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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 1/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 25/19) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy postanowienie o odrzuceniu wniesionego do Sądu 

Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, 

wydane w jednoosobowym składzie, w którym zasiadała osoba 

powołana do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego mimo 

uprzedniego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

uchwały Krajowej Rady Sądownictwa obejmującej wniosek 

o powołanie tej osoby do pełnienia urzędu sędziego Sądu 

Najwyższego i niezakończenia postępowania przed Naczelnym 

Sądem Administracyjnym do chwili doręczenia aktu powołania, 

istnieje w znaczeniu prawnoprocesowym i kończy postępowanie 

wszczęte wniesieniem tego odwołania? 

2. Czy znaczenie dla rozstrzygnięcia zagadnienia określonego 

w punkcie 1 ma okoliczność, że Naczelny Sąd Administracyjny 

przed doręczeniem aktu powołania do pełnienia urzędu sędziego 

Sądu Najwyższego wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady 

Sądownictwa na podstawie art. 388 § 1 w związku z art. 39821 k.p.c. 

i z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o Krajowej Radzie 

Sądownictwa (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 84)?” 
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III CZP 2/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 81/19) 

Wniosek Rzecznika Praw Pacjenta przedstawiony 

do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu 

niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, 

może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne?” 

 

III CZP 3/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 93/19) 

Wniosek Rzecznika Finansowego przedstawiony 

do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu 

niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, 

może przysługiwać zadośćuczynienie pieniężne na podstawie 

przepisu art. 448 k.c.?” 

 

III CZP 4/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 72/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Koninie 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 poz. 1469 (dalej: «ustawa o zmianie KPC»), umorzenie 

postępowania w sytuacji, gdy cofnięte zostało zażalenie 

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 5/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 71/20) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy przesłanka podjęcia zawieszonego postępowania, 

z uwagi na ogłoszenie upadłości pozwanego, zawarta w treści 

art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 498) umożliwiająca podjęcie 

postępowania przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w 

postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta, po wyczerpaniu 

trybu określonego ustawą, nie zostanie umieszczona na liście 

wierzytelności, wymaga rozumienia pojęcia „wyczerpania” nie tylko 

jako zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, ale 

także – w razie odmowy jej umieszczenia na liście wierzytelności – 

skorzystania z przysługujących wierzycielowi środków 

zaskarżenia?” 

 

III CZP 6/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 72/20) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1) Czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej jest – w rozumieniu art. 4171 § 1 k.c. – orzeczeniem 

wydanym we właściwym postępowaniu, stwierdzającym 

bezprawność aktu normatywnego implementującego dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady do polskiego porządku 

prawnego? 

a w razie odpowiedzi twierdzącej, 

2) czy odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną 
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jednostce przez wydanie aktu normatywnego nieprawidłowo 

implementującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady do 

polskiego porządku prawnego zależy od spełnienia przesłanek 

wywiedzionych z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej?" 

 

III CZP 7/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 74/20) 

Wniosek Rzecznika Finansowego przedstawiony 

do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 436 k.c. w związku z art. 34 ustawy 

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone 

przez wielofunkcyjny pojazd mechaniczny, niezależnie od sposobu 

wykorzystywania tego pojazdu w chwili wyrządzenia szkody?” 

 

III CZP 8/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 92/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy postanowienia zawarte w umowach o ustanowienie 

użytkowania wieczystego dotyczace kary umownej z w razie 

niedokonania zabudowy, nabytej od Gminy nieruchomości, 

w wysokości i terminie wskazanym w umowie, na podstawie 

przepisu art. 483 § 1 k.c., pozostają w sprzeczności z art. 63 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jedn.: Dz. U. 2018.2204 z dnia 26.11.2018 roku), a przynajmniej 
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zmierzają do ich obejścia?” 

 

III CZP 9/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 93/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład 

ubezpieczeń, z którym sprawca związany jest umową ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają 

za szkodę wyrządzoną zarządcy drogi a polegającą na 

zanieczyszczeniu jezdni płynami silnikowymi?” 

 

III CZP 10/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 95/20) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sądem właściwym do rozpoznania zażalenia 

na postanowienie sądu pierwszej instancji o odmowie uzasadnienia 

wyroku oraz jego doręczenia (postanowienie sądu pierwszej 

instancji o odrzuceniu wniosku o doręczenie wyroku wraz z 

uzasadnieniem) jest sąd drugiej instancji (art. 3941b k.p.c.) czy sąd 

pierwszej instancji orzekający w innym składzie (art. 3941a § 1 pkt 7 

k.p.c.)?” 

 

III CZP 11/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 97/20) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy umorzenie na podstawie przepisu art. 369 § 2 ustawy 

z dnia 23 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe w brzmieniu 
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sprzed dnia 1 stycznia 2016 roku, wierzytelności przysługującej 

kredytodawcy względem kredytobiorcy, zabezpieczonej hipoteką 

ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność osoby 

trzeciej, skutkuje względem dłużnika hipotecznego będącego 

jednocześnie stroną czynności bankowej ustanowienia hipoteki, 

wygaśnięciem zabezpieczonej tą hipoteką wierzytelności, 

pociągającym za sobą wygaśnięciem hipoteki w rozumieniu 

przepisu art. 94 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach 

wieczystych i hipotece?” 

 

III CZP 12/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 101/20) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„W jakiej formie (wyroku czy postanowienia) i w jakim składzie 

orzeka sąd II instancji na posiedzeniu niejawnym (art. 374 k.p.c.) 

w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do uchylenia wyroku i 

umorzenia postępowania (art. 386 § 3 k.p.c.)?” 

 

III CZP 13/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 102/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział 

Cywilny Odwoławczy przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy spółdzielnia mieszkaniowa może podwyższać opłaty 

należne zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych od osób niebędących członkami 

spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu użytkowego o kwotę podatku od towarów i usług, 

w szczególności w sytuacji, gdy w uchwałach organów spółdzielni 

wydanych na podstawie statutu nie określono, że stawki tych opłat 
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są stawkami netto?” 

 

III CZP 14/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 104/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy po podziale nieruchomości władnącej a następnie 

scaleniu wydzielonej w ten sposób części z inną nieruchomością, 

nie mającą statusu władnącej, służebność gruntowa rozciąga się na 

całą powstałą w ten sposób nieruchomość?” 

 

III CZP 15/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 105/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w obecnym stanie prawnym w postępowaniu o podział 

majątku wspólnego pomiędzy uczestnikami będącymi obywatelami 

polskimi sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa co do 

orzekania w przedmiocie nieruchomości położonej w Wielkiej 

Brytanii?” 

 

III CZP 16/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 107/20) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy użyty art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późń. 

zm.) zwrot «po wyczerpaniu trybu określonego ustawą» oznacza, 

iż postępowanie z powództwa wniesionego przed ogłoszeniem 

upadłości dłużnika o wierzytelność podlegającą zgłoszeniu 
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do masy upadłości, zawieszone z powodu ogłoszenia upadłości 

dłużnika, może zostać podjęte z udziałem syndyka masy upadłości 

tylko wtedy, gdy wierzyciel zaskarżył odmowę uznania 

wierzytelności sprzeciwem do sędziego komisarza, a następnie 

zażaleniem do sądu upadłościowego?” 

 

III CZP 17/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 110/20) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. 

wyrokiem sądowym, że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

spółki akcyjnej została podjęta określona uchwała, w sytuacji, 

gdy w protokole walnego zgromadzenia stwierdzono, że uchwała 

nie została podjęta?” 

 

III CZP 18/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 111/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy umowa quoad usum ma charakter umowy obligacyjnej, 

a jeśli tak, to czy na podstawie przepisu art. 3651 k.c. może być 

wypowiedziana w każdym czasie, czy też tylko z ważnych powodów, 

czy też ma charakter prawnorzeczowy albo rozporządzający i jej 

zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie nową umową stron bądź 

orzeczeniem Sądu?” 
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III CZP 19/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 113/20) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nieruchomość, której właścicielowi przysługuje jedynie 

wynikające z art. 4 ust. 4 oraz art. 24_1 ust. 6 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 845 ze zm.) uprawnienie do korzystania 

z infrastruktury dróg wewnętrznych – odpowiadające obowiązkowi 

partycypowania w wydatkach związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, 

które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby 

zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu – jest 

nieruchomością nie mającą odpowiedniego dostępu do drogi 

publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c.?” 

 

III CZP 20/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 2/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy naruszenie przez bank będący kredytodawcą obowiązku 

należytego zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy będącego 

konsumentem, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 

o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2019/1083 t.j.) i art 70 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 

2020/1896 t.j. ze zmianą) w zw. z art. 9 ust. 4 ustawy o kredycie 

konsumenckim oraz brak zdolności kredytowej konsumenta 

w dacie zawarcia umowy kredytu konsumenckiego skutkuje 

nieważnością umowy kredytu na podstawie art. 58 § 1 k.c. 

ewentualnie na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.c.?” 
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III CZP 21/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 4/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 

we Wrocławiu przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie złożenia przez wierzyciela wniosku 

egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika zachodzi 

podstawa do pobrania od wierzyciela opłaty egzekucyjnej 

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach 

komorniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2363 ze zm.)?” 

 

III CZP 22/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 5/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do wskazanego na podstawie art. 25 ust. 1 zd. 2 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 roku – Prawo prywatne międzynarodowe 

(jedn. tekst: Dz. U. 2015 r., poz. 792) statutu formy pelnomocnictwa 

udzielonego w stanie Ilinois (USA) do przeniesienia własności 

nieruchomości położonej w Polsce należy udział świadka, 

potwierdzającego czynność mocodawcy własnym podpisem?” 

