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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 10/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o sprostowanie publikacji prasowej, wniesio-

nej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo 

prasowe, zdolność sądową strony pozwanej należy łączyć z pod-

miotowością redaktora naczelnego w stosunkach regulowanych 

prawem prasowym czy też z podmiotowością osoby fizycznej po-

wołanej na stanowisko redaktora naczelnego?” 

 

III CZP 11/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest stosowanie w drodze analogii do re-

gresu między ubezpieczycielami w przypadku podwójnego ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mecha-

nicznego przepisu art. 8241 § 2 k.c.?” 

 

III CZP 12/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w spra-

wie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieru-

chomości (art. 224 i 225 k.c.) wówczas gdy oddał nieruchomość w 

posiadanie zależne?” 
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III CZP 13/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nieprzedstawienie przez kierownika podmiotu lecznicze-

go stanowiska po otrzymaniu wniosku przekazanego przez woje-

wódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 

(art. 67d ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) 

oznacza, w świetle brzmienia art. 67d ust. 6 zdanie ostatnie, utratę 

przez podmiot leczniczy możliwości kwestionowania wniosku w za-

kresie dotyczącym okoliczności w nim wskazanych oraz propono-

wanej w nim wysokości zadośćuczynienia, w toku dalszego postę-

powania, mimo przysługującego mu prawa do złożenia umotywo-

wanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 67j. ust. 7); 

Czy w wypadku nieprzedstawienia stanowiska (art. 67d ust. 6) i 

złożenia przez podmiot leczniczy propozycji zadośćuczynienia w 

trybie art. 67k ust. 2 i 10 w wysokości innej niż we wniosku, woje-

wódzka komisja wystawia zaświadczenie stanowiące tytuł wyko-

nawczy (art. 67k ust. 2, 3 i 4) stwierdzający wysokość zadośćuczy-

nienia, jak we wniosku?” 

 

III CZP 14/16 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prowadzenie postępowania administracyjnego o usta-

nowienie prawa wieczystego użytkowania, po stwierdzeniu nieważ-

ności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej nie-

ruchomości objętej działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 
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r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy 

(Dz. U. Nr 50, poz. 279), przerywa bieg przedawnienia pieniężnego 

roszczenia odszkodowawczego za szkodę spowodowaną nieusta-

nowieniem tego prawa (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.)?” 

 

III CZP 15/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy wyznaczony przez Sąd postanowieniem wydanym w 

trybie art. 1049 § 1 k.p.c. termin na wykonanie przez dłużnika czyn-

ności zastępowalnej rozpoczyna bieg z dniem doręczenia dłużni-

kowi powyższego postanowienia, czy z dniem uprawomocnienia się 

tego postanowienia? 

2. Czy do kosztów postępowania niezbędnych do celowego 

dochodzenia praw (art. 98 § 1 k.p.c.) zaliczają się koszty wykonania 

przez wierzyciela czynności, do wykonania której został on umoco-

wany na koszt dłużnika postanowieniem Sądu wydanym w trybie 

art. 1049 § 1 k.p.c., jeżeli wykonanie tej czynności przez wierzyciela 

nastąpiło po nadaniu przez Sąd klauzuli wykonalności powyższemu 

postanowieniu, lecz przed uprawomocnieniem się postanowienia 

Sądu wyznaczającego dłużnikowi termin na wykonanie tej czynno-

ści?” 

 

III CZP 16/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z 

tytułu ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, przy-

sługuje roszczenie regresowe o częściowy zwrot tego odszkodo-
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wania od innego zakładu ubezpieczeń, będącego stroną umowy 

ubezpieczenia OC posiadacza tego samego pojazdu mechaniczne-

go?” 

 

III CZP 17/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 22 ust. 2 w zw. z art. 9 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do rea-

lizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (tekst 

jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 966) obejmuje swym zakresem nieru-

chomości drogowe o statusie dróg publicznych, a jeżeli tak to, czy 

stanowi on samodzielną podstawę umożliwiającą w trybie w nim 

przewidzianym przejście własności nieruchomości mającej status 

drogi publicznej na inny podmiot publiczny (Skarb Państwa, jed-

nostkę samorządu terytorialnego) o innym statusie publicznopraw-

nym; z wyłączeniem regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 460)?” 

