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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 25/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy od postanowienia oddalającego wniosek osoby upraw-

nionej do kontaktów z dzieckiem złożony w trybie art. 59815 § 1 

k.p.c. przysługuje apelacja, czy też zażalenie?” 

 

III CZP 26/13 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wierzytelność nabyta w drodze przelewu przez dłużnika 

upadłego, wobec którego ogłoszono upadłość obejmującą likwida-

cję jego majątku, w terminie i przy spełnieniu warunku o jakim mo-

wa w art. 94 ust. 1 in fine ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze 

z dnia 28 lutego 2003 roku (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 

1361 z późn. zm.), jest taką, którą dłużnik ten może skutecznie po-

trącić z wierzytelnością przysługującą wzajemnie upadłemu, a jeśli 

tak to czy jego oświadczenie złożone przed ogłoszeniem upadłości 

wywoła skutek o jakim mowa w § 2 art. 498 k.c.?” 

(poprzednia sygnatura III CZP 78/12). 
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III CZP 27/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zasada formalnej jawności ksiąg wieczystych, wyrażona 

w art. 2 u.k.w.h. wraz ze stwierdzeniem, że nie można zasłaniać się 

nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o któ-

rych uczyniono w niej wzmiankę, daje podstawę do skutecznego 

zarzutu dowiedzenia się o wyroku (postanowieniu) w rozumieniu 

art. 407 § 1 k.p.c. wobec strony, wnoszącej skargę o wznowienie 

postępowania, opartą na podstawie z art. 524 § 2 k.p.c., w sytuacji, 

gdy wyrok ten (postanowienie) został ujawniony w dziale II – im 

księgi wieczystej, jako podstawa wpisu nowego właściciela nieru-

chomości?” 

 

III CZP 28/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu I in-

stancji oddalające skargę na czynność komornika polegającą na 

wydaniu postanowienia o oddaleniu wniosku dłużnika lub wierzy-

ciela o dokonanie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomo-

ści w trybie art. 951 k.p.c.?” 
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III CZP 29/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„a) Czy przepis art. 713 Kodeksu Napoleona może stanowić 

samodzielną podstawę dokonania wpisu w księdze wieczystej pra-

wa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa; 

b) czy powołanie się we wniosku przez Skarb Państwa na pra-

wo własności nieruchomości wynikające z przepisu art. 713 Kodek-

su Napoleona, do którego to wniosku nie dołączono żadnych do-

kumentów to prawo własności wykazujących stanowi wystarczają-

cą podstawę do dokonania obwieszczeń publicznych w trybie prze-

pisu § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 

września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbio-

rów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.)?” 

 

III CZP 30/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy art. 68 ust. 2b ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ma zastoso-

wanie do osoby bliskiej najemcy, w sytuacji, gdy najemca zawarł 

umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego z gminą w czasie obowią-

zywania art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-

ce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), w brzmie-

niu nadanym ustawą z 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o go-

spodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw tj. od dnia 22 września 2004 r. do dnia 21 października 2007 r., 

jeżeli nabywca lokalu podarował go osobie bliskiej po dniu 21 paź-
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dziernika 2007 r., a osoba bliska zbyła lokal przed upływem pięciu 

lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia?” 

 

III CZP 31/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy spółka wodna działająca na podstawie art. 164 i nast. 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 

2012 r. poz. 145 ze zm.), której zadaniem jest m. in. zapewnienie 

(dostarczenie) wody dla ludności, może nabyć w drodze zasiedze-

nia służebność odpowiadającą treści służebności przesyłu – na 

rzecz przedsiębiorstwa?” 

 

III CZP 32/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy od postanowienia sądu I instancji w sprawie o obniżenie 

opłaty egzekucyjnej (art. 49 ust. 7 ustawy o komornikach sądowych 

i egzekucji) przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi?” 

 

III CZP 33/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wskazany w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115) w brzmieniu obowiązującym do dnia 27 października 2002 r., to 

jest do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o 

bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – Dz. 
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U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, zarząd miasta (obecnie prezydent mia-

sta), jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach 

powiatu, w zakresie odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niena-

leżytego utrzymania nawierzchni drogi, reprezentuje Skarb Pań-

stwa, czy jednostkę samorządu terytorialnego, to jest miasto na 

prawach powiatu, którego jest organem?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 1/13 – z dnia 8 marca 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wie-

rzyciela powoduje uchylenie wydanego w jego toku postanowienia 

o przyznaniu wierzycielowi od dłużnika kosztów zastępstwa praw-

nego (art. 826 k.p.c.). 

2. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności zło-

żonego przez wierzyciela tytułu, o którym mowa w art. 7701 k.p.c. 

