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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

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? 
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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 

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.?” 
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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 

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 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 
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upływem?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 7/21 – z dnia 8 września 2021 r. w składzie 3 sędziów 

napytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Podstawą do obliczenia należnego uprawnionemu zachowku 

(art. 998 § 1 k.c.) jest udział spadkowy, o którym mowa w art. 931 

§ 1 k.c., z uwzględnieniem zakresu podmiotowego wskazanego 

w art. 992 k.c. Uprawniony do zachowku powołany do dziedziczenia 

ponosi odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia 

tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej wartość tego udziału 

spadkowego. 

 

III CZP 28/21 – z dnia 8 września 2021 r. w składzie 3 sędziów 

napytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem 

prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 

1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2204 ze zm.), także w odniesieniu do wpisu hipoteki, 

może zostać wzruszone – jako przesłanka rozstrzygnięcia – w innej 

sprawie cywilnej niż sprawa o uzgodnienie treści księgi wieczystej 

z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 tej ustawy). 
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III CZP 108/20 – z dnia 16 września 2021 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu: 

„Czy w stanie prawnym wprowadzonym od dnia 7 listopada 

2019 roku ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1469 z póżn. zm.) przysługuje zażalenie 

na zarządzenie przewodniczącego, którego przedmiotem jest 

wezwanie strony do uiszczenia opłaty (wymiar opłaty) bądź zaliczki 

na poczet wydatków, na przykład na wynagrodzenie dla kuratora 

dla nieznanego z miejsca pobytu (art. 394 § 1 pkt 6 k.p.c.), 

a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, 

który sąd jest właściwy do rozpoznania tego zażalenia, czy sąd 

pierwszej instancji w innym składzie (art. 3941a § 1 k.p.c.) czy sąd 

drugiej instancji?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 37/20 – z dnia 30 września 2021 r. w składzie 3 sędziów 

napytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Termin przedawnienia roszczenia o rekompensatę za koszty 

odzyskiwania należności, opartego na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (poprzednio pod nazwą: ustawa 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 118), określa art. 118 k.c. 
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III CZP 47/20 – z dnia 30 września 2021 r. w składzie 3 sędziów 

napytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach: 

„Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 7 listopada 

2019 r. na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego 

wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1469), zażalenie na postanowienie 

w przedmiocie zagrożenia osobie, pod której pieczą dziecko 

pozostaje, niewykonującej albo niewłaściwe wykonującej obowiązki 

wynikające z orzeczenia albo z ugody przed sądem lub przed 

mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, nakazaniem 

zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej 

do kontaktu z dzieckiem za każde naruszenie obowiązku rozpoznaje 

inny skład sądu pierwszej instancji czy sąd drugiej instancji?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 50/20 – z dnia 30 września 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Wniesienie skargi kasacyjnej przez jedną ze stron (uczestnika 

postępowania) nie powoduje odrzucenia złożonego przez drugą 

stronę (innego uczestnika postępowania) zażalenia 

na postanowienie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest 

zwrot kosztów postępowania apelacyjnego (art. 3942 § 11 pkt 3 

w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 9/21 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony 

do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zakres znaczeniowy zwrotu «praca lub służba 

w organach bezpieczeństwa państwa» w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

6 i ust. 3 w związku z art. 3a w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 

lustracyjnej oznacza, że dla wskazanej przesłanki wystarczające 

jest ustalenie, iż lustrowany został zaliczony w stan etatowy 

słuchaczy albo studentów Zamiejscowego Wydziału Porządku 

Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych 

w Warszawie w okresie od 1 października 1989 r. do 31 lipca 1990 r., 

pozostając jednocześnie w służbie Milicji Obywatelskiej, 

a rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Oficerskiej 

im. gen. Franciszka Jóźwiaka "Witolda" w Szczytnie, a następnie 

kończąc je w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, czy też zakres 

znaczeniowy zwrotu «praca lub służba w organach bezpieczeństwa 

państwa» w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 w związku z art. 3a 

w związku z art. 7 ust. 1 tejże ustawy oznacza, że aby uznać 

lustrowanego za osobę, która pracowała lub pełniła służbę 

w organach bezpieczeństwa państwa, wymagane jest dodatkowo 

ustalenie, że lustrowany podejmował w tym czasie aktywność 

lub jakiekolwiek działania polegające na zwalczaniu opozycji 

demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów 

i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa 

i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności 
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i bezpieczeństwa obywateli, lub dopuścił się zachowań związanych 

z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego 

ustroju totalitarnego?” 

 

I KZP 10/21 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawiony do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy nieobecność obrońcy na rozprawie w przypadku braku 

wydania przez sąd postanowienia, o którym mowa w art. 79 § 4 

k.p.k. stwierdzającego brak obligatoryjności obrony, w sytuacji gdy 

z opinii biegłych lekarzy psychiatrów wynika, że poczytalność 

oskarżonego w czasie popełnienia czynu nie była wyłączona ani 

w znacznym stopniu ograniczona i że stan zdrowia psychicznego 

oskarżonego pozwala mu na udział w postępowaniu i prowadzenie 

obrony w sposób samodzielny i rozsądny, stanowi uchybienie 

o randze bezwzględnej przyczyny odwoławczej w rozumieniu 

art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.?” 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH 

 

 

III UZP 7/21 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., 

który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 

2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% 

podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych 

poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających 

po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie 

emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przusługująca 

z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych)?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

III UZP 5/21 – z dnia 22 września 2021 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: 

„Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., 

który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 

2 stycznia 1999 r., i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% 

podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych 

poprzedzających zawodowa służbę wojskową, jak i przypadających 

po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie 

emrytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca 

z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 

10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust.1 i 2 ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych)?” 

na podstawie art. 390 § 1 zdanie drugie k.p.c. postanowiono 

przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu 

składowi Sądu Najwyższego. 

 