 

III CZP 18/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie 

dochodzić w sporze z ubezpieczycielem zobowiązanym z tytułu 

umowy gwarancji ubezpieczeniowej «turystycznej» zawartej według 

wymagań załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Tu-

rystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy 

umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej 

oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w 
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związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 499) zwrotu 

wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wy-

padku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub po-

średnika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu im-

preza turystyczna nie zostanie zrealizowana, czy też wyłączna 

czynna legitymacja na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 

j.t.) przysługuje marszałkowi województwa?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 106/15 – z dnia 17 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważ-

nienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 k.c.), 

może – na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie k.p.c. – żądać przyzna-

nia mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności. 

 

III CZP 108/15 – z dnia 17 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

1. Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.) 

zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty 

budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu 

możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wy-

znaczają zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 § 

5 k.c. 

2. Podstawę prawną oceny żądań podwykonawcy kierowanych 

przeciwko inwestorowi wyznaczają przytoczone przez powoda oko-

liczności faktyczne. Jeżeli powód wskazał podstawę prawną rosz-

czenia, sąd przewidując możliwość orzeczenia na innej podstawie 

powinien uprzedzić o tym strony. 

3. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 
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III CZP 111/15 – z dnia 17 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego 

orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji. 

 

III CZP 86/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli 

istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania. 

 

III CZP 109/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) może być 

wpisany w dziale II księgi wieczystej jako organ reprezentujący 

Skarb Państwa na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 783/14 – wyrok z dnia 17 września 2015 r. 

Ustalając – na podstawie art. 12 ust. 2 rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 

2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 

(Rzym I) – walutę wykonania zobowiązania, sąd uwzględnia przede 

wszystkim statut kontraktowy tego zobowiązania. 

 

I CSK 826/14 – wyrok z dnia 7 października 2015 r. 

Spółce komunalnej utworzonej przez gminę nie przysługują 

kompetencje przewidziane w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 ze zm.) dla innej osoby prawnej 

 

IV CSK 738/14 – wyrok z dnia 22 października 2015 r. 

Nieprzedstawienie przez zarząd spółki akcyjnej w pisemnej 

opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru propono-

wanej ceny emisyjnej akcji lub sposobu jej ustalenia (art. 433 § 1 

k.s.h.) może stanowić podstawę powództwa o stwierdzenie nieważ-

ności uchwały walnego zgromadzenia (art. 425 § 1 k.s.h.) albo po-

wództwa o jej uchylenie (art. 422 § 1 k.s.h.). 

 

V CSK 159/15 – wyrok z dnia 19 listopada 2015 r. 

Po zbyciu przez Skarb Państwa wszystkich akcji skomercjali-

zowanej spółki akcyjnej jej statut może być zmieniony przez wykre-

ślenie postanowień dotyczących powoływania członków rady nad-
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zorczej przez pracowników. 

 

II CSK 33/15 – wyrok z dnia 9 grudnia 2015 r. 

1. Pomiędzy pozwanymi w sprawie o przywrócenie własności 

(art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Ko-

ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, jedn. tekst: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1169 ze zm.) nie występuje współuczestnictwo ko-

nieczne ani jednolite. 

2. Ustalenie, że odszkodowanie za wywłaszczoną nierucho-

mość „nie zostało podjęte” (art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 ma-

ja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczy-

pospolitej Polskiej, jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.), 

powinno uwzględniać przepisy ustawy będącej podstawą wywłasz-

czenia oraz przepisy prawa cywilnego dotyczące wykonania zobo-

wiązań (art. 450-470 k.c.). 

 

II CSK 108/15 – wyrok z dnia 13 stycznia 2016 r. 

Zastrzeżenie w umowie ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci 

klauzuli przewidującej waloryzowanie świadczenia ubezpieczyciela 

według wskaźnika umownego nie wyłącza waloryzacji sądowej na 

podstawie art. 3581 § 3 k.c. 

 

I CSK 125/15 – wyrok z dnia 15 stycznia 2016 r. 

