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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 11/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego 

Szczecin – Centrum w Szczecinie wydający wyrok z dnia 3 stycznia 

2013 r. w sprawie I C 509/10, w którym orzekał sędzia przeniesiony 

w trybie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 u.s.p., w sytuacji gdy 

decyzję o przeniesieniu podpisał Podsekretarz Stanu w Minister-

stwie Sprawiedliwości?” 

 

III CZP 12/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego 

w Świnoujściu w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w Kamieniu 

Pomorskim wydający orzeczenie z dnia 25 marca 2013 roku w 

sprawie VI C 3/13, w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie 

art. 75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał 

Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?” 
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III CZP 13/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy jest zgodny z przepisami prawa skład Sądu Rejonowego 

w Świnoujściu w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym w Kamieniu 

Pomorskim wydający orzeczenie z dnia 22 maja 2013 roku w spra-

wie VI Ns 51/13, w którym orzekał Sędzia przeniesiony w trybie art. 

75 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju 

sądów powszechnych, w sytuacji gdy decyzję podpisał Podsekre-

tarz Stanu z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości?” 

 

III CZP 14/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle przepisu artykułu 145 § 1 Kodeksu cywilnego 

odpowiednim dostępem do drogi publicznej jest zawsze dostęp po-

jazdem samochodowym czy też przeciwnie, położenie nieruchomo-

ści władnącej może uzasadniać przyjęcie, że odpowiednim dostę-

pem do drogi publicznej jest piesze przejście, w sytuacji, w której 

wykonanie dojazdu pojazdem samochodowym jest technicznie 

możliwe, lecz pociągnie za sobą ingerencję w nieruchomości obcią-

żone w postaci utraty dotychczasowego charakteru lub zmiany 

przeznaczenia?” 
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III CZP 15/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze 

zm.) – w świetle definicji roku obrotowego zawartego w art. 3 ust. 1 

pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) – mieści w swoim zakresie wpis 

wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego nie obejmującego 

okresu roku kalendarzowego lub 12 kolejnych, pełnych miesięcy 

kalendarzowych – w sytuacji przyjęcia w umowie spółki wniosko-

dawcy, że pierwszy rok obrotowy obejmuje okres od dnia rozpo-

częcia działalności do końca roku kalendarzowego, w którym roz-

począł on działalność a więc jest krótszy niż 12 kolejnych pełnych 

miesięcy kalendarzowych?” 

 

III CZP 16/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy uczelnie publiczne mogły na podstawie art. 98 ust. 1 w 

zw. z art. 92 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w brzmieniu ob-

owiązującym do dnia 1 stycznia 2012 r. pobierać opłaty za przepro-

wadzenie przewodu doktorskiego na podstawie umowy zawartej 

między uczelnią a osobą ubiegającą się o nadanie stopnia dokto-

ra?” 
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III CZP 17/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością uprawniona z mocy postanowień umowy spółki 

do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem zarządu, mo-

że zostać ustanowiona pełnomocnikiem do określonego rodzaju 

czynności przez zarząd tej spółki?” 

 

III CZP 18/14 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przed-

stawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy treść art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe i naprawcze, w zakresie w jakim stanowi o za-

spokojeniu wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie z sumy uzy-

skanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, obejmuje swą treścią 

czynsze najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece?” 

 

III CZP 19/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wypowiedzenie jednemu ze współwłaścicieli samodziel-

nego lokalu mieszkalnego całej opłaty z tytułu użytkowania wieczy-

stego o wartości odpowiadającej udziałowi we współużytkowaniu 

wieczystym działki jako prawa związanego z własnością lokalu od-

nosi skutek w stosunku do pozostałych współwłaścicieli lokalu bę-

dących współużytkownikami wieczystymi? 
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a jeśli nie: 

czy w tej sytuacji opłata powinna być wypowiedziana każdemu 

ze współwłaścicieli lokalu w całej wysokości, czy w części odpo-

wiadającej jego udziałowi we współwłasności lokalu?” 

 

III CZP 20/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy od dnia 3 maja 2012 r. skuteczne jest doręczenie przesył-

ki zawierającej pismo sądowe pełnomocnikowi pocztowemu usta-

nowionemu przed datą wejścia w życie art. 139 § 11 k.p.c., tj. przed 

dniem 3 maja 2012 r.?” 