3. Odmówiono udzielenia odpowiedzi w pozostałym zakresie. 

 

III CZP 5/13 – z dnia 8 marca 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie za dokonanie czyn-

ności notarialnej, do której zobowiązuje go art. 92 § 4 ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 

189, poz. 1158 ze zm.), ustalone zgodnie z art. 5 § 1 tej ustawy oraz § 

16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 

r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, 

poz. 1564 ze zm.). 

 

III CZP 109/12 – z dnia 8 marca 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

1) Artykuł 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komor-

nikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 231, 
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poz. 1376 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku umorzenia 

postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela w sytuacji, 

gdy będący podstawą egzekucji nakaz zapłaty w postępowaniu 

upominawczym utracił moc po wszczęciu egzekucji; 

2) odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 

 

III CZP 88/12 – z dnia 19 marca 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwła-

ścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 

k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za 

korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224 § 2 lub art. 225 k.c. 

 

III CZP 4/13 – z dnia 21 marca 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 

„Czy po wejściu w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 

63 ust. 2) sąd może w procesie o usunięcie niezgodności między 

stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej 

a rzeczywistym stanem prawnym dokonywać kontroli ostateczności 

decyzji administracyjnej w postaci Aktu Własności Ziemi wydanego 

w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu wła-

sności gospodarstw rolnych w sytuacji, gdy właściwy organ admi-

nistracji stwierdził ostateczność tej decyzji?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 8/13 – z dnia 21 marca 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Nieważna jest umowa zamiany udziałów jedynie w niektórych 

działkach gruntu stanowiących wraz z innymi działkami nierucho-

mość objętą księgą wieczystą. 

 

III CZP 9/13 – z dnia 21 marca 2013 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

„1. Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zwrot 

świadczenia spełnionego tytułem zwrotu dofinansowania, jako 

środków pobranych nienależnie w rozumieniu art. 211 i art. 145 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z 

dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832), w 

związku z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Prze-

pisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), 

a w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1.: 

2. czy sąd powszechny jest uprawniony do stwierdzenia ist-

nienia zobowiązania do zwrotu dofinansowania, jako środków po-

branych nienależnie w rozumieniu art. 211 i art. 145 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

249, poz. 2104, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 grud-

nia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832), w związku 

z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy 
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wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1241, ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 85/12 – z dnia 22 marca 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich: 

„Czy zastrzeżenie umowne, które uzależnia skutki czynności 

prawnej od spełnienia świadczenia, może stanowić warunek w ro-

zumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 186/12 – wyrok z dnia 12 października 2012 r. 

Badanie zgodności z ustawą uchwały zgromadzenia spółki 

handlowej obejmuje nie tylko stwierdzenie uchybień popełnionych 

przy zwoływaniu zgromadzenia i podjęciu uchwały, ale także wpływ 

tych uchybień na treść tej uchwały. 

 

I CSK 49/12 – wyrok z dnia 8 listopada 2012 r. 

Postanowienie wzorca umowy deweloperskiej, zobowiązujące 

konsumenta do nabycia lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem we 

własności garażu wielostanowiskowego, uprawniającym do korzy-

stania z miejsca postojowego, nie jest niedozwolonym postanowie-

niem umownym (art. 385 § 1 k.c.). 

 

II CSK 128/12 – wyrok z dnia 22 listopada 2012 r. 

Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za szko-

dę poniesioną wskutek bezprawnego zbycia przez Skarb Państwa 

nieruchomości wadliwie przejętej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. e de-

kretu PKWN z dnia 6.IX.44 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej roz-

poczyna bieg od dnia wydania decyzji administracyjnej na podsta-

wie § 5 rozporządzenia z dnia 1 marca 1945 r. (art. 442 § 1 zd. 1 k.c.), 

jednak w każdym wypadku roszczenie to ulega przedawnieniu z 

upływem dziesięciu lat od dnia zbycia nieruchomości (art. 442 § 1 

zd. 2). 
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III CZP 79/12 – postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r. 

Wierzyciel, któremu przysługuje przewidziane w art. 532 k.c. 

uprawnienie do dochodzenia zaspokojenia z przedmiotów majątko-

wych znajdujących się w majątku osoby trzeciej nie może na pod-

stawie tytułu wykonawczego wydanego przeciwko dłużnikowi oraz 

wyroku uwzględniającego skargę pauliańską wszcząć egzekucji 

przeciwko osobie trzeciej w celu zaspokojenia wierzytelności chro-

nionej skargą pauliańską ani przyłączyć się do takiej egzekucji. 

 

I CNP 25/12 – wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r. 

Roszczenia przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedawniają się 

na podstawie art. 4421 k.c. 

 

I CSK 350/12 – wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r. 