 

III CZP 23/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 9/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd orzekający w sprawie o stwierdzenie nabycia 

przez zasiedzenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 

służebności przesyłu jest związany ustaleniami i oceną prawną, 

które zdecydowały o wydaniu rozstrzygnięcia przez sąd orzekający 

w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu pomiędzy tymi 

samymi uczestnikami, w którym to postępowaniu wniosek 



12 

właścicieli nieruchomości mającej być obciążoną, został 

prawomocnie oddalony z uwagi na uwzględnienie zarzutu 

zasiedzenia tej służebności?” 

 

III CZP 24/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 10/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy ważna jest umowa przelewu wierzytelności zawarta 

między dwoma spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, 

jeżeli jedną spółkę reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez 

członka jednoosobowego zarządu pierwszej spółki, który 

jednocześnie reprezentuje drugą spółkę jako jej prokurent?” 

 

III CZP 25/22 (sygnatura sprawy źródłowej 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 
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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 wykonaniu 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? 

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 26/22 (sygnatura sprawy źródłowej 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 
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sądu drugiej instancji – zgodnie z art. 394 § 1 k.p.c., jako że jest to 

postanowienie kończące postepowanie w sprawie?” 

 

III CZP 27/22 (sygnatura sprawy źródłowej 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 

gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.?” 

 

III CZP 28/22 (sygnatura sprawy źródłowej 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?” 
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III CZP 29/22 (sygnatura sprawy źródłowej 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?” 

 

III CZP 30/22 (sygnatura sprawy źródłowej 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?” 

 

III CZP 31/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 22/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi 

o zapłatę, którego termin przedawnienia nie krótszy niż dwa lata 

rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 r. – ulega 

przedawnieniu ostatniego dnia roku kalendarzowego zgodnie 

z aktualnym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego?” 
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III CZP 32/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 23/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy wierzyciel, względem którego umowa przeniesienia 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zawarta między 

dłużnikiem a osobą trzecią została uznana za bezskuteczną, może 

dochodzić zaspokojenia z tego prawa, które wskutek czynności 

uznanej za bezkuteczną wyszło z majątku dłużnika, 

z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej, 

których wierzytelności zostały zabezpieczone hipoteką 

ustanowioną na tym prawie?” 

 

III CZP 33/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 24/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Jaki charakter – majątkowy czy niemajątkowy – ma 

roszczenie o stwierdzenie wygaśnięcia spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu oparte na podstawie art. 11 ust. I1 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1465) w związku z tym, że skutkiem 

utraty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mającego 

charakter majątkowy jest jednoczesna utrata prawa 

niemajątkowego, jakim jest prawo członkostwa w spółdzielni?, 

a w zależności od odpowiedzi na powyższe pytanie: 

2. Który sąd – rejonowy czy okręgowy – bez względu 

na wartość przedmiotu sporu jest rzeczowo właściwy z mocy art. 17 

pkt 1 k.p.c. do rozpoznania sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia 
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spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu?” 

 

III CZP 34/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 25/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego we Włocławku 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w sytuacji, gdy na skutek bezczynności wierzyciela 

polegającej na zaniechaniu żądania podjęcia zawieszonego 

postępowania egzekucyjnego, komornik sądowy umorzył 

postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4 k.p.c. 

po dniu 1 stycznia 2019 r., podczas gdy postanowienie to powinno 

zostać wydane przed tą datą, albowiem okres 6 miesięcy 

bezczynności wierzyciela upłynął wcześniej, rozstrzygnięcie 

w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego, powinno 

nastąpić na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. 

o kosztach komorniczych, czy też na podstawie art. 49 ust. 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 

i egzekucji?” 

 

III CZP 35/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 27/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gnieźnie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nabywca wierzytelności, po dokonaniu jej przelewu, 

na którego rzecz zasądzono prawomocnym orzeczeniem sądowym 

kwotę dochodzonego roszczenia oraz w tym samym orzeczeniu 

nałożono na jego przeciwnika obowiązek zwrotu kosztów procesu, 

jest w zakresie wierzytelności wynikającej z obowiązku zwrotu 

kosztów procesu wierzycielem pierwotnym w rozumieniu art. 29 

ust. 5 pkt 3 lit. b ustawy o kosztach komorniczych?” 
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III CZP 36/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 29/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 

we Wrocławiu przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie złożenia przez wierzyciela wniosku 

egzekucyjnego po śmierci dłużnika zachodzi podstawa do pobrania 

od wierzyciela opłaty egzekucyjnej, o której mowa w art. 30 ustawy 

z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2363 ze zm.)?” 

 

III CZP 37/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 30/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 

wynagrodzenia kuratora strony nieznanej z miejsca pobytu 

przysługuje zażalenie?, 

a w razie pozytywnej odpowiedzi, 

Czy zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji 

w przedmiocie wynagrodzenia kuratora strony nieznanej z miejsca 

pobytu rozpoznaje sąd drugiej instancji?, 

a w razie pozytywnej odpowiedzi, 

Czy kurator strony nieznanej z miejsca pobytu może w apelacji 

zaskarżyć postanowienie w przedmiocie swego wynagrodzenia 

zawarte w wyroku sądu pierwszej instancji?, 

a w razie pozytywnej odpowiedzi, 

Czy wynagrodzenie kuratora strony nieznanej z miejsca 

pobytu, który jest adwokatem, podlega podwyższeniu o należny 

podatek od towarów i usług?” 
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III CZP 38/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 31/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w przypadku kumulacji roszczeń wynikających 

z czynności bankowych, przy wartości przedmiotu sporu 

przekraczającej 20.000 zł odnośnie do każdego z nich, od strony 

będącej konsumentem pobiera sie na podstawie art. 13a ustawy 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jadną opłatę stałą 

w kwocie 1.000 zł, czy też odpowiednią wielokrotność tej opłaty?” 

 

III CZP 39/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 32/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Bytowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest stosowanie zabiegów 

interpretacyjnych polegających na wypełnieniu luki w prawie 

poprzez zastosowanie nieprzewidzianej ustawowo analogii świetle 

obowiązywania konstytucyjnej zasady praworządności – art. 7 

Konstytucji w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 Konstytucji mając na uwadze 

konstytucyjny zakaz tworzenia prawa przez sądy (w tym także 

podległych im judykacyjnie komorników sądowych) – art. 8 

oraz ust. 1 i 2 Konstytucji w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji 

oraz art. 175 ust. 1 Konstytucji ? a tym samym 

czy dopuszczalne jest rozstrzygnięcie w zakresie kosztów 

postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, stosowanego 

przez analogię w sytuacji, gdy na skutek bezczynności wierzyciela, 

polegającej na braku żądania podjęcia zawieszonego postępowania 



20 

egzekucyjnego, wszczętego i niezakończonego przed wejściem 

wżycie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

i ustawy z 28 marca 2018 r. kosztach komorniczych, postępowanie 

to umorzyło się z mocy prawa po dniu 1 stycznia 2019 r. 

na podstawie przepisów art. 823 k.p.c?” 

 

III CZP 40/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 33/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy 

z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji 

ustawą z dn. 29.07.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz 

niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego 

kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy 

i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest 

upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty 

(bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), 

która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości 

zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości 

poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania 

kredytowego?” 

 

III CZP 41/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 34/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy podmiot posiadający w momencie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego status 

zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 3 ustawy z dnia 29 
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stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, z późn. zm.) jest zobowiązany do przeprowadzenia tego 

postępowania w całości, tj. od momentu jego wszczęcia 

do momentu jego zakończenia zgodnie z przepisami ww. ustawy, 

stosowanymi bez wyjątków, pomimo zaistnienia w trakcie 

prowadzenia tego postępowania okoliczności powodujących utratę 

statusu zamawiającego w rozumieniu art. 3 tejże ustawy? 

2. Czy utrata statusu zamawiającego w rozumieniu art. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trakcie prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed podmiot, 

który wszczął to postępowanie skutkuje uznaniem, że po utracie 

statusu zamawiającego wykonawcom nie przysługują środki 

ochrony prawnej wskazane w dziale VI tejże ustawy?” 

 

III CZP 42/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 35/21) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w sprawie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

zakończonej wykreśleniem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest dopuszczalna skarga o wznowienie 

postępowania na żądanie zainteresowanego, który nie był 

uczestnikiem postepowania rejestrowego (art. 524 § 2 k.p.c.)?” 
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III CZP 43/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 36/21) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg 

przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu 

przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie 

zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie 

pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody?  

2. Czy jeżeli zawezwanie do próby ugodowej spowodowało 

przeprowadzenie postępowania pojednawczego, w postępowaniu 

rozpoznawczym dopuszczalne jest ustalenie, że nie przerwało ono 

biegu przedawnienia roszczenia?” 

 

III CZP 44/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 37/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu 

wykonawczego zamiast utraconego uregulowanym w art. 794 k.p.c. 

sąd bada, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo 

przedawnieniu?” 

 

III CZP 45/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 38/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Płocku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w związku z uchyleniem art. 369 § 2 k.p.c. ustawą 

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

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) 
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i w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności – wskazana w art. 328 § 4 k.p.c. 

przesłanka odrzucenia wniosku o doręczenie wyroku 

z uzasadnieniem z powodu jego niedopuszczalności obejmuje 

swoim zakresem również złożenie takiego wniosku w dniu 

ogłoszenia wyroku, ale przed godziną jego publikacji?” 