 

III CZP 21/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie, przedmiotem której jest aktualizacja opłaty z 

tytułu użytkowania wieczystego, zainicjowana wypowiedzeniem do-

tychczasowej wysokości opłaty w dacie poprzedzającej nowelizację 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

dokonanej ustawą z dnia 28 listopada 2003 r., która weszła w życie 

w dniu 22 września 2004 r., oraz zaliczenie wartości nakładów po-

niesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości, sąd 

orzeka na postawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami, w brzmieniu obowiązującym w da-

cie zainicjowania postępowania aktualizacyjnego, czy też w oparciu 

o powyższy przepis w brzmieniu obowiązującym w dacie zamknię-

cia rozprawy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 90/13 – z dnia 7 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 

Do zachowania – przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. 

tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – terminu do wniesienia odwo-

łania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej 

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocz-

towej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w in-

nym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

 

III CZP 95/13 – z dnia 7 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

1. Jeżeli sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie 

orzekł o zapisie windykacyjnym, uczestnik postępowania może wy-

stąpić z odrębnym wnioskiem o stwierdzenie nabycia przedmiotu 

zapisu windykacyjnego. 

2. Skuteczność zapisu windykacyjnego podlega ocenie na 

podstawie prawa obowiązującego w chwili otwarcia spadku. 
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III CZP 111/13 – z dnia 7 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

W sprawie wszczętej na podstawie wniosku, o którym mowa w 

art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), 

sąd rozpoznaje kwestię aktualizacji opłaty rocznej na skutek wypo-

wiedzenia jej dotychczasowej wysokości przez właściciela nieru-

chomości i określa wysokość należnej opłaty obowiązującą od dnia 

1 stycznia roku następującego po dokonaniu wypowiedzenia. 

 

III CZP 113/13 – z dnia 7 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotni-

czego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozpo-

rządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i 

pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 

albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozpo-

rządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. U. UE. L z dnia 17 lutego 2004 r. s. 1 

i n.) zachodzi przemienność drogi postępowania przed sądami po-

wszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 

III CZP 114/13 – z dnia 7 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

1.Wartość gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy 

(następcy) w drodze umowy zawartej w trybie art. 52 ustawy z dnia 

27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych 

świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140 ze 
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zm.) nie podlega zaliczeniu na należną temu spadkobiercy schedę 

spadkową na podstawie art. 1039 k.c. 

2. W pozostałym zakresie odmówiono podjęcia uchwały. 

 

III CZP 120/13 – z dnia 7 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie: 

„Czy były małżonek żołnierza zawodowego jest osobą upraw-

nioną, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie 

ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 24 maja 2004 r.), do zawarcia 

umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu po ustaniu 

wspólności majątkowej małżeńskiej?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 103/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsię-

biorcy zagranicznego (art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej – jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 

672 ze zm.), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do 

Krajowego Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa pro-

cesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w spra-

wach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału. 

 

III CZP 109/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku położo-

nym na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność 
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Skarbu Państwa i gminy jest niedopuszczalne także wtedy, gdy 

użytkownikiem wieczystym gruntu obejmującego te nieruchomości 

jest jedna osoba. 

 

III CZP 110/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 

Dłużnik zajętej wierzytelności, który w związku z zajęciem 

przekazał świadczenie organowi egzekucyjnemu, wiedząc, że przed 

zajęciem dotychczasowy wierzyciel przelał wierzytelność na osobę 

trzecią, nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 512 k.c. 

 

III CZP 112/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

Datą uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu 

wnoszonej w postaci wpłaty gotówkowej w polskiej placówce pocz-

towej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) jest data przy-

jęcia tej wpłaty przez operatora. 

 

III CZP 117/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

W postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie 

pełnomocnika na podstawie stawki minimalnej, o której mowa w § 

10 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedli-

wości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności rad-

ców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów po-

mocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z 

urzędu (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 490). 
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III CZP 119/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Jeżeli powód po spełnieniu świadczenia przez pozwanego po 

doręczeniu pozwu nie cofnął pozwu, sąd oddala powództwo. 

 

III CZP 137/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie 

może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. 

na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na 

ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081 k.p.c. Po rozpoczę-

ciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może na-

stąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustale-

nie wskazanych numerów nie jest możliwe. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 359/12 – wyrok z dnia 6 września 2013 r. 