Ocena, czy postanowienie wzorca umowy rażąco narusza inte-

resy konsumenta (art. 3851 § 1 k.c.), zależy od tego, czy wynikająca 

z niego nierównowaga praw i obowiązków stron na niekorzyść kon-

sumenta jest istotna i znacząca. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 1/16 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Przemyślu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy treść przepisu art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1201): 

«podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w 

art. 6 ust. 1-3 lub w art. 7 ust. 2, w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy mają obowiązek dostosowania się do wymogów określo-

nych w ustawie zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, do dnia 1 lipca 2016 r.» oznacza, że: 

1. podmioty prowadzące działalność w zakresie gry na auto-

matach mają czas do dnia 1 lipca 2016 r., bez względu na to, czy do-

tychczasową działalność prowadziły zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 612) w brzmieniu sprzed dnia 3 września 2015 r., na uzyskanie 

koncesji, zezwolenia i umieszczenie automatów w kasynach gry, co 

należy też odnieść do rejestracji automatu przez naczelnika właści-

wego urzędu celnego, zgodnie z brzmieniem tej ustawy od dnia 3 

września 2015 r. czy też, że: 

2. okres dostosowawczy wskazany wyżej należy stosować je-

dynie do podmiotów prowadzących działalność w zakresie gry na 

automatach zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych sprzed dnia 3 września 2015 r.?” 



12 

I KZP 2/16 

Wniosek Prokuratora Generalnego przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy treść art. 17 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. 2013 r., 

poz. 1388), nakazującego orzekanie przez sąd okręgowy w składzie 

3 sędziów, znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich orze-

czeń zapadających w postępowaniu przed tym sądem, prowadzo-

nym na podstawie wymienionej ustawy, czy też, wymóg ten dotyczy 

tylko tych orzeczeń, które w sposób merytoryczny – co do istoty, 

rozstrzygają w przedmiocie zgodności z prawdą oświadczeń lustra-

cyjnych?” 

 

I KZP 3/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w kontekście szeroko ujętego dobra prawnego podlega-

jącego ochronie na mocy art. 286 § 1 k.k. jakim jest mienie, a nie 

tylko własność, pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. w 

sytuacji wypłaty środków z rachunku bankowego przez osobę nie-

uprawnioną jest tylko bank czy też jest nim także posiadacz tego 

rachunku, który na skutek zachowania wypłacającego nie może 

swobodnie korzystać ze środków zgromadzonych na tym rachun-

ku?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 14/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia karalności (art. 104 

§ 1 k.k.) następuje z dniem skierowania do sądu dyscyplinarnego 

wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora 

do odpowiedzialności karnej. 

 

I KZP 17/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnia-

niu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z 

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 

1388) jest wszelka współpraca z organami bezpieczeństwa państwa 

w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, art. 3a ust. 1-3 tejże ustawy, w tym tak-

że okoliczność zmierzająca do zbierania informacji wywiadow-

czych, czy też jedynie praca, służba lub pomoc udzielona tym orga-

nom zmierzająca do zwalczania opozycji demokratycznej, związków 

zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, 

łamania prawa do wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa 

do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli, trwale 

związana z łamaniem praw człowieka i obywatela na rzecz komuni-

stycznego ustroju totalitarnego w rozumieniu preambuły przywoła-

nej ustawy oraz czy złożenie oświadczenia o nie podjęciu współ-

pracy z organami bezpieczeństwa państwa przez osobę, która nie 

prowadziła działalności polegającej na «rozpracowywaniu ludzi» a 
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jedynie tłumaczyła i zbierała w drodze wywiadowczej materiały dla 

Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może być uznana 

za działalność w usprawiedliwionej nieświadomości bezprawności 

czynu zabronionego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 18/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich: 

„Czy dopuszczalne jest na podstawie art. 462 § 1 k.p.k. 

wstrzymanie wykonania orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu z 

zastrzeżeniem jego uchylenia w przypadku złożenia poręczenia, już 

po spełnieniu tego warunku, czy też z chwilą wpłaty kwoty poręcze-

nia, tymczasowo aresztowany powinien być natychmiast zwolniony 

na podstawie art. 257 § 2 k.p.k. niezależnie od złożonego zażalenia 

przez prokuratora, a wstrzymanie wykonania takiego orzeczenia jest 

niedopuszczalne?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 19/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: 