 

III CZP 46/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 40/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy roszczenie przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi 

o zapłatę, którego termin przedawnienia nie krótszy niż dwa lata 

rozpoczął bieg i nie upłynął przed dniem 9 lipca 2018 r. – ulega 

przedawnieniu ostatniego dnia roku kalendarzowego zgodnie 

z brzmieniem art. 118 zd. 2 kodeksu cywilnego wprowadzonym 

na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018.1104)?” 

 

III CZP 47/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 41/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy pełnomocnik ustanowiony przez członków spółdzielni 

mieszkaniowej może zastępować więcej niż jednego członka 

tej spółdzielni w sytuacji gdy członkowie Ci należą do różnych grup 

członkowskich a w spółdzielni mieszkaniowej nadal funkcjonują 

zebrania grup członkowskich? 

2. Czy późniejsze uzupełnienie pełnomocnictwa (ale nie przez 

mandanta), w zakresie osoby pełnomocnika, w sytuacji gdy 
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mandant nie ma wiedzy, kto finalnie będzie jego pełnomocnikiem 

na zebraniu grupy członkowskiej (walnym zgromadzeniu), spełnia 

wymóg prawidłowego ustanowienia pełnomocnika w rozumieniu 

art. 36 § 3 i § 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze?” 

 

III CZP 48/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 42/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy przewidziana w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) sankcja nieważności dotyczy 

nabycia nieruchomości na podstawie postanowienia o podziale 

majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między 

małżonkami?” 

 

III CZP 49/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 43/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy rozliczenie z właścicielami lokali zaewidencjonowanych 

wpływów i wydatków funduszu remontowego oraz pozostałych 

nakładów na remonty nieruchomości, na podstawie art. 241 ust. 3 i 5 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 

w przypadkach o których mowa w art. 26 ust. 1 oraz art. 241 ust. 1 

i 4 ww. ustawy, następuje z uwzględnieniem wszystkich wpłat 

dokonanych przez osoby zobowiązane do ich uiszczenia – bez 

cezury czasowej, czy też obejmuje jedynie środki wpłacone 
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na fundusz remontowy i zgromadzone od dnia wejścia w życie 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 

ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596), 

czyli od dnia 9 września 2017 r.? 

oraz 

Czy w przypadku wystąpienia z żądaniem rozliczenia w trybie 

art. 241 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, w przypadkach o których mowa w art. 26 ust. 1 

oraz art. 241 ust. 1 i 4 ww. ustawy, rozliczenie powinno uwzględniać 

wyłącznie nakłady poczynione na remonty w obrębie danej 

nieruchomości, w której znajduje się lokal żądającego rozliczenia, 

czy także nakłady na remonty innych nieruchomości, będących 

w zasobach danej spółdzielni?” 

 

III CZP 50/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 44/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 

w Warszawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„Czy na postanowienie sądu upadłościowego – sądu 

II instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego-

komisarza przysługuje środek zaskarżenia? 

a w przypadku odpowiedzi przeczącej: 

Czy rozpoznaniem zażalenia jest również jego odrzucenie?” 
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III CZP 51/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 45/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy 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), 

na postanowienie w przedmiocie składu grupy zgodnie z art. 17 

ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 446) o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

zażalenie na postanowienie sądu przysługuje do sądu II instancji 

na podstawie art. 394 § 1 k.p.c., czy też do innego składu sądu 

I instancji zgodne z art. 3941a k.p.c.?” 

 

III CZP 52/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 46/21) 

Wniosek Rzecznika Finansowego przedstawiony 

do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu 

przez kredytodawcę, bieg terminu przedawnienia roszczeń 

kredytodawcy o zapłatę rat, których terminy płatności upłynęły 

przed momentem wypowiedzenia, rozpoczyna się z chwilą 

wypowiedzenia, czy z upływem odrębnego dla każdej raty 

umownego terminu płatności?” 

 

II CZP 53/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 47/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podstawą wznowienia postępowania, o której mowa 

w art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks cywilny 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) może być orzeczenie 
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie 

pytania prejudycjalnego dotyczące takiego samego stosunku 

prawnego?” 

 

III CZP 54/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 48/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o rozwiązanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka Gmin dla realizowania 

celu polegającego na zaspokajaniu potrzeb ich mieszkańców 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków, istnieje pomiędzy spółką i tymi Gminami bierne 

współuczestnictwo konieczne, gdy z uwagi na postawę 

poszczególnych wspólników (Gmin) w sprawach istotnych 

dla funkcjonowania spółki, wspólnicy nie mogą realizować 

przysługujących im praw korporacyjnych, co może usprawiedliwiać 

żądanie rozwiązania spółki?” 

 

III CZP 55/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 50/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podstawą wznowienia postępowania, o której mowa 

w art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks cywilny 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.) może być orzeczenie 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie 

pytania prejudycjalnego dotyczące takiego samego stosunku 

prawnego?” 
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III CZP 56/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 51/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 442 pkt 1 k.p.c. stosuje się do spraw będących w toku 

w chwili wejścia tego przepisu w życie?, 

a w razie odpowiedzi pozytywnej, 

Czy sąd drugiej instancji rozpoznający apelację jest związany 

postanowieniem odmawiającym przekazania sprawy na podstawie 

art. 442 pkt 1 k.p.c. wydanym na skutek przedstawienia sądu 

pierwszej instancji?, 

a w razie odpowiedzi negatywnej, 

Czy sąd drugiej instancji uwzględnia zawarty w apelacji zarzut 

naruszenia art. 442 pkt 1 k.p.c. wyłącznie wtedy, gdy uchybienie 

temu przepisowi miało wpływ na wynik sprawy? 

oraz 

Czy wskutek uwzględnienia zawartego w apelacji zarzutu 

naruszenia art. 442 pkt 1 k.p.c. sąd drugiej instancji może uchylić 

zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania 

innemu sądowi równorzędnemu z sądem pierwszej instancji?” 

 

III CZP 57/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 52/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy kwota objęta przewidzianym w art. 56 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1896) pisemnym poleceniem bankowi przez 

posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty 

oszczędnościowej dokonania – po swojej śmierci – wypłaty 
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z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, 

wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej 

(dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) podlega zaliczeniu 

na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 § 1 ustawy 

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740)?” 

 

III CZP 58/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 53/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na etapie wydawania orzeczenia w sprawie 

o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

w trybie przepisu art. 5986 k.p.c. możliwe jest badanie przez sąd 

celowości realizacji orzeczenia o odebraniu osoby z perspektywy 

zasady ochrony dobra dziecka?” 

 

III CZP 59/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 54/21) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w przypadku uznania za nieważną umowy kredytu 

udzielonego w walucie polskiej, indeksowanego do waluty obcej, 

spłaconego przez kredytobiorców, kwotę ewentualnego 

wzbogacenia kredytodawcy należy wyliczyć uwzględniając 

wyłącznie nominalną wysokość rat kredytu, czy też należy 

uwzględnić oprocentowanie rat według stopy referencyjnej 

właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej 

albo właściwej dla kredytów złotowych?” 
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III CZP 60/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 55/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu 

wykonawczego, strona pozwana, która na jego podstawie jest 

uprawniona do egzekwowania należnych jej świadczeń 

alimentacyjnych jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych?” 

 

III CZP 61/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 56/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy początek biegu terminu przedawnienia roszczenia 

konsumenta będącego ubezpieczonym lub ubezpieczającym 

z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego, związanego z pobraniem 

przez ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 

na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym opłat 

nie stanowiących kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, 

na podstawie niedozwolonych (abuzywnych) postanowień 

umownych (art. 3851 k.c.), rozpoczyna się zgodnie z art. 120 § 1 k.c. 

od dnia pobrania przez ubezpieczyciela tych opłat, czy też 

najwcześniej od chwili rozwiązania lub wypowiedzenia wskazanej 

umowy?” 
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III CZP 62/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 57/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, 

na których zostały wyrządzone szkody, o których mowa w art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 651), niekwestionującemu odszkodowania 

ustalonego w decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe, wydanej w oparciu o art. 46 e tej ustawy, 

w sytuacji gdy dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 

nie wniósł powództwa w oparciu o art. 46 e ust. 4 ustawy 

i jednocześnie nie wypłacił odszkodowania ustalonego w tej 

decyzji, przysługuje droga sądowa (art. 2 k.p.c.) w zakresie żądania 

odszkodowania? 

2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pierwsze pytanie, 

czy rozpoznając powództwo poszkodowanego, który nie otrzymał 

odszkodowania ustalonego w decyzji nadleśniczego, ograniczone 

wyłącznie do kwoty ustalonej w ostatecznej decyzji, przy 

jednoczesnym braku powództwa dzierżawcy lub zarządcy obwodu 

łowieckiego wytoczonego w oparciu o regulację art. 46e ust. 4 

Prawa łowieckiego, sąd związany jest decyzją administracyjną 

w zakresie ustalenia wysokości należnego odszkodowania? 

 

III CZP 63/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 58/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy roszczenie syndyka masy upadłości o zasądzenie 

różnicy pomiędzy udziałem zadeklarowanym a udziałem 



32 

uiszczonym oparte na przepisach art. 135 w związku z art. 28 

i art. 19 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 

przy zastosowaniu art. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. 

o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

jest roszczeniem nowym i niezależnym od żądania spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej o uiszczenie zadeklarowanych 

udziałów opartym na art. 19 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – 

Prawo spółdzielcze? 

2. w przypadku odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie, 

czy wyżej opisane roszczenie syndyka jest roszczeniem związanym 

z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się 

w terminie trzyletnim, a były i obecny członek spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej ma status konsumenta, czy też wyżej 

opisane roszczenie syndyka ma charakter korporacyjny 

i przedawnia się w terminie wcześniej dziesięcioletnim, a obecnie 

w terminie sześcioletnim, a do członka lub byłego członka 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej nie znajdzie 

zastosowanie przepis art. 117 § 21 k.c.?” 