Zastrzeżenie w bankowym wzorcu umownym skutku doręcze-

nia korespondencji zawierającej oświadczenie woli banku, kierowa-

nej wobec posiadacza rachunku pod adres znany bankowi, nie wy-

łącza oceny, czy doszło do naruszenia przez posiadacza rachunku 

obowiązku kontraktowego, wynikającego z art. 729 k.c. i naruszenia 

przez bank ogólnych zasad składania oświadczeń woli innej osobie 

(art. 61 k.c.). 

 

II CSK 219/12 – wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Adwokat i radca prawny odpowiadają za szkody wyrządzone 

mocodawcy wskutek własnych zaniedbań i błędów prowadzących 

do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, 
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gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność, ocenioną przy 

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru ich działalności. 

 

III CZP 89/12 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Spadkobierca, który nie złożył w terminie oświadczenia o przy-

jęciu lub odrzuceniu spadku, jest uważany za przyjmującego spa-

dek z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli przynajmniej jeden spad-

kobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1016 

k.c.). 

 

IV CSK 210/12 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Wyrok oddalający powództwo wydany w sprawie wszczętej na 

podstawie art. 10 u.k.w.h. przez jednego ze współwłaścicieli nieru-

chomości w części ułamkowej przeciwko innemu współwłaścicie-

lowi nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej w stosunku do 

wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości. 

 

II CSK 279/12 – wyrok z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Sąd drugiej instancji, rozpoznając sprawę na skutek apelacji 

od wyroku wstępnego, może zmienić wyrok i oddalić powództwo 

tylko w razie stwierdzenia negatywnej przesłanki materialnoprawnej 

powództwa, której sąd pierwszej instancji nie uwzględnił. 

 

V CSK 549/11 – postanowienie z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie można 

obciążyć użytkowaniem. 
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II CSK 300/12 – wyrok z dnia 7 lutego 2013 r. 

Przepis art. 58 § 3 k.c. w zw. art. 2 k.s.h. ma odpowiednie za-

stosowanie w sprawach o stwierdzenie nieważności uchwały wal-

nego zgromadzenia spółki akcyjnej (art. 425 § 1 k.s.h.). 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 4/13 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zawarte w przepisie art. 182 § 2 k.k.w. określenie «organ, 

do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia 

pojazdów zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia 

w orzeczonym zakresie» oznacza, że brak decyzji tego organu sta-

nowi przeszkodę do ustalenia, że środek ten był wykonywany?” 

 

I KZP 5/13 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu apelacyjnym sąd kontrolujący wyrok 

wydany w trybie art. 343 k.p.k., uprawniony jest do dokonania 

zmiany orzeczenia sądu I instancji na zasadach ogólnych, z 

uwzględnieniem modyfikacji wynikającej z art. 434 § 3 k.p.k., czy też 

zmiana taka wymaga zgody stron porozumienia zawartego w trybie 

art. 335 k.p.k.?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

V KK 64/12 – wyrok z dnia 12 grudnia 2012 r. 

Przestępstwa określone w art. 220 k.k. mają charakter typów 

kwalifikowanych w stosunku do odpowiadających im typów unor-

mowanych w art. 160 k.k., ze względu na sprecyzowanie w art. 220 § 

1 k.k. normatywnego źródła obowiązku sprawcy jako gwaranta nie-

zaistnienia skutku, a także na zawężeniu kręgu potencjalnych po-

krzywdzonych. Między typami przestępstw z art. 220 § 1 lub 2 k.k. 

(leges speciales) a odpowiadającymi im typami określonymi w art. 

160 k.k. (leges generales) zachodzi stosunek wykluczania. Zatem 

jeżeli do śmiertelnego wypadku pracownika doszło w rezultacie 

niewypełnienia obowiązku zapewnienia warunków bezpiecznej pra-

cy, to odpowiedzialność karną za zaistnienie wypadku może pono-

sić tylko ta osoba, na której ciążył prawny szczególny obowiązek 

zapobiegnięcia skutkowi, a więc należąca do kręgu podmiotów 

przestępstw indywidualnych stypizowanych w art. 220 § 1 i 2 k.k. 

 

V KK 82/12 – postanowienie z dnia 12 grudnia 2012 r. 

Jeżeli okoliczności świadczące o tym, że oskarżony o kradzież 

udzielił pomocy w zbyciu mienia pochodzącego z tego czynu, były 

podane w uzasadnieniu aktu oskarżenia, przy czym zamieszczono 

je w opisie czynu zarzuconego osobie, która nabyła to mienie i zo-

stała oskarżona o paserstwo (art. 291 § 1 k.k.), to należą one także 

do podstawy faktycznej oskarżenia osoby, której zarzucono popeł-

nienie kradzieży; w takiej sytuacji skazanie tego oskarżonego za 
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paserstwo (art. 291 § 1 k.k.), a nie za kradzież, nie wychodzi poza 

granice oskarżenia i nie narusza zasady skargowości określonej w 

art. 14 k.p.k. 

