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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 41/12 

"Czy podstawę odpowiedzialności za szkodę spowodowaną 
wylaniem się wody w budynku z lokalu położonego wyżej do lokalu 
usytuowanego niżej stanowi przepis art. 433 Kodeksu cywilnego?" 

 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 
Sądu Najwyższego: 

III CZP 42/12 

"Czy upadły, który poręczył za zapłatę zobowiązania zacią-
gniętego przez inny podmiot, obciążając swój majątek hipoteką 
ustanowioną w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogło-
szenie upadłości i nie otrzymując z tego tytułu żadnego świadcze-
nia, winien zostać uznany dłużnikiem osobistym zabezpieczonego 
wierzyciela w rozumieniu art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze?" 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 
rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 43/12 

"1. Czy tytuł wykonawczy powstały w wyniku nadania klauzuli 
wykonalności na podstawie art. 788 § 1 k.p.c. na rzecz następcy 
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prawnego wierzyciela po wszczęciu postępowania egzekucyjnego 
przez pierwotnego wierzyciela upoważnia do wstąpienia aktualnego 
wierzyciela w miejsce dotychczasowego i do kontynuowania postę-
powania egzekucyjnego, czy też tego rodzaju przekształcenie pod-
miotowe w postępowaniu egzekucyjnym jest niedopuszczalne? 

2. W razie odpowiedzi twierdzącej: w jaki sposób należy za-
kończyć postępowanie egzekucyjne wobec dotychczasowego wie-
rzyciela?" 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 44/12 

"Czy w sprawie o wpis własności, w której zbywca nierucho-
mości zmarł przed złożeniem wniosku do Sądu, Sąd stosownie do 
treści przepisu art. 6261 § 2 k.p.c. może uznać za uczestników po-
stępowania jego następców prawnych mimo, że nie są oni jeszcze 
wpisani w księdze wieczystej, a w sytuacji braku dowodów wskazu-
jących na krąg spadkobierców winien uprzednio podjąć czynności 
określone w treści przepisu art. 510 § 2 k.p.c., czy też może doko-
nać wpisu nowego właściciela a zawiadomienie o wpisie przezna-
czone dla nieznanych obecnie Sądowi spadkobierców osoby wpi-
sanej na podstawie art. 62612 § 2 i § 3 złożyć do akt ze skutkiem do-
ręczenia?" 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 45/12 

"Czy w świetle treści przepisu art. 10 ust. 2 ustawy z 26 czerw-
ca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (...) 
po 20 lutego 2011 r. możliwe jest wpisanie w księdze wieczystej hi-
poteki umownej zwykłej na podstawie notarialnego oświadczenia 
właściciela sporządzonego przed tą datą, jeżeli wniosek o wpis zo-
stał złożony po tej dacie?" 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 46/12 

"Czy przedmiotem zapisu windykacyjnego, określonego w tre-
ści art. 9811

 

 § 2 pkt 1 k.c. może być rzecz będąca w chwili sporzą-
dzenia testamentu przedmiotem ustawowej wspólności małżeń-
skiej?" 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 47/12 

"Czy przepis art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. sta-
nowi podstawę do zasądzenia od wierzyciela na rzecz dłużnika 
kosztów egzekucji, w przypadku umorzenia przez komornika postę-
powania egzekucyjnego, na skutek uchylenia orzeczenia o nadaniu 
klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu?" 
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Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 48/12 

"Czy w sprawie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z pra-
wem stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego na-
uczyciela akademickiego legitymacja procesowa bierna przysługuje 
członkom komisji dyscyplinarnej, która w pierwszej instancji wyda-
ła z naruszeniem procedury orzeczenie o zwolnieniu nauczyciela z 
pracy?" 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 49/12 

"Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa 
podmiotu zobowiązanego do świadczenia przeciwko poszkodowa-
nemu o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania, 
wynikającego z prawomocnej i ostatecznej decyzji administracyjnej, 
wydanej przez właściwego starostę na podstawie art. 131 ust. 1 
ustawy Prawo o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z 
art. 17 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 
dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. 
zm.)?" 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 50/12 

