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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

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 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, 
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Czy wynagrodzenie kuratora strony nieznanej z miejsca 

pobytu, który jest adwokatem, podlega podwyższeniu o należny 

podatek od towarów i usług?” 

 

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 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 
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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. 

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

 

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?” 
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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 

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?” 
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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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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 6/21 – z dnia 7 maja 2021 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Finansowego 

1. Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) 

jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte 

bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić 

następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten 

sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną. 

2. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu 

nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują 

odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych 

w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). 

Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, 

w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. 

3. Nadaje uchwale moc zasady prawnej. 

 

III CZP 1/21 – z dnia 14 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim 

Do rozpoznania zażalenia wniesionego po dniu 7 listopada 

2019 r. na postanowienie sądu pierwszej instancji o odrzuceniu 

skargi na wpis referendarza sądowego w księdze wieczystej 

właściwy jest – na podstawie art. 394 § 1 w zw. z art. 3941b k.p.c. – 

sąd drugiej instancji. 
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III CZP 30/20 – z dnia 18 maja 2021 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy 

ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia 

niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, 

pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 

w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo 

własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 324) 

biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło. 

 

III CZP 94/20 – z dnia 26 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Włocławku 

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), 

Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie w postępowaniu 

uproszczonym w składzie jednego sędziego. 

 

III CZP 26/20 – z dnia 28 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu 

Skarga na postanowienie referendarza sądowego oddalające 

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, której wniesienie 

nie zostało poprzedzone złożeniem wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, 

nie podlega z tej przyczyny odrzuceniu (art. 39822 § 2 k.p.c.). 
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III CZP 27/20 – z dnia 28 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

1. Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem 

osobistym. 

2. Ochronie, jako dobra osobiste (art. 23 k.c. w związku 

z art. 24 k.c. i art. 448 k.c.), podlegają zdrowie, wolność, 

prywatność, do naruszenia (zagrożenia) których może prowadzić 

naruszenie standardów jakości powietrza określonych 

w przepisach prawa. 

 

III CZP 28/20 – z dnia 28 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Nowym Targu: 

„Czy warunkiem złożenia skargi na orzeczenie referendarza 

sądowego jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie 

uzasadnienia orzeczenia?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 29/20 – z dnia 28 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu 

Czynność prawna dwustronna dokonana przez 

ubezwłasnowolnionego częściowo bez wymaganej zgody kuratora, 

do której udzielenia konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, 

może być następczo potwierdzona przez kuratora po uzyskaniu 

zezwolenia sądu opiekuńczego (art. 156 w związku z art. 178 § 2 

k.r.o. i art. 18 § 1 k.c.). 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 11/20 – z dnia 26 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 

„Czy przestępstwo opisane w art. 144 § 1 k.k. jest występkiem, 

który można popelnić jedynie przez zaniechanie, rozumiane jako 

fizyczne niestawiennictwo do pełnienia czynnej służby wojskowej 

w określonym terminie i miejscu, czy też możliwe jest popełnienie 

tego przestępstwa w formie zachowania polegającego na stawieniu 

się w miejscu i czasie wskazanym w karcie powołania w stanie 

psychofizycznym, który uniemożliwia pełnienie służby wojskowej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 12/20 – z dnia 26 maja 2021 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

1. Osoba, która pełniła w latach 1984-1990 służbę w Wydziale 

Łączności Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i która na 

podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. Nr 30, poz. 179) z chwilą rozwiązania Milicji Obywatelskiej 

stała się policjantem, jest osobą, która pełniła służbę w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 306). 

2. Błąd osoby lustrowanej, co do charakteru służby pełnionej 

w Wydziale Łączności Wojewódzkiego Urzędu Spraw 

Wewnętrznych, w realiach konkretnej sprawy, może zostać uznany 
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za usprawiedliwiony i wykluczyć odpowiedzialność za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego. 

 

I KZP 14/20 – z dnia 26 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa – Praga 

w Warszawie: 

„Czy stosowanie, po dniu 15 listopada 2018 r., przepisu art. 2a 

§ 1 Kodeksu wykroczeń uprawnia do wykładni art. 119 § 1 k.w. 

w zw. z art. 47 § 9 k.w. – w brzmieniu obowiązującym do dnia 

15 listopada 2018 r., przy zastosowaniu kwot minimalnego 

miesięcznego wymagrodzeniu za pracę wynikających z kolejnych 

obwieszczeń Prezesa Rady Ministrów, ogłaszanych corocznie – 

po tej dacie – na podstawie art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 10 

października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

2018, poz. 2177), obowiązujących w dacie orzekania?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 15/20 – z dnia 26 maja 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Słupsku: 

„1. Czy rozstrzygające jest dla uznania wyłączenia spod 

działania ograniczeń opisanych w art. 5 ust. 2 ustawy 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 

z dnia 10 stycznia 2018 roku – Dz. U. z 2018 r. poz. 305 ze zmianami 

zwanej dalej: ustawą o ograniczeniu handlu/ wpisanie przedmiotów 

działalności godpodarczej, jako działalności przeważającej, 

opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30 ustawy 

o ograniczeniu handlu w Krajowym Rejestrze Urzędowym 

podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 

29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej /Dz. U. z 2106 r. poz. 
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1068 oraz z 2017 r. poz. 60/ 

2. Czy dla określenia przeważającej działalności w rozumieniu 

przepisów powołanych w wpisie do Krajowego Rejestru 

Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej 

/Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60/, rozstrzygające 

jest samo wskazanie rodzaju działalności gospodarczej 

jako przeważającej czy też rozstrzygające będzie prowadzenie danej 

działalności godpodarczej jako rzeczywiście przeważającej 

w stosunku do innej dzałalności gospodarczej prowadzonej 

przez dany podmiot. 

3. Czy jest dopuszczalne sumowanie przeważającej 

działalności gospodarczej opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 

29 i 30 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 

oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku /Dz. U. 

z 2018 r. poz. 305 ze zmianami/, tak aby łączna suma prowadzonej 

w ten sposób dzałalności gospodarczej uzyskała charakter 

przeważającej działalności gospodarczej w stosunku do innych 

rodzajów dzałalności gospodarczej prowadzonych przez dany 

podmiot? 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 