„1. Czy przez jednostkę organizacyjną dysponującą środkami 

publicznymi w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. należy rozumieć wy-

łącznie jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 885) i inne podmioty, którym powierzono admi-

nistrowanie środkami publicznymi w rozumieniu tej ustawy, czy tak-

że podmioty gospodarcze powstałe w oparciu o majątek Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które nie wyko-

nują zadań publicznych w wąskim znaczeniu. 
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2. Czy do uznania danej osoby za osobę pełniącą funkcję pu-

bliczną w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. wystarczające jest, aby oso-

ba ta była zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej 

środkami publicznymi, czy też konieczne jest nadto ustalenie, iż za-

chowanie danej osoby mające wypełniać znamię wskazanego prze-

pisu związane było z dysponowaniem tymi środkami oraz wynikało 

z ustawowego umocowania zakresu uprawnień i obowiązków, które 

dana osoba miała realizować w sferze publicznej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 20/15 – z dnia 25 lutego 2016 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we 

wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w 

takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocze-

śnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze 

(wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, 

tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, 

gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedli-

wiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest 

warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w 

rozumieniu art. 115 § 11 k.k. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 280/15 – postanowienie z dnia 29 października 2015 r. 

Skazanie określonej osoby z przyjęciem ograniczonej w 

znacznym stopniu jej poczytalności powinno być brane pod uwagę 

przy orzekaniu w postępowaniu wykonawczym dla rozważenia, czy 

in concreto oznacza to także, że i w tym postępowaniu, z uwagi na 

okoliczności sprawy, realne stają się wątpliwości, o jakich mowa w 

art. 8 § 2 pkt 2 k.k.w. Jest to bowiem to samo postępowanie karne, 

tyle tylko, że w innym jego, bo wykonawczym, stadium. Nie chodzi 

jednak o automatyczne przyjmowanie zaistnienia omawianych wąt-

pliwości przez sam fakt skazania z uwzględnieniem art. 31 § 2 k.k., 

ale niepomijanie tej okoliczności i każdorazowe uprzednie rozważe-

nie, w tym także w oparciu o dowody przeprowadzone w postępo-

waniu rozpoznawczym, czy zachodzą w obecnym stadium procesu 

karnego wątpliwości odnośnie do poczytalności skazanego. 

 

II KK 178/15 – wyrok z dnia 4 listopada 2015 r. 

Artykuł 455a k.p.k. nie ma zastosowania do postępowania ka-

sacyjnego. 

 

II KK 216/15 – wyrok z dnia 27 listopada 2015 r. 

Znamiona czynu zabronionego określonego w art. 302 § 1 k.k. 

wyczerpuje także ten, kto w razie grożącej mu niewypłacalności lub 

upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, realizuje 

opisane w tym przepisie zachowania, czym działa na szkodę cho-

ciażby jednego wierzyciela. 
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II KK 253/15 – wyrok z dnia 27 listopada 2015 r. 

Subsydiarny akt oskarżenia pokrzywdzonego, skierowany do 

sądu po wydaniu przez prokuratora powtórnie postanowienia o od-

mowie wszczęcia (umorzeniu) postępowania, lecz przed rozpoczę-

ciem biegu miesięcznego terminu prekluzyjnego do wniesienia (art. 

55 § 1 k.p.k.), ma status skargi uprawnionego oskarżyciela i w kon-

sekwencji inicjuje postępowanie zmierzające do rozstrzygnięcia 

kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego za zarzucony mu 

czyn przestępny. 

 

III KK 287/15 – wyrok z dnia 2 grudnia 2015 r. 

Oceny, czy stwierdzone uchybienie stanowi bezwzględny po-

wód odwoławczy, czy też postrzegać należy je jako przyczynę 

względną wymagającą wykazania możliwości wpływu stwierdzonej 

obrazy prawa procesowego na treść orzeczenia poddanego kontroli 

kasacyjnej (art. 523 § 1 k.p.k.), dokonywać należy z punktu widzenia 

przepisów obowiązujących w czasie, gdy miała miejsce okoliczność 

warunkująca uznanie, że wystąpiło uchybienie wymienione w art. 

439 § 1 pkt 11 k.p.k. 

