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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 11/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w przypadku wydania przez Sąd orzeczenia o nakazaniu 

opróżnienia lokalu socjalnego – na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 

2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) – istnieje obowiązek orzekania o 

uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego 

uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy?” 

 

III CZP 12/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy komornik wykonując postanowienie o udzieleniu zabez-

pieczenia ustalając wysokość poniesionych przez stronę w postę-

powaniu w przedmiocie wykonania zabezpieczenia kosztów, należ-

nych komornikowi za wykonanie tych czynności w oparciu o usta-

wę o komornikach sądowych i egzekucji, ustala również wysokość 

wynagrodzenia pełnomocnika reprezentującego stronę w tym po-

stępowaniu?” 
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III CZP 13/13 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy sprzeczne z ustawą uchwały wspólników spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością (art. 252 § 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 z późn. zm., dalej: „k.s.h.”) oraz, odpowiednio, sprzeczne z 

ustawą uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyj-

nej (art. 425 § 1 k.s.h.), są bezwzględnie nieważne, czy też należy 

przyjąć ich wzruszalność, orzekaną konstytutywnie przez sąd? 

2. Czy uchwały zarządu oraz rady nadzorczej spółki akcyjnej, 

zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zarządu oraz rady 

nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli taka została ustanowiona 

zgodnie z art. 213 k.s.h., można zaskarżyć w drodze powództwa do 

sądu, a jeżeli tak, to czy podstawę prawną roszczenia stanowią od-

powiednio art. 249 – 252 lub art. 422 – 425 k.s.h. per analogiam, czy 

też uchwały takie można zaskarżać wyłącznie na podstawie art. 189 

k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub 2 k.c.?” 

 

III CZP 14/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest na etapie postępowania apelacyjnego, 

w razie stwierdzenia, że za Skarb Państwa będący powodem 

wszystkie czynności procesowe podejmował organ jednostki orga-

nizacyjnej Lasów Państwowych, z której działalnością nie wiąże się 

dochodzone roszczenie, wskazanie przez sąd drugiej instancji wła-

ściwej jednostki?” 
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III CZP 15/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest zażalenie strony na zawarte w wyroku 

sądu pierwszej instancji rozstrzygnięcie, którego przedmiotem jest 

zwrot kosztów procesu, jeżeli ta sama strona składa środek zaskar-

żenia co do istoty sprawy od tego wyroku (apelację)?” 

 

III CZP 16/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy osoba będąca właścicielem gruntu objętego postępowa-

niem scaleniowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 

13), która nie będąc uczestnikiem postępowania scaleniowego nie 

otrzymała gruntu poscaleniowego, staje się współwłaścicielem nie-

ruchomości poscaleniowej, do której został włączony jej grunt, czy 

też współwłaścicielem nieruchomości wydzielonej tytułem ekwiwa-

lentu uczestnikowi postępowania scaleniowego, który został wy-

mieniony w decyzji o zatwierdzeniu scalenia jako osoba, która 

wniosła ten grunt do postępowania scaleniowego?” 
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III CZP 17/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pełnomocnik, reprezentujący stronę czynności prawnej 

zawartej w formie aktu notarialnego, który w swej treści zawiera 

przeniesienie prawa ujawnionego w księdze wieczystej, może sku-

tecznie złożyć wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczy-

stej na podstawie art. 92 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo 

o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. 

zm.), jeżeli nie spełnia wymogów z art. 87 § 1 k.p.c., czy też ko-

nieczna jest do tego odrębna czynność samego mocodawcy?” 

 

III CZP 18/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy służebność przesyłu uregulowana w art. 3051 do 3054 

k.c. jest szczególnym rodzajem służebności gruntowej? 

2. a w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pierwsze py-

tanie – Czy przed uregulowaniem w art. 3051 do 3054 k.c. służebno-

ści przesyłu dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia słu-

żebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz 

przedsiębiorstwa? 

3. a w razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na drugie pyta-

nie – Czy okres posiadania przez przedsiębiorstwo nieruchomości 

w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu przed jej uregu-

lowaniem w art. 3051 do 3054 podlega zaliczeniu do okresu posiada-

nia niezbędnego do jej zasiedzenia?” 
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III CZP 19/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przysługuje zażalenie na postanowienie sądu I instancji 

rozstrzygające skargę na postanowienie komornika w przedmiocie 

rozpoznania wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie nierucho-

mości złożonego w trybie art. 951 k.p.c.?” 