 

III CZP 64/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 59/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy sąd na podstawie art. 479115 § 1 pkt 1 k.p.c., 

uwzględniając wniosek uprawnionego w przedmiocie wezwania 

do udzielenia informacji, o którym mowa w art. 479113 k.p.c., 

może zobowiązać podmiot wskazany w art. 479114 pkt 2 k.p.c., 

do udzielenia informacji o imionach i nazwiskach producentów, 

wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich 
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posiadaczy, od których lub na rzecz których nastąpiło nabycie 

lub zbycie towarów, korzystanie z usług lub ich świadczenie, 

jak również przewidywanych hurtowników i detalistów tych 

towarów lub usług, w przypadku użytkownika usług dostępu 

do Internetu posługującego się adresem IP?, 

a w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie: 

czy wyżej wymienione informacje mogą zostać udostępnione 

na podstawie art. 479115 § 1 pkt 3 k.p.c.?” 

 

III CZP 65/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 60/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na podstawie art. 7541 § 2 k.p.c. w zw. z art. 7541 § 1 k.p.c. 

dopuszczalna jest zmiana przez sąd terminu upadku 

zabezpieczenia, polegającego na zajęciu wierzytelności 

obowiązanego z rachunku bankowego (art. 747 pkt 1 k.p.c.), 

postanowieniem wydanym po upływie miesięcznego terminu 

od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, 

jeśli uprawniony złożył wniosek o zmianę tego terminu przed jego 

upływem?” 

 

III CZP 66/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 61/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w aktualnym stanie prawnym, po zmianach Kodeksu 

postępowania cywilnego wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 

2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469), apelacja od postanowienia 
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w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów, o którym mowa 

w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703 ze zm.), 

niepoprzedzona wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia tego 

postanowienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, 

podlega odrzuceniu jako z innych przyczyn niedopuszczalna 

(art. 373 § 1 KPC w zw. z art. 397 § 3 KPC w zw. z art. 13 § 2 KPC) 

oraz czy na skutek wniesienia apelacji wprost sąd uzasadnia 

z urzędu zaskarżone postanowienie?” 

 

III CZP 67/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 62/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy zawarcie przez spółkę akcyjną umowy, w której poręcza 

ona zobowiązanie małżonki członka zarządu tej spółki, w przypadku 

istnienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy 

członkiem zarządu a małżonką, objęte jest dyspozycją art. 15 § 1 

k.s.h.?” 

 

III CZP 68/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 63/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na rozliczenie nakładów pomiędzy byłymi konkubentami 

ma wpływ ustanowienie na rzecz jednego z nich przez drugiego 

(właściciela nieruchomości) służebności osobistej mieszkania 

co do budynku, który zostanie wybudowany na tej nieruchomości 

w tym również prawo swobodnego korzystania ze wszystkich 
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budynków, które zostaną wybudowane i prawo do przyjmowania 

gości?” 

 

III CZP 69/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 64/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1.Czy powództwo o usunięcie niezgodności stanu prawnego 

ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 

może wytoczyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku 

o dokonanie wpisu w księdze wieczystej na swoją rzecz, 

czy również osoba która wytoczyła powództwo w celu uzyskania 

wpisu na rzecz innego podmiotu, który to wpis otworzy drogę 

dla tej osoby do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze 

wieczystej na jej rzecz, w szczególności jeżeli została zobowiązana 

do wytoczenia takiego powództwa przez organ prowadzący 

postępowanie administracyjne? 

2. Czy, jeżeli osoba która wystąpiła z powództwem o usunięcie 

niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej 

z rzeczywistym stanem prawnym jest jedynie jedną 

ze współuprawnionych do złożenia wniosku o dokonanie wpisu 

(np. jednym ze spadkobierców jednego z zapisanych w przeszłości 

współwłaścicieli nieruchomości), w postępowaniu sądowym, 

po stronie powodowej albo pozwanej, powinni wystąpić wszyscy 

inni współuprawnieni, których prawa mogą być dotknięte wpisem? 

3. Czy w sprawie z powództwa o usunięcie niezgodności stanu 

prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym sąd powszechny jest uprawniony do zbadania 

skutków prawnorzeczowych decyzji administracyjnej wydanej 

na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
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o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. 

poz. 423), w szczególności jeżeli w tym samym czasie zawisło 

postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności takiej 

decyzji?” 

 

III CZP 70/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 65/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział 

Gospodarczy i Własności Intelektualnej przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

Czy sąd na podstawie art. 479115 § 1 pkt 1 k.p.c., uwzględniając 

wniosek uprawnionego w przedmiocie wezwania do udzielenia 

informacji, o którym mowa w art. 479113 k.p.c., może zobowiązać 

podmiot wskazany w art. 479114 pkt 2 k.p.c. do udzielenia informacji 

o imionach i nazwiskach producentów, wytwórców, dystrybutorów, 

dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy, od których 

lub na rzecz których nastąpiło nabycie lub zbycie towarów, 

korzystanie z usług lub ich świadczenie, jak również 

przewidywanych hurtowników i detalistów tych towarów lub usług 

w przypadku użytkownika usług dostępu do Internetu 

posługującego się adresem IP?”; 

a w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie: 

Czy wyżej wymienione informacje mogą zostać udostępnione 

na podstawie art. 479115 § 1 pkt 3 k.p.c.?” 

 

III CZP 71/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 66/21) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy zostaje zawarte małżeństwo (art. 1 § 2 k.r.o.) 
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w przypadku, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek 

małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła w obecności 

duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa 

podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu 

cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa na podstawie 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 § 2 k.r.o., podpisanego 

przez innego duchownego i przekazanego do urzędu stanu 

cywilnego po upływie terminu przewidzianego w art. 8 § 3 k.r.o.?” 

 

III CZP 72/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 67/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy decyzja Komisji do spraw reprywatyzacji 

nieruchomości warszawskich wydana w trybie art. 29 pkt 1 ust. 3a 

ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania 

skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 

obejmująca swoim zakresem nie tylko decyzję reprywatyzacyjną 

w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości warszawskiej, lecz także prawo odrębnej własności 

lokalu powstałe po wydaniu uchylanej decyzji może stanowić 

podstawę wpisu w księdze wieczystej polegającego na wykreśleniu 

wszystkich wpisów w księdze wieczystej tego lokalu. 

2. Czy akt notarialny ustanawiający odrębną własność lokalu 

na nieruchomości warszawskiej, w odniesieniu do której 

stwierdzono nieważność decyzji reprywatyzacyjnej może zostać 

uznany za akt notarialny sporządzony z uwzględnieniem uchylonej 

decyzji w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 
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o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 

wydanych z naruszeniem prawa?” 

 

III CZP 73/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 68/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa na podstawie art. 46e 

ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1683), w brzmieniu nadanym mu 

ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 651 ze zm.), 

w sytuacji braku skutecznego wywiedzenia odwołania 

od szacowania ostatecznego, o którym mowa w art. 46c ust. 5 

ustawy – Prawo łowieckie oraz w wypadku pozytywnej odpowiedzi 

na tak postawione pytanie: 

Czy sąd cywilny związany jest treścią takiego dokumentu 

co do zakresu (rozmiaru) szkód i wysokości odszkodowania?” 

 

III CZP 74/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 69/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w ramach przewidzianej, w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 

27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, reprezentacji funduszu 

inwestycyjnego przez depozytariusza, zawarte w art. 68 ust. 3 cyt. 

wyżej ustawy, uprawnienie depozytariusza do dokonania zmiany 

statutu funduszu, w zakresie o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 



39 

tejże ustawy, ma charakter wyjątkowy i nie podlega ono wykładni 

rozszerzającej, czy też depozytariusz może również w innych 

przypadkach dokonać zmiany statutu funduszu inwestycyjnego 

w celu ochrony interesów uczestników funduszu?” 

 

III CZP 75/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 70/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy odpowiednie stosowanie przepisu art. ksh na podstawie 

odesłania w art. 169 ksh na podstawie odesłania w art. 256 § 3 ksh 

skutkuje bezskutecznością każdej zmiany umowy spółki niezależnie 

od jej przedmiotu, jeśli nie zostanie zgłoszona do sądu 

rejestrowego w terminie 6 miesięcy od podjęcia?” 

 

III CZP 76/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 71/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy na podstawie art. 59815 § 2 kpc możliwe jest zagrożenie 

osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty 

określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą 

dziecko pozostaje za niezrealizowanie kontaktów z dzieckiem 

w terminach określonych w ugodzie zawartej przed sądem, 

jeżeli wskazano w niej, że osoba ta ma prawo do kontaktów 

z dzieckiem, a nie wskazano, że ma też obowiązek realizowania 

kontaktów zgodnie z umową?” 

 

III CZP 4/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 72/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Koninie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„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. z 2019 r., poz. 1469 (dalej: «ustawa o zmianie KPC»), 

umorzenie postępowania w sytuacji, gdy cofnięte zostało zażalenie 

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?” 