Czynność prawna nabycia nieruchomości zajętej (art. 930 § 1 

k.p.c.) jest względnie bezskuteczna. 

 

IV CSK 39/13 – wyrok z dnia 24 października 2013 r. 

Zaprzestanie zarządzania przez spółdzielnię mieszkaniową 

domem jednorodzinnym w następstwie przeniesienia jego własno-

ści na rzecz członka nie może stanowić statutowej przyczyny wy-

kreślenia takiego członka ze spółdzielni. 

 

V CSK 505/12 – wyrok z dnia 30 października 2013 r. 

W razie podziału spółdzielni będącej użytkownikiem wieczy-

stym gruntu, przysługujące jej uprawnienie do bonifikaty od opłaty 

rocznej przechodzi na spółdzielnię powstałą w wyniku podziału, 

która stała się użytkownikiem wieczystym tego gruntu. 

 

II CSK 69/13 – wyrok z dnia 14 listopada 2013 r. 

Posiadanie nieruchomości w zakresie służebności przesyłu 

gazu przez przedsiębiorcę korzystającego z tej nieruchomości bez 

tytułu prawnego obejmuje także strefę ochronną, przewidzianą w 

przepisach normujących warunki techniczne, jakim powinny odpo-

wiadać sieci gazowe. 
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II CSK 104/13 – wyrok z dnia 14 listopada 2013 r. 

W razie nieosiągnięcia zamierzonego celu świadczenia po-

wstaje roszczenie o jego zwrot na podstawie art. 410 § 2 k.c., mimo 

że świadczący wiedział o braku zobowiązania. 

 

I CSK 38/13 – wyrok z dnia 15 listopada 2013 r. 

Uczelnia wyższa wykonująca zadania przewidziane w art. 13 

ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 572), przeznaczająca ca-

łość przychodów na pokrywanie kosztów działalności i cele statu-

towe uczelni, wykorzystuje grunty komunalne oddane jej w użytko-

wanie wieczyste na niezarobkową działalność oświatową i nauko-

wo-badawczą w rozumieniu art. 72 ustęp 3 punkt 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz. U. 

z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

 

I CSK 90/13 – wyrok z dnia 29 listopada 2013 r. 

Wysokość świadczenia banku na rzecz beneficjenta gwarancji 

bankowej nie zależy od rozmiaru świadczenia obciążającego zlece-

niodawcę gwarancji. 

 

I CSK 124/13 – wyrok z dnia 29 listopada 2013 r. 

W sprawie o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

uchybienia terminowi spełnienia świadczenia, ocena, czy kara ta 

jest nadmiernie wygórowana (art. 484 § 2 k.c.), powinna uwzględ-

niać wysokość kary umownej zastrzeżonej w tej umowie na wypa-

dek odstąpienia od niej. 
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IV CSK 191/13 – wyrok z dnia 11 grudnia 2013 r. 

Wykorzystanie przez osobę trzecią oznaczenia (znaku towa-

rowego) w domenie internetowej stanowi naruszenie prawa 

ochronnego na ten znak, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wpro-

wadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi) albo prowadzi 

do naruszenia funkcji reklamowej znaku (art. 296 ust. 1 ustawy z 

dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jedn. 

tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 117 ze zm.). 

 

I CSK 149/13 – wyrok z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Postanowienie ogólnych warunków umowy ubezpieczenia na 

życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przewidujące, 

że w razie wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego przed 

upływem 10 lat od daty zawarcia umowy, ubezpieczyciel pobiera 

opłatę likwidacyjną powodującą utratę wszystkich lub znacznej 

części zgromadzonych na rachunku ubezpieczającego środków fi-

nansowych, rażąco narusza interesy konsumenta i stanowi niedo-

zwolone postanowienie umowne w świetle art. 3851 zdanie 1 k.c. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 6/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wobec braku uwzględnienia w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 

27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania kar-

nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1247) reguł zamiany 

kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec sprawcy przestęp-

stwa podlegającego kontrawencjonalizacji w sytuacji, gdy odpo-

wiedni przepis kodeksu wykroczeń w sankcji nie przewiduje takiego 

rodzaju kary postępowanie dotyczące zamiany, jak i wykonawcze, 

należy umorzyć, czy też orzeczona kara ograniczenia wolności po-

winna być zamieniona na karę przewidzianą za wykroczenie, ze 

zmianą rodzaju kary?” 