 

III CZP 20/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy zwolnienie od kosztów sądowych udzielone stronie w 

postępowaniu rozpoznawczym z mocy art. 771 k.p.c. rozciąga się 

także na opłatę stałą należną od wierzyciela z tytułu wszczęcia eg-

zekucji świadczeń niepieniężnych o jakiej mowa w art. 49a ust. 1 

u.k.s.e.; 

2. jeżeli tak, to jaki podmiot jest zobowiązany do tymczasowe-

go poniesienia tej opłaty w miejsce zwolnionego od niej wierzycie-

la?” 

 

III CZP 21/13 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej jest 

osobą trzecią w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 116, 

poz. 1119 ze zm.) w zw. z art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 

r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), 
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także wówczas, gdy pozostaje z tą spółdzielnią w stosunku człon-

kostwa?” 

 

III CZP 22/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nieopatrzenie testamentu własnoręcznego przez testato-

ra datą, wywołujące wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do 

sporządzenia testamentu skutkuje nieważnością testamentu wła-

snoręcznego w rozumieniu przepisu art. 949 § 2 k.c. w sytuacji gdy 

osoba zainteresowana na nieważność testamentu spowodowaną 

jego sporządzeniem w stanie wyłączającym świadome albo swo-

bodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.) 

powołuje się po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku (art. 945 

§ 2 k.c.)?” 

 

III CZP 23/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Włocławku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości zarządza-

jące nieruchomością bez umocowania, które zawarło umowę najmu 

lokalu mieszkalnego położonego w usytuowanym na niej budynku i 

na rzecz którego Sąd w wyroku eksmisyjnym nakazał wydanie loka-

lu z ustaleniem dla byłego lokatora prawa do lokalu socjalnego po-

siada legitymację do dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 

417 k.c. w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
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nie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 

ze zm.)?” 

 

III CZP 24/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wie-

czystego, dokonywana na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 

102, poz. 651 ze zm.) może dotyczyć jednej lub kilku działek ewi-

dencyjnych, stanowiących jedynie część nieruchomości oddanej w 

użytkowanie wieczyste?, 

a w razie negatywnej odpowiedzi na to pytanie: 

2. W jaki sposób winno być sformułowane rozstrzygnięcie są-

du uwzględniające fakt nieskuteczności wypowiedzenia z tej przy-

czyny?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 63/12 – z dnia 19 lutego 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Ubezpieczonych 

Przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialno-

ści za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z loka-

lu znajdującego się na wyższej kondygnacji. 

 

III CZP 96/12 – z dnia 20 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Zawarcie układu nie pozbawia wierzyciela roszczenia o zapłatę 

pozostających poza układem odsetek za opóźnienie w zapłacie wie-

rzytelności objętej układem za okres po ogłoszeniu upadłości. 

 

III CZP 98/12 – z dnia 20 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Samoistny posiadacz nieruchomości objętej postępowaniem 

scaleniowym, który w zamian obejmuje w posiadanie inną nieru-

chomość wydzieloną w tym postępowaniu, zachowuje ciągłość po-

siadania niezbędną do nabycia własności nieruchomości przez za-

siedzenie także wtedy, gdy nie był uczestnikiem tego postępowania 

jako właściciel w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 

marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn.: Dz. U. z 

2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.). 
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III CZP 101/12 – z dnia 20 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu przewidziane 

w art. 3052 § 1 k.c. nie ulega przedawnieniu. 

 

III CZP 103/12 – z dnia 20 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 

„Czy stronie przysługuje zażalenie na orzeczenie w przedmio-

cie częściowego umorzenia postępowania zawarte w wyroku w 

przypadku zaskarżenia przez tę stronę wyroku apelacją w części 

rozstrzygającej sprawę merytorycznie?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 106/12 – z dnia 20 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy w przypadku, gdy jedna ze stron składa drugiej stronie 

oświadczenie o potrąceniu szeregu swoich, oznaczonych wierzy-

telności z szeregiem oznaczonych wierzytelności, które ma wobec 

niej kontrahent, bez wskazania, w jaki sposób powinny one być z 

sobą potrącone, należy stosować wówczas przepis art. 503 k.c., czy 

też uznać, że takie oświadczenie jest bezskuteczne?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 107/12 – z dnia 28 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

1. W sytuacji gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-

czonego poweźmie wiadomość o okolicznościach stanowiących 
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podstawę wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez 

zamawiającego informacji o kwestionowanej czynności, bieg termi-

nu do wniesienia odwołania liczy się według zasad określonych w 

art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

2. Sąd okręgowy rozstrzyga wyrokiem o oddaleniu skargi na 

postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie odrzuce-

nia odwołania. 