 

III CZP 77/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 73/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

w brzmieniu ustalonym ustawą z 28 maja 2021 r., o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. 2021.1090) zmieniający skład sądu rozpoznającego sprawę 

z trzech sędziów na skład jednego sędziego oraz upoważniający 

prezesa sądu do zarządzenia rozpoznania sprawy 

w dotychczasowym składzie, ma zastosowanie do spraw 

wszczętych przed wejściem w życie tej ustawy i co do których 

wyznaczony już został skład trzech sędziów?” 
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III CZP 78/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 74/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział 

Gospodarczy i Własności Intelektualnej przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w przypadku, w którym naruszenie zakazu konkurencji, 

o którym jest mowa art. 56 § 2 k.s.h., polega na podjęciu 

powtarzających się zachowań, roszczenia wspólnika przewidziane 

w art. 57 § 1 k.s.h. przedawniają się bezwzględnie z upływem 

sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy 

dowiedzieli się o naruszeniu zakazu konkurencji (art. 57 § 2 k.s.h.), 

także w odniesieniu do zachowań, które miały miejsce w okresie 

późniejszym?” 

 

III CZP 79/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 75/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy, rozpoznając powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej, sąd jest związany ustaleniami 

dotyczącymi jej istnienia zawartymi w prawomocnym orzeczeniu 

oddalającym powództwo o uchylenie tej uchwały?” 

 

III CZP 80/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 76/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy samo wprowadzenie obszaru ograniczonego 

użytkowania z uwagi na niemożność zachowania standardów 

ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem 

lotniska (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
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ochrony środowiska, Dz. U. 2020.1219 ze zm.) może być uznane 

za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiące 

samodzielną i wystarczającą podstawę powstania roszczenia 

odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, 

przysługującego na podstawie art. 129 ust. 2 Prawa ochrony 

środowiska; 

czy też za „ograniczenie sposobu korzystania 

z nieruchomości” w rozumieniu przepisu art. 129 ust. 2 Prawa 

ochrony środowiska mogą być uznane wyłącznie szczegółowe 

postanowienia aktu ustanawiającego obszar ograniczonego 

użytkowania, w postaci enumeratywnie wymienionych tam 

nakazów, zakazów i zaleceń skierowanych do właścicieli 

nieruchomości (art. 135 ust. 3a Prawa ochrony środowiska)?” 

 

III CZP 81/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 77/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy samo wprowadzenie obszaru ograniczonego 

użytkowania z uwagi na niemożność zachowania standardów 

ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem 

lotniska (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, Dz. U. 2020.1219 ze zm.) może być uznane za 

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiące 

samodzielną i wystarczającą podstawę powstania roszczenia 

odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, 

przysługującego na podstawie art. 129 ust. 2 Prawa ochrony 

środowiska; 

czy też za „ograniczenie sposobu korzystania 

z nieruchomości” w rozumieniu przepisu art. 129 ust. 2 Prawa 
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ochrony środowiska mogą być uznane wyłącznie szczegółowe 

postanowienia aktu ustanawiającego obszar ograniczonego 

użytkowania, w postaci enumeratywnie wymienionych tam 

nakazów, zakazów i zaleceń skierowanych do właścicieli 

nieruchomości (art. 135 ust. 3a Prawa ochrony środowiska)?” 

 

III CZP 82/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 78/21) 

Pytanie prawne składu sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 755 ze zm.) uchyla obowiązek wezwania do uiszczenia opłaty 

od apelacji wniesionej przez radcę prawnego w wysokości stałej lub 

stosunkowej, obliczonej od wskazanej przez stronę wartości 

przedmiotu zaskarżenia w terminie tygodniowym pod rygorem 

jej odrzucenia (art. 373 § 1 w związku z art. 130 § 1 k.p.c.), w razie 

doręczenia stronie postanowienia sądu drugiej instancji 

oddalającego jej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli 

uprzednio takiego wezwania jej nie doręczono?” 

 

III CZP 83/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 79/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy stanowi podstawę wyłączenia sędziego w myśl 

art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c. okoliczność, że sędzia ten zawarł z bankiem 

będącym stroną postępowania umowę o kredyt hipoteczny 

we frankach szwajcarskich (indeksowany bądź denominowany), 

a podstawą żądania strony postępowania jest ustalenie 
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nieważności takiej umowy z bankiem; 

w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie: 

2. Czy stanowi podstawę wyłączenia w myśl art. 49 k.p.c. 

okoliczność, że sędzia ten zawarł z bankiem będącym stroną 

postępowania umowę o kredyt hipoteczny we frankach 

szwajcarskich (indeksowany bądź denominowany), a podstawą 

żądania strony postępowania jest ustalenie nieważności takiej 

umowy z bankiem?” 

 

III CZP 84/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 80/21) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w toku postępowania upadłościowego, lecz po upływie 

terminu określonego w art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2015 r., poz. 233; obecnie Prawo upadłościowe, tekst jedn.: Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1228) odżywa legitymacja wierzycieli upadłego 

do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika 

za bezskuteczną (art. 527 k.c.)?” 

 

III CZP 85/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 81/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kościanie I Wydział 

Cywilny przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy uczestnik postępowania egzekucyjnego, któremu sąd 

doręczył z urzędu odpis orzeczenia wraz ze sporządzonym już 

uzasadnieniem (art. 7661 § 1 k.p.c.), powinien w celu skutecznego 

wywiedzenia środka odwoławczego, ponownie domagać się 
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doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem (art. 357 § 2 i § 

21 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)?” 

 

III CZP 86/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 82/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sytuacji w której przepis art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020.1842) w brzmieniu ustalonym ustawą 

z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – k.p.c. oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2021.1090) która weszła w życia dnia 3 lipca 

2021 r., zaczyna obowiązywać w toku postępowania apelacyjnego 

i wobec tego, na mocy art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej 

dotychczasowy skład trzech sędziów został zmieniony na skład 

jednoosobowy – w osobie dotychczasowego referenta w sprawie, 

a następnie na mocy art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 znowelizowanej ustawy 

COVID-19, Prezes Sądu zarządzeniem zdecyduje o rozpoznaniu 

sprawy w składzie trzech sędziów, to: 

– czy w takiej sytuacji należy dać prymat zasadzie kontynuacji 

składu sądu (art. 47b p.u.s.p.) i powinien to być ten sam skład, który 

rozpoznawał sprawę przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 maja 

2021 r., względnie został wówczas wyznaczony do jej rozpoznania 

bez wydawania żadnej dodatkowej decyzji procesowej, 

– czy też należy na nowo wyłonić składu sądu 

w zakresie.dwójki sędziów (poza sędzią referentem) po wydaniu 

przez Prezesa Sądu zarządzenia o rozpoznaniu sprawy w składzie 
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trzech sędziów, co, do zasady, powinno następować w drodze 

losowego przydziału spraw (art. 47a p.u.s.p.)?” 

 

III CZP 87/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 83/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zagrożenie nakazaniem zapłaty na podstawie art. 5981 § 1 

kpc możliwe jest jedynie wówczas, gdy osoba sprawująca pieczę 

nad dzieckiem nie wykonuje obowiązków wprost wskazanych 

w treści ugody regulującej kontakty z dzieckiem, czy też jest to 

możliwe także odnośnie obowiązków jakie mogą być 

wyinterpretowane z treści ugody?” 

 

III CZP 88/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 84/21) 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest odmowa – na podstawie art. 236 § 2 

zd. drugie k.c. – przedłużenia terminu oddania gruntu 

w użytkowanie wieczyste uzasadniona wcześniejszym zgłoszeniem 

przez byłego właściciela tego gruntu lub jego następców prawnych 

uprawdopodobnionych roszczeń, opartych na art. 7 ust. 1 dekretu 

z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów 

na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279 

ze zm.)?” 
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III CZP 89/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 85/21) 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy umowa kredytu ma charakter umowy wzajemnej 

w świetle regulacji art. 497 k.c. w zw. z art. 496 k.c.? 

w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze: 

2. Czy skuteczny będzie zarzut zatrzymania złożony 

przez pełnomocnika procesowego strony w piśmie procesowym 

doręczonym pełnomocnikowi drugiej strony jeżeli obaj 

pełnomocnicy korzystają z zakresu umocowania objętego zakresem 

wskazanym w dyspozycji art. 91 k.p.c.? oraz 

3. Czy skuteczne będzie złożenie zarzutu zatrzymania jako 

zarzutu ewentualnego, tj. na wypadek stwierdzenia nieważności 

umowy?” 

 

III CZP 90/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 86/21) 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy w sprawie o ustalenie kontaktów między małoletnim 

rodzeństwem (przyrodnim) w trybie art. 1136 k.r.o., małoletnim 

należy przyznać status uczestników postępowania w rozumieniu 

art. 510 k.p.c.? 

2. w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 

zawarte w punkcie 1. 

Czy małoletni wnioskodawca, jak i małoletni uczestnik 

(rodzeństwo przyrodnie) winni być reprezentowani w postępowaniu 

sądowym przez rodzica (przedstawiciela ustawowego), czy zgodnie 

z art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o. w zw. z art. 99 k.r.o. każdy z małoletnich 
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winien być reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez 

sąd opiekuńczy (z uwagi na hipotetyczną sprzeczność interesów 

między małoletnim a reprezentującym go rodzicem)?” 

 

III CZP 91/22 (sygnatura sprawy źródłowej III CZP 87/21) 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Głubczycach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w przypadku odmowy wszczęcia egzekucji na podstawie 

art. 804 § 2 k.p.c. z uwagi na przedawnienie świadczenia 

wynikającego z tytułu wykonawczego zachodzi podstawa 

do pobrania od wierzyciela opłaty egzekucyjnej, o której mowa 

w art. 30 ustawy z dnia 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2363 ze zm.)?” 

 

III CZP 92/22 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy uiszczenie brakującej opłaty od pozwu w terminie 

tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu, 

powodujące, że pozew wywołuje skutek od daty jego pierwotnego 

wniesienia zgodnie z art. 1302 § 2 k.pc., czyni zażalenie 

na zarzadzenie o zwrocie pozwu niedopuszczalnym?” 