 

II KK 18/12 – postanowienie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

W świetle reguł postępowania obowiązujących w polskim pro-

cesie karnym nie jest możliwe „uniewinnienie od kwalifikacji praw-

nej”. 

 

III KK 117/12 – postanowienie z dnia 8 stycznia 2013 r. 

Powstanie sytuacji, w której dłużnik zaprzestał wykonywania 

swoich wymagalnych zobowiązań, nakłada obowiązek zgłoszenia w 

sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli nie znajduje 

się on w sytuacji, w której jego majątek nie wystarcza na zaspoko-

jenie długów, a niewykonanie takiego obowiązku może wiązać się z 

odpowiedzialnością karną za występek określony w art. 586 Kodek-

su spółek handlowych. 

 

III KK 123/12 – postanowienie z dnia 10 stycznia 2013 r. 

Użyty w art. 376 § 2 k.p.k. zwrot „zawiadomiony” oznacza po-

informowanie oskarżonego o terminie rozprawy przerwanej albo 

odroczonej zarówno za pomocą wezwania, jak i zawiadomienia, o 

których mowa w art. 129 § 1 i 2 k.p.k.; art. 16 § 2 k.p.k. nie zobowią-

zuje sądu do pouczania oskarżonego o konsekwencjach wskaza-

nych w art. 376 § 2 k.p.k. 
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I KZP 22/12 – postanowienie z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Przepis art. 300 § 2 k.k. udziela ochrony również wierzytelno-

ściom niezwiązanym z obrotem gospodarczym, w tym wynikającym 

z zobowiązań podatkowych. 

 

I KZP 23/12 – postanowienie z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Norma zawarta w art. 254 § 3 k.p.k. odnosi się do postępowa-

nia odwoławczego inicjowanego zażaleniami stron złożonymi na 

wszelkie postanowienia sądu podejmowane w trybie art. 254 § 1 

k.p.k., a więc także i zażaleniem prokuratora na postanowienie sądu 

o uwzględnieniu wniosku oskarżonego (czy obrońcy) i uchyleniu 

tymczasowego aresztowania. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 1/13 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu 

dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jednolity 

tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) stanowi przeszkodę do 

rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 

tej ustawy?” 

 

I UZP 1/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o określenie wysokości zobowiązania z tytułu 

składek i odsetek – po myśli przepisu art. 44 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1, 2 i 2a 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) – 

wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego będącego 

radcą prawnym winna być ustalona na podstawie § 6 rozporządze-

nia z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców 

prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy 
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prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 

(Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), czy też na podstawie innego prze-

pisu tego rozporządzenia?” 

 

II UZP 3/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy małżonkowi osoby uprawnionej do emerytury wojskowej 

przysługuje prawo do wypłaty wstrzymanego świadczenia w związ-

ku z zaginięciem uprawnionego za okres do dnia jego śmierci?” 

 

II UZP 4/13 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ubezpieczonemu ur. przed 31.12.1948 r., mającemu usta-

lone – po 31.12.2008 r. – prawo do emerytury na podstawie art. 29 

ustawy z dn. 31.12.2008 r. – prawo do emerytury na podstawie art. 

29 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 153, 

poz. 1227), którego wypłata była zawieszona z uwagi na dalsze za-

trudnienie i wysokość osiąganego przychodu i występującemu o 

emeryturę na podstawie art. 27 powołanej wyżej ustawy również po 

dniu 31.12.2008 r. (w sytuacji, gdy po ukończeniu 65 roku życia 

wnioskodawca nadal kontynuuje zatrudnienie), przysługuje prawo 

do obliczenia wysokości emerytury z art. 27 FUS na podstawie art. 

55 tej ustawy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 1/13 – z dnia 28 marca 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Zniesienie jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z za-

kresu administracji publicznej i przekazanie tych zadań innej jedno-

stce, posiadającej własne zasoby kadrowe wystarczające do ich 

wykonania, nie stanowi przejścia zakładu pracy na innego praco-

dawcę w rozumieniu art. 231 § 1 k.p. 

 

III SPZP 1/13 – z dnia 28 marca 2013 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Prokuratora Generalnego 

W postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do roz-

poznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 

zwłoki ocenie pod kątem przewlekłości podlegają zarzuty skarżące-

go odnoszące się do przebiegu postępowania, od jego wszczęcia 

do prawomocnego zakończenia, niezależnie od tego, na jakim eta-

pie tego postępowania skarga została wniesiona (art. 5 ust. 1 usta-

wy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony 

do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowa-

dzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu są-

dowym bez nieuzasadnionej zwłoki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze 

zm.). 