 

III CZP 108/12 – z dnia 28 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz 

wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu 

odpowiedniej części tego świadczenia wraz z kosztami procesu wy-

toczonego przeciwko niemu, chyba że pozwany wspólnik skutecz-

nie podniesie zarzut wadliwego prowadzenia procesu przez wspól-

nika pozwanego przez wierzyciela. 

 

III CZP 110/12 – z dnia 28 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej 

przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej 

opłaty, użytkownik wieczysty w drugim roku od aktualizacji wnosi 

opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczaso-

wej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność tej opłaty, a w 

trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej 

sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad 

dwukrotność dotychczasowej opłaty (art. 77 ust. 2a zd. drugie i 
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trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-

ściami, jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 244/12 – wyrok z dnia 5 października 2012 r. 

1. Uzyskiwanie przez uprawnionego dochodów ze sprzedaży 

energii elektrycznej otrzymywanej przez przetworzenie energii wia-

trowej za pomocą turbin wiatrowych posadowionych na gruncie 

oddanym mu – na podstawie stosunku obligacyjnego – do korzy-

stania w celu eksploatacji tych urządzeń nie jest pobieraniem po-

żytków z rzeczy w rozumieniu art. 693 § 1 k.c. 

2. Umowa dająca stronie tego rodzaju uprawnienia w zamian 

za periodyczne świadczenie pieniężne określane jako procent od 

wartości sprzedanej energii elektrycznej jest rodzajem umowy nie-

nazwanej – zawartej w ramach swobody kontraktowania – do której 

w zakresie w niej nie uregulowanym mogą mieć odpowiednie za-

stosowanie przepisy k.c. normujące umowę dzierżawy. 

 

V CSK 405/11 – wyrok z dnia 18 października 2012 r. 

1. Spis inwentarza jest zdarzeniem faktycznym, które należy 

traktować jako oświadczenie wiedzy syndyka (art. 69 ust. 1 ustawy 

z dnia 28 marca 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 

Nr 60, poz. 55). 

2. Odpowiedzialność odszkodowawczą syndyka masy upadło-

ści w stosunku do leasingodawcy może rodzić zaniechanie skorzy-

stania z uprawnienia do wypowiedzenia umowy leasingu finanso-

wego na podstawie art. 114 ust. 1 p.u.n. 
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I CSK 190/12 – wyrok z dnia 8 listopada 2012 r. 

Ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywil-

noprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa 

do prywatności tych osób, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

Nr 112, poz. 1198 ze zm.). 

 

IV CSK 284/12 – wyrok z dnia 9 listopada 2012 r. 

Bankowa umowa o wystawienie opcji walutowej (przez bank 

lub jego kontrahenta) tworzy dla kontrahenta banku w zasadzie je-

dynie zabezpieczenie o charakterze ogólnym (ekonomicznym), a nie 

zabezpieczenie w znaczeniu prawnym w postaci „zagwarantowa-

nia” partnerowi banku nieponiesienia uszczerbku określonego ro-

dzaju (wynikającego ze zmiany kursów walut objętych umową op-

cyjną) w okresie ważności tej umowy (art. 3531 k.c.). 

 

I CZ 148/12 – postanowienie z dnia 5 grudnia 2012 r. 

Sprzeczność interesów pomiędzy uczestnikami w rozumieniu 

art. 520 § 2 i 3 k.p.c. występuje wtedy, gdy postanowienie kończące 

postępowanie w sprawie wywiera wpływ dla jednych zainteresowa-

nych na zwiększenie, a dla innych na zmniejszenie ich praw. 

 

I CZ 168/12 – postanowienie z dnia 5 grudnia 2012 r. 