49 

III CZP 93/22 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. czy rozpoznając wniosek o dokonanie zmian w dziale IV 

księgi wieczystej w zakresie oznaczenia wierzytelności 

oraz stosunku prawnego, zabezpieczonej hipoteką, jak również 

apelację od postanowienia utrzymującego w mocy taki wpis 

odpowiednio sąd wieczystoksięgowy, a następnie sąd odwoławczy 

może badać również dokumenty załączone do kolejnych pism 

procesowych złożonych w sprawie, w tym skargi na wpis dokonany 

przez referendarza sądowego i apelacji, a także wziąć pod uwagę 

fakty znane z urzędu, wynikające z prawomocnych orzeczeń 

sądowych (w tym wydanych już po złożeniu wniosku o wpis)? 

2. w razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 

zawarte w pkt. 1, czy przy rozpoznaniu wniosku o dokonanie zmian 

w dziale IV księgi wieczystej w zakresie oznaczenia wierzytelności 

oraz stosunku prawnego, zabezpieczonej hipoteką, jak również 

apelacji od postanowienia utrzymującego w mocy taki wpis 

odpowiednio przez sąd wieczystoksięgowy, a następnie sąd 

odwoławczy decydujące znaczenie ma zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c. 

w związku z art. 13 § 2 k.p.c. stan rzeczy istniejący w chwili 

orzekania (gdy po złożeniu wniosku o wpis powstała przeszkoda 

do jego dokonania, w tym dalsza taka przeszkoda, względnie doszło 

do ustania wcześniej przeszkody do uwzględnienia wniosku, 

istniejącej w dacie złożenia wniosku), czy też wobec szczególnego 

charakteru postępowania o wpis w księdze wieczystej decydujące 

znaczenie stosownie do treści art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 

o księgach wieczystych i hipotece w związku z art. 6266 § 2 k.p.c. 

ma tutaj stan rzeczy z chwili złożenia wniosku w sprawie, 
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z uwzględnieniem w obu przypadkach wyjątku wynikającego 

z treści art. 246 w zw. z art. 295 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 24/22 – z dnia 12 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Do umowy przelewu wierzytelności zawartej między dwiema 

spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, przy zawarciu której 

jedną z nich reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez członka 

jednoosobowego zarządu, który to członek zarządu jest 

jednocześnie prokurentem samoistnym drugiej spółki, 

ma zastosowanie art. 108 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. 

 

III CZP 60/22 – z dnia 12 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

W sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 

strona pozwana, która na jego podstawie jest uprawniona 

do egzekwowania należnych jej świadczeń alimentacyjnych, 

jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych na podstawie 

art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych. 

 

III CZP 67/22 – z dnia 12 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Zawarcie przez spółkę akcyjną umowy poręczenia za dług 

małżonka, pozostającego z członkiem zarządu tej spółki w ustroju 

wspólności ustawowej, wymaga zgody walnego zgromadzenia 

(art. 15 § 1 k.s.h.). 
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III CZP 78/22 – z dnia 12 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział 

Gospodarczy i Własności Intelektualnej 

Jeżeli naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w art. 56 

§ 2 k.s.h., polega na podjęciu dających się zindywidualizować, 

powtarzających się zachowań, roszczenia wspólnika przewidziane 

w art. 57 § 1 k.s.h. przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od 

dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu 

zakazu, nie później jednak niż z upływem trzech lat (art. 57 § 2 

k.s.h.), liczonych odrębnie w stosunku do każdego zachowania. 

 

III CZP 14/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Po podziale nieruchomości władnącej, a następnie scaleniu 

wydzielonej w ten sposób części z inną nieruchomością, nie mającą 

statusu nieruchomości władnącej, służebność gruntowa rozciąga 

się na całą powstałą w ten sposób nieruchomość. 

 

III CZP 22/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach: 

„Czy do wskazanego na podstawie art. 25 ust. 1 zd. 2 ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 roku – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst 

jedn.: Dz. U. 2015, 792) statutu formy pelnomocnictwa udzielonego 

w stanie Ilinois (USA) do przeniesienia własności nieruchomości 

położonej w Polsce należy udział świadka, potwierdzającego 

czynność mocodawcy własnym podpisem?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 29/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 

„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 39/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Bytowie: 

„Czy dopuszczalne jest stosowanie zabiegów 

interpretacyjnych polegających na wypełnieniu luki w prawie 

poprzez zastosowanie nieprzewidzianej ustawowo analogii świetle 

obowiązywania konstytucyjnej zasady praworządności – art. 7 

Konstytucji w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 Konstytucji mając na uwadze 

konstytucyjny zakaz tworzenia prawa przez sądy (w tym także 

podległych im judykacyjnie komorników sądowych) – art. 8 oraz 

ust. 1 i 2 Konstytucji w zw. z art. 10 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 

175 ust. 1 Konstytucji ? a tym samym 

czy dopuszczalne jest rozstrzygnięcie w zakresie kosztów 

postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, stosowanego 

przez analogię w sytuacji, gdy na skutek bezczynności wierzyciela, 

polegającej na braku żądania podjęcia zawieszonego postępowania 

egzekucyjnego, wszczętego i niezakończonego przed wejściem 

wżycie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

i ustawy z 28 marca 2018 r. kosztach komorniczych, postępowanie 

to umorzyło się z mocy prawa po dniu 1 stycznia 2019 r. 
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na podstawie przepisów art. 823 k.p.c?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 41/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku: 

„1. Czy podmiot posiadający w momencie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego status 

zamawiającego w rozumieniu przepisu art. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843, z późn. zm.) jest zobowiązany do przeprowadzenia tego 

postępowania w całości, tj. od momentu jego wszczęcia do 

momentu jego zakończenia zgodnie z przepisami ww. ustawy, 

stosowanymi bez wyjątków, pomimo zaistnienia w trakcie 

prowadzenia tego postępowania okoliczności powodujących utratę 

statusu zamawiającego w rozumieniu art. 3 tejże ustawy? 

2. Czy utrata statusu zamawiającego w rozumieniu art. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trakcie prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed podmiot, 

który wszczął to postępowanie skutkuje uznaniem, że po utracie 

statusu zamawiającego wykonawcom nie przysługują środki 

ochrony prawnej wskazane w dziale VI tejże ustawy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 61/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia 

konsumenta będącego ubezpieczonym lub ubezpieczającym 

z tytułu zwrotu świadczenia nienależnego, związanego z pobraniem 
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przez ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia 

na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym opłat 

nie stanowiących kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, 

na podstawie niedozwolonych postanowień umownych 

(art. 3851 k.c.), nie może rozpocząć się zanim konsument dowiedział 

się lub, rozsądnie rzecz ujmując, powinien dowiedzieć się 

o niedozwolonym charakterze postanowienia. 

 

III CZP 65/22 – z dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Na podstawie art. 7541 § 2 k.p.c. w zw. z art. 7541 § 1 k.p.c. 

dopuszczalna jest zmiana terminu upadku zabezpieczenia przez 

zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego (art. 747 pkt 1 k.p.c.), 

postanowieniem wydanym przez sąd po upływie miesięcznego 

terminu od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego 

roszczenie, jeśli uprawniony złożył wniosek o zmianę terminu przed 

jego upływem. 

 

III CZP 7/22 – z dnia 14 stycznia 2022 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Finansowego 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone 

w wyniku pracy urządzenia zamontowanego  

w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody 

pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 

maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., 
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poz. 854 w związku z art. 436 k.c.). 

 

III CZP 8/22 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 

Nieważne jest postanowienie umowy o ustanowieniu 

użytkowania wieczystego określające obowiązek zapłaty przez 

użytkownika wieczystego kary umownej w wypadku 

niezagospodarowania nieruchomości w terminie wskazanym 

w umowie. 

 

III CZP 9/22 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu 

Sprawca wypadku komunikacyjnego i zakład ubezpieczeń, 

z którym sprawca wypadku jest związany umową ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

za szkody związane z ruchem tych pojazdów, odpowiadają wobec 

zarządcy drogi za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniami drogi 

płynami silnikowymi. 

 

III CZP 15/22 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy w obecnym stanie prawnym w postępowaniu o podział 

majątku wspólnego pomiędzy uczestnikami będącymi obywatelami 

polskimi sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa 

co do orzekania w przedmiocie nieruchomości położonej w Wielkiej 

Brytanii?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 17/22 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie 

Nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., 

że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została 

podjęta określona uchwała, jeżeli w protokole walnego 

zgromadzenia stwierdzono, że uchwała nie została podjęta. 

 

III CZP 23/22 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

W sprawie o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu 

sąd nie jest związany ustaleniami i oceną prawną, 

które zadecydowały o prawomocnym oddaleniu wniosku 

o ustanowienie tej służebności w sprawie między tymi samymi 

uczestnikami z uwagi na uwzględnienie zarzutu jej zasiedzenia. 

 

III CZP 30/22 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

W sprawie z wniosku gminy o złożenie do depozytu 

sądowego należności podatkowej podlegającej zwrotowi, 

wskazującego na wątpliwości co do następstwa prawnego 

podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zwrot, drogą sądową jest 

dopuszczalne. 

