. 79 zdanie pierwsze k.p.c.). 

 

II CSK 808/18 – wyrok z dnia 5 listopada 2020 r. 

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego na ostateczną 

decyzję stwierdzającą wydanie decyzji z naruszeniem prawa 

(art. 158 § 2 i art. 156 § 1 k.p.a.) nie przerywa biegu terminu 

przedawnienia roszczenia określonego w art. 160 § 6 k.p.a. 

 

I CSK 736/18 – wyrok z dnia 6 listopada 2020 r. 

Szkoda osoby, która nie uzyskała prawa własności czasowej 

do nieruchomości warszawskiej, jest ściśle powiązana 

ze zdarzeniem szkodzącym w postaci wadliwej – nieważnej 

lub wydanej z naruszeniem prawa – decyzji dekretowej, 

a odpowiedzialności odszkodowawczej należy dochodzić 

w terminie trzyletnim od wydania decyzji nadzorczej. 

 

I CSK 183/20 – postanowienie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

1. W sprawach określonych w art. 5191 § 21 k.p.c. Rzecznik 

Praw Dziecka może złożyć skargę kasacyjną w terminie 

czteromiesięcznym (art. 5191 § 22 k.p.c) także wtedy, gdy był 

uczestnikiem postępowania apelacyjnego. Może ją oprzeć 

na podstawie przewidzianej w art. 3983 § 1 k.p.c. bez wykazywania, 

że przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka. 

2. Ciężar dowodu w zakresie faktów uzasadniających odmowę 

nakazania powrotu dziecka na podstawie art. 13 ust. 1 lit. b 

Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 

za granicę, sporządzonej w Hadze z dnia 25 października 1980 r. 

(Dz. U. Nr 108, poz. 528/529), spoczywa na uczestniku 

sprzeciwiającym się powrotowi dziecka. 
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UCHWAŁA  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 5/20 – z dnia 25 lutego 2021 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Użyty w treści art. 552 § 4 k.p.k. zwrot „tymczasowe 

aresztowanie lub zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem również 

zastosowane przez obce państwo wobec osoby ściganej 

rzeczywiste pozbawienie wolności: 

1) na skutek wydania przez polski sąd europejskiego nakazu 

aresztowania, o którym mowa w art. 607a k.p.k. 

2) na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu, 

chyba że nastąpiło ono na podstawie decyzji organu Państwa 

wezwanego w ramach procedury ekstradycyjnej wyłącznie 

w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z: 

– umowy międzynarodowej, na podstawie której pierwotny 

wniosek został złożony, które to naruszenie nie było możliwe 

do przewidzenia w dacie składania wniosku lub w trakcie 

jego realizacji albo 

– ustaleń poczynionych na szczeblu dyplomatycznym 

w przedmiocie konkretnego postępowania ekstradycyjnego, 

w przypadku braku umowy w tym zakresie. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH 

 

 

III UZP 1/21 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy od nagrody rocznej należnej funkcjonariuszowi Służby 

Celno-Skarbowej na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz.U.2020.505 j.t.) za 2017 r., wypłaconej uprawnionemu w 2018 r. 

należało odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne 

na zasadach i wysokości określonej w ustawie z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz.U.2020.266 j.t.)?” 

 

III UZP 2/21 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Krakowie przedstawione do rozpoznania 

przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w wypadku osoby uprawnionej do zasiłku chorobowego 

w okolicznościach opisanych w art.7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (dalej ustawy) niestawienie się na badania 

kontrolne w okolicznościach o jakich mowa w art. 59 ust. 6 ustawy 

ma taki skutek, że osoba nieprzerwanie niezdolna do pracy traci 

prawo do zasiłku chorobowego bezpowrotnie również za okresy 
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niezdolności do pracy potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi 

o niezdolności do pracy wydanymi po upływie 14 dni od daty 

utraty tytułu ubezpieczenia a jednocześnie po terminie badania 

o jakim mowa w art. 59 ust. 6 ustawy, czy tylko za okresy 

niezdolności do pracy od terminu badania do ostatniego dnia 

zaświadczenia lekarskiego, które utraciło ważność, a jeśli tylko za 

ostatni wymieniony okres, czy Sąd uprawniony jest do badania 

niezdolności do pracy w tym okresie?” 