 

II KK 356/15 – wyrok z dnia 16 grudnia 2015 r. 

Od daty uprawomocnienia się postanowienia o zarządzeniu 

wykonania kary łącznej pozbawienia wolności, której wykonanie 

zostało uprzednio warunkowo zawieszone, nie tylko kara łączna, ale 

i każda z kar jednostkowych wymierzonych za poszczególne prze-

stępstwa zmieniły swój charakter i stały się karami bezwzględnymi. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 1/16 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przesłanka «rozwiązania przez nauczyciela stosunku 

pracy», o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 

2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. 

Nr 97, poz. 800 ze zm.) jest spełniona w przypadku, gdy umowa o 

pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta (art. 

30 § 1 pkt 4 k.p.)?” 

 

III PZP 2/16 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nauczyciel szkoły publicznej, który przejmuje prowadze-

nie tej szkoły jako osoba fizyczna – w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 

2015 r., poz. 2156 ze zm.), jest uprawniony do złożenia oświadczenia 

o odmowie przejścia do tej szkoły na podstawie art. 5 ust. 5m tej 

ustawy?” 
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III UZP 2/16 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosun-

ku ubezpieczenia społecznego lub jego zakresu (o objęcie obo-

wiązkiem ubezpieczenia społecznego; o podleganie ubezpiecze-

niom społecznym) do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wy-

nagrodzenie reprezentujacego stronę radcy prawnego, biorąc za 

podstawę zasądzenia opłaty za jego czynności z tytułu zastępstwa 

prawnego stawki minimalne określone w § 6 rozporządzenia Mini-

stra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za 

czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa 

kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustano-

wionego z urzędu (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.), 

czy też stawkę minimalną określoną w § 11 ust. 2 w związku z § 5 

tego rozporządzenia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 16/15 – z dnia 2 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Gorzowie Wlkp. 

Przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest 

ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują od-

zyskanie zdolności do pracy, bez konieczności stwierdzenia, że na-

stąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowe-

go (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze-

niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa, jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.). 

 

III UZP 17/15 – z dnia 2 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przekazano skła-

dowi powiększonemu Sądu Najwyższego następujące zagadnienie 

prawne: 

„Czy w sprawie o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosun-

ku ubezpieczenia społecznego lub jego zakresu (o objęcie obo-

wiązkiem ubezpieczenia społecznego; o podleganie ubezpiecze-

niom społecznym) do niezbędnych kosztów procesu zalicza się wy-

nagrodzenie reprezentującego stronę radcy prawnego, biorąc za 

podstawę zasądzenia opłaty za jego czynności z tytułu zastępstwa 

prawnego stawki minimalne określone w § 6 rozporządzenia Mini-

stra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za 

czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa 
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kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego usta-

nowionego z urzędu (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 490 ze 

zm.), czy też stawkę minimalną określoną w § 11 ust. 2 w związku z 

§ 5 tego rozporządzenia?” 

 

III UZP 18/15 – z dnia 2 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega obniżeniu do 

wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w tej 

części, którą oblicza się od przychodu stanowiącego podstawę 

wymiaru składki (art. 83 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 581 ze zm.). 

 

III SZP 6/15 – z dnia 17 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy przysługuje zażalenie do Sądu drugiej instancji na po-

stanowienie wydane przez Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów w przedmiocie uchylenia postanowienia Pre-

zesa Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygającego o odmowie wy-

dania świadectwa pochodzenia w rozumieniu art. 9e ust. 1 ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U.2012.1059 

j.t.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III SZP 7/15 – z dnia 17 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Artykuł 209 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) w związku z art. 

172 ust. 1 i art. 174 pkt 1 tej ustawy może stanowić podstawę praw-

ną nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę telekomunikacyjne-

go, który zlecił innemu podmiotowi wykorzystanie automatycznych 

systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego 

usług tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wśród jego abo-

nentów lub użytkowników końcowych na podstawie bazy przekaza-

nych numerów telefonicznych. 

 

III UZP 15/15 – z dnia 17 lutego 2016 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Krakowie 

Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 

ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie 

orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwe-

go lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym za-

świadczeniem podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono or-

gan rentowy. 