Konieczność poczynienia po raz pierwszy ustaleń faktycznych 

co do wysokości należnego uczestnikowi postępowania wynagro-

dzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej oznacza, że sąd 

drugiej instancji może uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę 

przekazać do ponownego rozpoznania ze względu na nierozpozna-



15 

 

nie przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy (art. 386 § 4 w zw. z 

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

 

 

I KZP 2/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy opinia Komisji Psychiatrycznej do spraw środków za-

bezpieczających przy Ministrze Zdrowia wydana w oparciu o treść 

art. 201 § 2 k.k.w. jest opinią w rozumieniu art. 193 k.p.k., czy jest 

tylko czynnością administracyjną mającą na celu wyznaczenie jed-

nostki leczniczej, która ma wykonywać konkretny środek zabezpie-

czający i czy za jej wydanie przysługuje wynagrodzenie?” 

 

I KZP 3/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy po wejściu w życie znowelizowanych ustawą z dnia 16 

września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) przepisów Ko-

deksu karnego wykonawczego i innych ustaw, nadal dla skuteczne-

go zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary postano-

wienie o zarządzeniu wykonania tej kary winno zostać wydane w 

okresie próby lub w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia i w tym 

czasie się uprawomocnić, czy też termin z art. 75 § 4 k.k. jest za-

chowany, jeżeli w zakreślonych nim granicach czasowych, zapadnie 

postanowienie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej 

kary?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 1/13 – z dnia 27 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„Czy powaga rzeczy osądzonej o jakiej mowa w przepisie art. 

17 § 1 pkt 7 k.p.k. zachodzi tylko wtedy, gdy w pierwszym prawo-

mocnym wyroku sąd przyjmie w orzeczeniu, że zachodzą przesłanki 

z art. 12 k.k., czy też także wtedy, gdy sąd nie przyjmie konstrukcji 

czynu ciągłego, mimo, że zachodzą przesłanki do jego przyjęcia, 

zaś czyn będący przedmiotem rozpoznania w drugim postępowaniu 

zakwalifikowany z art. 12 k.k. został popełniony, częściowo w okre-

sie ustalonym wcześniejszym prawomocnym wyrokiem skazują-

cym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 25/12 – z dnia 27 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 

„Czy dla ustalenia właściwości rzeczowej sądu istotny jest 

stan prawny z czasu wniesienia aktu oskarżenia, wskazujący w 

przepisie art. 25 § 1 k.p.k. zbrodnie i enumeratywnie wymienione 

występki jako określone typy czynów zabronionych, do rozpozna-

nia których właściwy jest sąd okręgowy czy też na etapie ustalenia 

właściwości rzeczowej sądu uwzględnia się zasadę określoną w 

przepisie art. 4 § 1 k.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 



18 

 

I KZP 26/12 – z dnia 27 lutego 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy jest sądem funkcjonalnie właściwym do rozpo-

znania zażalenia na zarządzenie prezesa sądu odwoławczego o od-

mowie przyjęcia – złożonego na podstawie art. 524 § 1 zd. drugie 

k.p.k. – wniosku o doręczenie odpisu wyroku sądu odwoławczego z 

uzasadnieniem. 

 

I KZP 27/12 – z dnia 27 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku: 

„Czy udział obrońcy na posiedzeniu w przedmiocie dalszego 

stosowania środka zabezpieczającego (art. 204 § 1 k.k.w. w zw. z 

art. 22 § 1 k.k.w.) w przypadku obrony obligatoryjnej (art. 8 § 2 pkt 2 

k.k.w.) jest obowiązkowy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

II KK 247/11 – postanowienie z dnia 12 września 2012 r. 

1. Odtworzeniem zeznań, o którym mowa w art. 186 § 1 k.p.k., 

jest zarówno odczytanie protokołu zeznań, jak i wysłuchanie zapisu 

zeznań utrwalonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo dźwięk i obraz, a także przesłuchanie osoby trzeciej w celu od-

tworzenia tego, co świadek uprzednio zeznał, a więc: protokolanta, 

osoby przesłuchującej świadka albo innej osoby, która wysłuchała 

zeznań. 

2. Przewidziany w art. 186 § 1 k.p.k. zakaz dowodowy nie stoi 

na przeszkodzie odtwarzaniu innych wypowiedzi świadka, który 

skorzystał z prawa odmowy zeznań. 

 

III KK 2/12 – postanowienie z dnia 23 października 2012 r. 