 

III CZP 10/22 – z dnia 21 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gliwicach: 

„Czy sądem właściwym do rozpoznania zażalenia 

na postanowienie sądu pierwszej instancji o odmowie uzasadnienia 

wyroku oraz jego doręczenia (postanowienie sądu pierwszej 

instancji o odrzuceniu wniosku o doręczenie wyroku 
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wraz z uzasadnieniem) jest sąd drugiej instancji (art. 3941b k.p.c.) 

czy sąd pierwszej instancji orzekający w innym składzie (art. 3941a § 

1 pkt 7 k.p.c.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 26/22 – z dnia 21 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku: 

„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?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 37/22 – z dnia 21 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 

wynagrodzenia kuratora strony, której miejsce pobytu nie jest 

znane, przysługuje zażalenie do innego składu tego sądu (art. 3941a 

§ 1 pkt 9 k.p.c. per analogiam). Jeżeli kuratorem takim jest adwokat, 

jego wynagrodzenie podlega podwyższeniu o należny podatek 

od towarów i usług. 
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III CZP 58/22 – z dnia 21 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Sąd opiekuńczy, orzekając o zleceniu kuratorowi sądowemu 

przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 

(art. 5986 k.p.c.), nie bada zasadności orzeczenia podlegającego 

wykonaniu. 

 

III CZP 4/22 – z dnia 25 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Koninie 

Postępowanie wywołane zażaleniem na postanowienie sądu 

pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia umarza sąd, który 

wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów 

(art. 741 § 2 k.p.c.). 

 

III CZP 51/22 – z dnia 25 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Na postanowienie sądu pierwszej instancji co do składu grupy 

wydane w postępowaniu grupowym przysługuje zażalenie do sądu 

drugiej instancji (art. 394 k.p.c. w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym, jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 446 ze zm.). 

 

III CZP 72/22 – z dnia 25 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„1. Czy decyzja Komisji do spraw reprywatyzacji 

nieruchomości warszawskich wydana w trybie art. 29 pkt 1 ust. 3a 

Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania 

skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 

nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa 
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obejmująca swoim zakresem nie tylko decyzję reprywatyzacyjną 

w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości warszawskiej, lecz także prawo odrębnej własności 

lokalu powstałe po wydaniu uchylanej decyzji może stanowić 

podstawę wpisu w księdze wieczystej polegającego na wykreśleniu 

wszystkich wpisów w księdze wieczystej tego lokalu. 

2. Czy akt notarialny ustanawiający odrębną własność lokalu 

na nieruchomości warszawskiej, w odniesieniu do której 

stwierdzono nieważność decyzji reprywatyzacyjnej może zostać 

uznany za akt notarialny sporządzony z uwzględnieniem uchylonej 

decyzji w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 

o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji 

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, 

wydanych z naruszeniem prawa?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 36/22 – z dnia 27 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 

we Wrocławiu 

Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko 

zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 

28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. 

 

III CZP 18/22 – z dnia 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 

„Czy umowa quoad usum ma charakter umowy obligacyjnej, 

a jeśli tak, to czy na podstawie przepisu art. 3651 k.c. może być 

wypowiedziana w każdym czasie, czy też tylko z ważnych 
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powodów, czy też ma charakter prawnorzeczowy 

albo rozporządzający i jej zmiana może nastąpić tylko i wyłącznie 

nową umową stron bądź orzeczeniem Sądu?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 19/22 – z dnia 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Nieruchomość, której właścicielowi przysługuje wynikające 

z art. 4 ust. 4 oraz 241 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1208) uprawnienie do korzystania z dróg wewnętrznych 

łączących się z drogą publiczną, ma odpowiedni dostęp do drogi 

publicznej w rozumieniu art. 145 § 1 k.c. 

 

III CZP 21/22 – z dnia 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 

we Wrocławiu 

Artykuł 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach 

komorniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 210 ze zm.) 

nie stanowi podstawy pobrania przez komornika sądowego opłaty 

egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania 

egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. ze względu na 

złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika. 

 

III CZP 34/22 – z dnia 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego we Włocławku 

Artykuł 29 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach 

komorniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 210 ze zm.) 
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nie znajduje zastosowania, jeżeli sześciomiesięczny okres 

bezczynności wierzyciela, który nie zażądał podjęcia zawieszonego 

postępowania egzekucyjnego, upłynął przed dniem wejścia w życie 

tej ustawy, zaś komornik umorzył postępowanie z tej przyczyny 

na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. po dniu 1 stycznia 2019 r. 

 

III CZP 35/22 – z dnia 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gnieźnie 

Nabywca wierzytelności w drodze przelewu, na którego rzecz 

zasądzono koszty procesu, nie jest w tym zakresie wierzycielem 

pierwotnym w rozumieniu art. 29 ust. 5 pkt 3 lit. b z dnia 28 lutego 

2018 r. o kosztach komorniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., 

poz. 210 ze zm.). 

 

III CZP 38/22 – z dnia 28 stycznia 2022 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Od powoda będącego konsumentem, dochodzącego w jednym 

pozwie kilku roszczeń wynikających z czynności bankowych, 

pobiera się na podstawie art. 13a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 755 ze zm.) jedną opłatę stałą, jeżeli wartość 

przedmiotu sporu dla tych roszczeń, ustalona na podstawie art. 21 

k.p.c., przewyższa kwotę 20 000 zł. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 306/18 – wyrok z dnia 3 lipca 2019 r. 

1. Instytucja żądania ewentualnego jest niezwykle korzystna 

dla powoda ze względów ekonomii procesowej, braku konieczności 

uiszczania opłaty od żądania ewentualnego (na etapie wnoszenia 

pozwu), przerwania biegu przedawnienia co do każdego 

z dochodzonych roszczeń, z istoty swojej wymusza określony 

sposób procedowania przez sądy obu instancji. Skoro zaś powód 

dokonuje wyboru takiej taktyki procesowej, to powierza orzekanie 

co do zgłoszonych przez niego roszczeń zgodnie z istotą żądania 

ewentualnego, a zatem stwierdzenie bezzasadności żądania 

zasadniczego przez Sąd Apelacyjny sprawia, że dopiero przed 

sądem drugiej instancji zaktualizuje się potrzeba orzekania co do 

żądania ewentualnego. 

2. Wydanie przez sprzedawcę kupującemu rzeczy z wadami, 

o których mowa w art. 556 § 1 k.c., może być kwalifikowane 

nie tylko jako zdarzenie uzasadniające odpowiedzialność 

sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne, ale również jako 

zdarzenie objęte przepisami normującymi odpowiedzialność 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 

i nast. k.c.). 

 

V CSK 69/19 – wyrok z dnia 29 października 2020 r. 

Wysokość szkody poniesionej przez pokrzywdzonego 

ustalona w wydanym w postępowaniu karnym prawomocnym 

wyroku skazującym za przestępstwo oszustwa (pomocnictwo 
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do oszustwa) w stosunku do mienia znacznej wartości (art. 286 § 1 

w związku z art. 294 § 1 k.k.) co do zasady nie wiąże sądu 

w postępowaniu cywilnym. 

 

I CSKP 33/21 – wyrok z dnia 10 lutego 2021 r. 

1. Zapłata wymagalnego długu nie może być uznana za 

czynność fraudacyjną względem pozostałych wierzycieli, gdyż 

dłużnik spełniając świadczenie dokonuje tego, co nakazuje mu 

porządek prawny. 

2. Należy odrzucić stanowisko, które mimo przyznania 

dłużnikowi swobody wyboru zaspokajanego wierzyciela, 

jednocześnie zastrzega, że jego decyzja nie może być arbitralna. 

 

I CZ 36/20 – postanowienie z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

1. Sąd ma obowiązek ustanowić pełnomocnika z urzędu 

dla osoby, której dotyczy postępowanie o umieszczenie w szpitalu 

psychiatrycznym bez zgody także wówczas, gdy osoba ta jest 

reprezentowana w tym postępowaniu przez pełnomocnika 

z wyboru. 

2. W sprawie o umieszczenie uczestnika postępowania 

w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody, należy kierować się 

zasadą życzliwej interpretacji treści oświadczeń uczestnika, mając 

na uwadze jego stan psychiczny. Podstawowym założeniem 

interpretacyjnym powinno być, że uczestnik działa racjonalnie 

i stara się wywołać korzystne dla siebie skutki procesowe. 
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III CSKP 74/21 – wyrok z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

W toku oceny ważności czynności prawnej zawartej przed 

wieloma latami nie powinno się pomijać ówczesnej wykładni 

przepisów warunkujących ważność takiej czynności – nawet wtedy, 

gdy w momencie dokonywania takiej oceny dominuje odmienny 

kierunek wykładni; ma to szczególne znaczenie w przypadku 

analizy trwałych stosunków prawnych, zwłaszcza rzeczowych. 

 

III CSKP 78/21 – wyrok z dnia 23 kwietnia 2021 r. 

W postępowaniu ze skargi o uchylenie wyroku sądu 

polubownego wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej, opartej na 

podstawie braku zapisu na sąd polubowny, wynikająca z art. 1212 

k.p.c. moc prawna uprzednio wydanego postanowienia o uznaniu 

lub stwierdzeniu wykonalności tego wyroku nie uchyla obowiązku 

zbadania przez sąd uwzględnianej na wniosek strony podstawy 

skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w postaci braku 

zapisu na sąd polubowny. 

 

IV CSKP 38/21 – wyrok z dnia 27 kwietnia 2021. 

1. Zgłoszenie zarzutu przedawnienia mieści się w granicach 

umocowania wynikającego z art. 91 pkt 1 k.p.c. zarówno ze strony 

zgłaszającej ten zarzut, jak i jego adresata. 

2. Roszczenie z art. 49 § 2 k.c. ulega przedawnieniu 

w terminach określonych w art. 118 k.c. 