 

I KZP 7/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy użyte w art. 82 § 1 k.k. określenie «nie odwołano warun-

kowego zwolnienia» odnosi się do sytuacji, gdy w okresie 6 miesię-

cy po upływie okresu próby nie wydano prawomocnego, czy też 

nieprawomocnego postanowienia o odwołaniu warunkowego zwol-

nienia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 25/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

udzielić odpowiedzi jak w uchwale pełnego składu Sądu Naj-

wyższego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie BSA-4110-4/13 

(OSNKW 2014, z. 2, poz. 9). 

 

I KZP 26/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Jędrzejowie VII Zamiejscowy 

Wydział Karny z/s we Włoszczowie 

udzielić odpowiedzi jak w uchwale pełnego składu Sądu Naj-

wyższego z dnia 28 stycznia 2014 r., w sprawie BSA-4110-4/13 

(OSNKW 2014, z. 2, poz. 9). 

 

I KZP 27/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Suwałkach 

udzielić odpowiedzi jak w uchwale pełnego składu Sądu Naj-

wyższego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie BSA-4110-4/13 

(OSNKW 2014, z. 2, poz. 9). 

 

I KZP 28/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

udzielić odpowiedzi jak w uchwale pełnego składu Sądu Naj-

wyższego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie BSA-4110-4/13 

(OSNKW 2014, z. 2, poz. 9). 
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I KZP 29/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony 

z wyłączeniem pewnej ich kategorii stoi w sprzeczności z ustawą o 

kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku wraz ze zmiana-

mi z dnia 18 stycznia 2013 roku, 

a jeżeli tak, to czy ustawa o kierujących pojazdami wyklucza 

możliwość orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicz-

nych z wyłączeniem pewnej ich kategorii, a nadto czy organy admi-

nistracji, z uwagi na treść przepisów ustawy o kierujących pojaz-

dami, uprawnione są do ingerencji w treść prawomocnego wyroku 

karnego w zakresie prawomocnie orzeczonego zakazu prowadzenia 

pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pewnej ich kategorii?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KK 184/13 – wyrok z dnia 15 października 2013 r. 

Wprawdzie przestępstwa określone w art. 286 § 1 k.k. i w art. 

297 § 1 k.k., jako charakteryzujące się celem działania, należą do 

tzw. przestępstw kierunkowych, co oznacza, że mogą być popeł-

nione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, to jednak w wypadkach 

ich form zjawiskowych określonych w art. 18 § 3 k.k. wystarczające 

jest wykazanie po stronie współdziałającego pomocnika zamiaru 

ewentualnego. 

 

IV KK 147/13 – wyrok z dnia 17 października 2013 r. 

Zawarte w przepisie art. 536 k.p.k. sformułowanie, że Sąd Naj-

wyższy rozpoznaje kasację w granicach zaskarżenia i podniesio-

nych zarzutów, a w zakresie szerszym w wypadku określonym mię-

dzy innymi w art. 455 k.p.k., nie daje temu Sądowi uprawnienia do 

poprawienia błędnej kwalifikacji prawnej czynu. 

 

V KK 158/13 – wyrok z dnia 7 listopada 2013 r. 

Osoba zajmująca się, w warunkach określonych w art. 9 § 3 

k.k.s., obsługą księgową podatnika, w tym sporządzaniem deklara-

cji lub oświadczenia składanych następnie organowi podatkowemu, 

może ponosić odpowiedzialność karną jak sprawca, z art. 56 § 1 

k.k.s., jeżeli podając w tych dokumentach nieprawdę lub zatajając 

prawdę naraziła podatek na uszczuplenie. 
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II KK 164/13 – postanowienie z dnia 13 listopada 2013 r. 

Prawomocne orzeczenie w kwestii prawdziwości albo nie-

prawdziwości oświadczenia lustracyjnego złożonego na podstawie 

art. 6 ust. 1 ustawy lustracyjnej z 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 

428 ze zm.) nie stwarza stanu rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 17 

§ 1 pkt 7 k.p.k., który znajduje – zgodnie z art. 19 ustawy lustracyj-

nej z 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) – odpowiednie 

zastosowanie w postępowaniu lustracyjnym, i tym samym nie sta-

nowi przeszkody do badania zgodności z prawdą oświadczenia lu-

stracyjnego złożonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy lustracyj-

nej z 2006 r., pomimo że oba oświadczenia dotyczą tych samych 

wydarzeń z przeszłości i w obu postępowaniach lustracyjnych 

przeprowadza się te same dowody. 