Pełnomocnik opiekuna faktycznego, wykonującego prawa 

nieporadnego pokrzywdzonego (art. 51 § 3 k.p.k.), jest uprawniony, 

w ramach ogólnego umocowania, do wszystkich czynności w po-

stępowaniu karnym (art. 91 k.p.c. w zw. z art. 89 k.p.k.), do skutecz-

nego złożenia wniosku o ściganie (art. 12 § 1 k.p.k.), który może być 

cofnięty w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia 

przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, w zakresie 

określonym w art. 12 § 3 k.p.k. 
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II KK 286/12 – wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. 

1. Przepis art. 93 k.k. ma charakter ogólnej normy gwarancyj-

nej, stosowanej do wszystkich środków zabezpieczających i nie 

może stanowić samodzielnej podstawy ich stosowania, w oderwa-

niu od poszczególnych sytuacji, określonych w kolejnych przepi-

sach Rozdziału X Kodeksu karnego. 

2. „Skierowanie na leczenie ambulatoryjne”, o którym mowa w 

przepisie art. 93 k.k., związane jest ze szczegółowymi przesłankami 

przewidzianymi w przepisach art. 95a § 1 i § 1a k.k., a więc wów-

czas, gdy została orzeczona kara pozbawienia wolności bez warun-

kowego zawieszenia jej wykonania. 

 

V KZ 80/12 – postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r. 

W razie stwierdzenia, że wniosek o przywrócenie terminu zawi-

tego został złożony bez zachowania terminu o tym samym charak-

terze, przewidzianym dla jego wniesienia, wniosek taki powinien 

być w drodze zarządzenia, o jakim mowa w art. 93 § 2 k.p.k., uznany 

za bezskuteczny; nie jest natomiast prawidłowe ani pozostawianie 

go bez rozpoznania, ani odmawianie jego przyjęcia. 

 

I KZP 21/12 – postanowienie z dnia 24 stycznia 2013 r. 

W przypadku stosowania konstrukcji tzw. idealnego zbiegu 

czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s., reguły wy-

łączania wielości ocen mogą służyć do redukcji kwalifikacji prawnej 

w ramach normatywnej analizy przeprowadzonej odrębnie dla po-

szczególnych deliktów (skarbowego i powszechnego) objętych tym 

zbiegiem, natomiast nie mają już zastosowania do obu kwalifikacji 

prawnych jako całości. Inaczej rzecz ujmując: reguły wyłączania 
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wielości ocen mają zastosowanie jedynie w wypadku zbiegu prze-

pisów ustawy, natomiast nie stosuje się ich w razie idealnego zbie-

gu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s. Powyż-

sze w konsekwencji oznacza, że wykluczone jest, aby przepis Ko-

deksu karnego skarbowego mógł wyprzeć na zasadzie specjalności 

lub konsumpcji przepis Kodeksu karnego albo odwrotnie. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III UZP 1/13 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie – obli-

czonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – skutkujący prze-

dłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy od-

powiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy 

przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w spra-

wie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do 

pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i 

usług związanych z eksportem (tekst jedn.: Dz. U. z 1986 r. Nr 19, 

poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 

6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?” 

(poprzednia sygnatura III UZP 7/12). 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 3/12 – z dnia 6 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Kielcach: 

„Czy strony umowy o pracę wykonywanej za granicą mogły 

ustalić, że kwoty zapłaconego przez pracodawcę podatku od wyna-

grodzenia nie stanowiły części wynagrodzenia pracownika, a zwrot 

nadpłaconego podatku nie stanowił świadczenia należnego pra-

cownikowi z tytułu stosunku pracy?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III UZP 6/12 – z dnia 7 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Gorzowie Wielkopolskim 

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z dnia 30 paź-

dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 

167, poz. 1322) obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie za-

kładu pracy, także przed rozpoczęciem wykonywania pracy. 
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III UZP 7/12 – z dnia 7 lutego 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 

„Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie – obli-

czonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – skutkujący prze-

dłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy od-

powiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy 

przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w spra-

wie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do 

pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i 

usług związanych z eksportem (tekst jedn.: Dz. U. z 1986 r. Nr 19, 

poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 

6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?” 

postanowiono przekazać przedstawione zagadnienie prawne 

do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. 

(nowa sygnatura III UZP 1/13). 