 

II CZ 10/21 – postanowienie z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Jeśli strona nie zgadza się z opinią o braku podstaw 

do sporządzenia skargi kasacyjnej i ustanawia w tym celu 

pełnomocnika z wyboru, to termin na wniesienie skargi kasacyjnej 
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biegnie od chwili doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem 

pełnomocnikowi z urzędu nawet wówczas, gdy pełnomocnik 

z urzędu sporządził opinię z naruszeniem dwutygodniowego 

terminu. 

 

I CSKP 64/21 – wyrok z dnia 10 maja 2021 r. 

Prawomocne oddalenie przez sąd państwowy w trybie 

art. 1180 § 3 k.c. wniosku o stwierdzenie, że sąd polubowny nie jest 

właściwy do rozstrzygnięcia sporu, wiąże sąd państwowy 

w sprawie o uchylenie wyroku tego sądu polubownego w ten 

sposób, iż w braku nowych faktów, które uzasadniałyby utratę 

mocy przez zapis po wydaniu przez sąd państwowy orzeczenia w 

trybie art. 1180 § 3 k.p.c., strona nie może skutecznie powołać się 

na nieistnienie zapisu na sąd polubowny (art. 1206 § 1 pkt 1 k.p.c.). 

 

II CSKP 83/21 – wyrok z dnia 10 maja 2021 r. 

Uregulowane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. 

o rentach strukturalnych w rolnictwie (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 872) odwołanie do wymagań określonych odrębnymi 

przepisami należy rozumieć jako odwołanie do przedmiotowo 

istotnych elementów umów nazwanych. Jest to zatem odwołanie 

do przepisów kodeksu cywilnego, które wyklucza przyjęcie, 

że w ustawie o rentach strukturalnych wprowadzono nowy 

samodzielny rodzaj umowy przekazania gospodarstwa rolnego. 

 

III CSKP 77/21 – postanowienie z dnia 13 maja 2021 r. 

Regulacja art. 104 § 2 zd. 2 dekretu z 8 października 1946 r. – 

Prawo spadkowe zawiera normę określającą skutki niezgodnych 

z prawem rozrządzeń testamentowych. Ustawodawca zdecydował 
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o nieważności podstawienia powierniczego, utrzymując 

skuteczność ustanowienia pierwszego spadkobiercy. Ustanowienie 

spadkobiercy jest ważne chociażby spadkodawca zamieścił 

w testamencie rozporządzenie, przez które zobowiązał 

spadkobiercę do zachowania i pozostawienia przeznaczonego mu 

spadku na wypadek śmierci innym osobom; wówczas nieważne jest 

tylko rozporządzenie ograniczające spadkobiercę w dysponowaniu 

spadkiem. 

 

I CSKP 46/21 – wyrok z dnia 26 maja 2021 r. 

Zarejestrowanie utworu w organizacji zbiorowego zarządzania 

nie stanowi podania do publicznej wiadomości autorstwa 

„w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu” 

w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz. U. 2019, poz. 1231 

ze zm.). Rejestracja utworu nie ma związku z rozpowszechnianiem 

utworu. Jest to jedynie czynność techniczna, będąca końcowym 

etapem postępowania prowadzonego przez organizację zbiorowego 

zarządzania dotyczącego przyjęcia utworu pod ochronę tej 

organizacji. 

 

I CSKP 48/21 – wyrok z dnia 26 maja 2021 r. 

Jeżeli celem zakazu dokonywania czynności 

prawnokształtujących z zastrzeżeniem warunku ma być ochrona 

adresata oświadczenia woli przed niepewnością prawną, to taki 

stan co do zasady nie wystąpi, gdy zastrzeżony warunek dotyczy 

wyłącznie zachowania adresata oświadczenia woli. 

W szczególności, jeżeli skutek czynności prawnokształtującej 

(wypowiedzenie) nie następuje od chwili jej dokonania, ale 
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powiązany jest z upływem określonego terminu (warunek 

zawieszający). W takim wypadku, do momentu upływu terminu 

skutek nie następuje i stosunek prawny trwa, a konsekwencje 

dokonania wypowiedzenia są odwracalne. 

 

II CSKP 232/21 – wyrok z dnia 26 maja 2021 r. 

Uprawnionemu do zachowku przysługuje względem 

obdarowanego przez spadkodawcę roszczenie o uzupełnienie 

lub zapłatę zachowku, jeżeli uprawniony wykaże z wysokim 

stopniem prawdopodobieństwa, że uzyskanie zachowku 

od spadkobierców nie jest możliwe (art. 1000 § 1 k.c.). Konieczne 

jest w tym zakresie dokonanie obiektywnej oceny wszystkich 

okoliczności mogących mieć wpływ na spełnienie świadczenia 

przez spadkobierców. 

 

I CSKP 120/21 – postanowienie z dnia 27 maja 2021 r. 

Skoro art. 231 § 1 k.c. odnosi się do budowy budynku, nie ma 

przeszkód do przyjęcia, że dotyczy on także budowy części 

budynku (lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności). 

 

IV CZ 2/21 – postanowienie z dnia 28 maja 2021 r. 

1. Przy badaniu, czy spółka kapitałowa ma dostateczne środki 

na uiszczenie kosztów sądowych uwzględnienia wymaga nie tylko 

to, czy posiada ona płynne środki finansowe, lecz także to, czy – 

spodziewając się konieczności poniesienia kosztów sądowych – 

mogła uzyskać dostateczne środki korzystając z dostępnych źródeł 

finansowania, w tym pożyczki od wspólników. 

2. Przerzucenie na Skarb Państwa kosztów ekonomicznych 

procesu sądowego, dotyczącego przedsięwzięcia gospodarczego 
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o znacznym rozmiarze, jest nieuzasadnione, jeżeli możliwe jest 

sfinansowanie kosztów sądowych przez podmioty, które – działając 

przez utworzoną w tym celu spółkę celową – faktycznie realizują 

przedsięwzięcie gospodarcze i których ekonomicznego interesu 

dotyczy wynik postępowania. 

 

II CSKP 7/21 – wyrok z dnia 2 czerwca 2021 r. 

W umowie o roboty budowlane nie jest dopuszczalne 

uzależnienie zapłaty całości należnego wykonawcy wynagrodzenia 

od warunku w rozumieniu art. 89 k.c., skoro zapłata wynagrodzenia 

należy do elementów przedmiotowo istotnych tej umowy 

(art. 647 k.c.). 

Dopuszczalne jest uzależnienie wymagalności roszczenia 

o zapłatę wynagrodzenia od spełnienia przez wykonawcę 

dodatkowych świadczeń ubocznych lub dokonania określonych 

aktów staranności, a więc zachowań, które są uzależnione 

wyłącznie od wykonawcy lub osób, którymi się posługuje. 

Tego rodzaju postanowienie umowne nie jest warunkiem 

w rozumieniu art. 89 k.c., ale przesłanką, którą należy spełnić, 

aby przyjąć, że roszczenie o spełnienie świadczenia wzajemnego 

stało się wymagalne. 

 

IV CNPP 1/21 – wyrok z dnia 10 czerwca 2021 r. 

Istnieją racje przemawiające na rzecz stanowiska, zgodnie 

z którym żądanie odszkodowania wyliczonego jako nieponiesione 

koszty przyszłej naprawy pojazdu jest wykluczone, gdy naprawa 

jest już niemożliwa, co ma miejsce np. w razie zbycia pojazdu 

w stanie uszkodzonym lub jego uprzedniego naprawienia. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH 

 

 

III PZP 1/22 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy ocena co do zgodności, bądź sprzeczności składu 

sądu z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c. 

gdy w składzie sądu bierze udział osoba powołana po dniu 

23 stycznia 2020 r. na urząd sędziego w sądzie powszechnym 

na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie 

określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie 

ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.3) wymaga prowadzenia ustaleń – 

według kryteriów określonych w uzasadnieniu uchwały Sądu 

Najwyższego w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie BSA I-4110-1/20 – czy wadliwość procesu powołania 

prowadzi, w konkretnych okolicznościach, do naruszenia standardu 

niezawisłości i bezstronności w rozumieniu art.45 ust.1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej oraz art. 6 ust.1 Konwencji o ochronie praw człowieka 

i podstawowych wolności? 

oraz, w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe 

pytanie: 

2. Czy postępowanie prowadzone przez sąd, w składzie 

którego brała udział osoba powołana na stanowisko sędziego 
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w sądzie wyższym, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa 

ukształtowanej z uwzględnieniem art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz.3), delegowana 

uprzednio do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie wyższym na 

podstawi art.77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (jedn tekst: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2072 ze zm.) na okres, który objąłby czas tego postępowania, 

jest dotknięte nieważnością o jakiej mowa w art. 379 pkt 4 k.p.c.?” 

 

III UZP 1/22 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy warunkiem uwzględniania przy ustalaniu prawa 

do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości przypadających 

przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresów pracy w gospodarstwie 

rolnym po ukończeniu 16 roku życia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 

3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. 

z 2021 r., poz. 291 ze zm.) jest spełnianie przez ubezpieczonego 

przesłanek określonych w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz. U. 

z 2021 r., poz. 266 ze zm.) lub/oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. 

z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.)?” 



72 

III UZP 2/22 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury 

pomostowej z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 

o emeryturach pomostowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1924 ze zm.) konieczne jest wykonywanie pracy 

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 

po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

III UZP 8/21 – z dnia 20 stycznia 2022 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

W sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego 

o niepodleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu 

(art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 423) 

wartość przedmiotu zaskarżenia jest ustalana jako suma świadczeń 

z ubezpieczenia chorobowego za sporny okres, nie więcej niż 

za rok (art. 22 k.p.c.). 