 

I KZP 21/13 – postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Rozszerzenie uprawnień do zaskarżenia postanowienia o za-

niechaniu ścigania w znowelizowanym art. 306 k.p.k. (ustawa z dnia 

22 marca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karne-

go, Dz. U. poz. 480) odnosi się do zażaleń wniesionych po dniu 22 

lipca 2013 r. 

 

I KZP 22/13 – postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Dla oceny dopuszczalności zażalenia wnoszonego na podsta-

wie art. 306 § 1a pkt 3 k.p.k. znaczenie ma stan prawny obowiązują-

cy w chwili jego wniesienia. 
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I KZP 23/13 – postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Możliwość orzekania w kwestii dalszego odroczenia wykona-

nia kary pozbawienia wolności na podstawie art. 151 § 1 k.k.w., a w 

konsekwencji także co do potencjalnego ponownego warunkowego 

zawieszenia jej wykonania na podstawie art. 152 § 1 k.k.w., jest 

związana ze zróżnicowaniem okresów odroczenia wynikającym z 

art. 151 § 1 zd. 1 i zd. 2 k.k.w. oraz uzależniona od ich upływu. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 1/14 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy stworzenie kierowcy możliwości spania w nocy (nocnego 

snu) w kabinie samochodu podczas odbywania podróży służbo-

wych w transporcie międzynarodowym zapewnia bezpłatny nocleg, 

a w konsekwencji, czy pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów 

takich noclegów (§ 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz wa-

runków ustalania należności przysługujących pracownikowi za-

trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu-

dżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 

236, poz. 1991 ze zm.), czy też takie należności przysługują i w jakiej 

wysokości (art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców, jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 w związku z § 

9 ust. 1 bądź ust. 2 wymienionego rozporządzenia)?” 

 

III PZP 1/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 25 ust. 2 Pakietu Gwarancji Pracowniczych 

zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy związkami zawodowymi 

działającymi w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik 
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S.A. a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. oraz 

Agusta Westland NV – spółką prawa holenderskiego (który wszedł 

w życie 29 stycznia 2010 r.) pozbawiający prawa do kolejnych rat 

świadczenia prywatyzacyjnego pracowników niepozostających w 

stosunku pracy w dacie ich wypłaty stanowi dyskryminację ze 

względu na datę ustania stosunku pracy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 2/13 – z dnia 6 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariu-

sza Państwowej Straży Pożarnej o odszkodowanie i zadośćuczy-

nienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek działań dyskrymina-

cyjnych i mobbingowych w jednostce organizacyjnej, w której pełni 

lub pełnił służbę (art 111a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań-

stwowej Straży Pożarnej; jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 

ze zm.). 

 

I UZP 3/13 – z dnia 11 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

Likwidator spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności za zale-

głości składkowe tej spółdzielni na podstawie art. 116a ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: 

Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 

października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (jed-

nolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z zm.). 
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I UZP 4/13 – z dnia 11 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Łodzi 

W postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decy-

zji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do jednora-

zowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nie-

przedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego 

sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania 

oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 22 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo-

łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – 

tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.); 

Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 

 

II PZP 1/13 – z dnia 13 lutego 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Toruniu: 

„Czy w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa 

pracy istnieje możliwość zawarcia umowy o poddanie sądowi 

pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właści-

wy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wy-

niknąć z oznaczonego stosunku prawnego, tj. czy istnieje w tych 

sprawach możliwość zawarcia tzw. umowy prorogacyjnej (proroga-

tio fori) określonej w art. 46 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze 

zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I PZP 4/13 – z dnia 26 lutego 2014 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Przepis art. 251 § 1 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 

listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) nie ma zastoso-

wania w przypadku, w którym kolejne umowy o pracę na czas okre-

ślony były zawierane przed dniem 1 maja 2004 r., natomiast następ-

na taka umowa została zawarta już po tym dniu (art. 15 powołanej 

ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.). 