"Czy postanowienie w przedmiocie odmowy wydania posta-
nowienia o nadaniu klauzuli wykonalności podlega zaskarżeniu za-
żaleniem? 

a w wypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi 
Czy po wydaniu stronie procesu tytułu wykonawczego bez 

uprzedniego wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno-
ści tytułowi egzekucyjnemu istnieje możliwość późniejszego wyda-
nia takiego postanowienia?" 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 84/11

Zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej, 
która nie dopełniła w terminie obowiązków przewidzianych w art. 9 
ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 
125, poz. 873 ze zm.), pozostało organem spółdzielni na podstawie 
dotychczasowego statutu. 

 – z dnia 10 maja 2012 r. w składzie 7 sędziów na 
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

 
III CZP 12/12

Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu na pod-
stawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) 
może obejmować opłaty związane z korzystaniem z lokalu. 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

 
III CZP 14/12

"Jakie składniki majątku wspólnego spółki cywilnej w stanie 
prawnym obowiązującym przed dniem 20 stycznia 2005 r. podlegają 
rozliczeniu przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków w 
sytuacji, gdy w dacie ustania ustawowej wspólności małżeńskiej 
małżonkowie byli jedynymi wspólnikami tej spółki, a rozwiązanie 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie: 
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spółki nastąpiło już po ustanowieniu rozdzielności małżeńskiej, 
przy czym po ustaniu wspólności doszło do zmian w składzie spół-
ki, bowiem jeden z małżonków z niej wystąpił i w jego miejsce 
wstąpiła inna osoba, w szczególności czy rozliczeniu podlega od-
szkodowanie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń za szkodę po-
wstałą w wyniku kradzieży w okresie kiedy małżonkowie pozosta-
wali we wspólności ustawowej i byli jednocześnie jedynymi wspól-
nikami spółki cywilnej, która poniosła stratę, a odszkodowanie to 
wypłacono jednemu z małżonków po ustaniu wspólności małżeń-
skiej i po rozwiązaniu spółki cywilnej?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 15/12

Artykuł 11d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy pań-
stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu 
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii 
gwarancyjnych, w brzmieniu ustalonym ustawą o zmianie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw z dnia 18 grudnia 
2009 r. (Dz. U. Nr 233, poz. 1779) nie stanowi samodzielnej podsta-
wy do przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu na własnościowe prawo do lokalu. 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 

 
III CZP 19/12

"Czy dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez 
beneficjenta dofinansowania w formie dotacji rozwojowej na reali-
zację Projektu, przyznanej na podstawie umowy o dofinansowanie 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie: 
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projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej 
z instytucją pośredniczącą?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 20/12

Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy (następcom) w 
trybie art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tekst jedn.: 
Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm.) mogło nastąpić w ramach 
więcej niż jednej umowy z tym, że musiało dojść do przekazania ca-
łego gospodarstwa. 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

 
III CZP 9/12

1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 
125 § 3 k.p.c.). 

 – z dnia 23 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesio-
nego drogą elektroniczną może być potraktowany jako środek od-
woławczy niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak pod-
pisu (art. 130 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia 
tego środka do sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 
3 k.p.c.). 
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III CZP 11/12

Jeżeli sąd uzna, że skarga na czynności komornika wskazuje 
na uchybienia uzasadniające podjęcie działań na podstawie art. 759 
§ 2 k.p.c., nie odrzuca jej z przyczyn określonych w art. 767

 – z dnia 23 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

3

 
 k.p.c. 

III CZP 16/12

Oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie speł-
nienia świadczenia (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy zarzut ten – ze względu na ustanowiony ustawą zakaz – 
nie mógł być rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzeku-
cyjny. 

 – z dnia 23 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

 
III CZP 17/12

Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-
mornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1376) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o 
zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 40, 
poz. 228) stanowi – niezależnie od dnia wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego – podstawę wystąpienia z wnioskiem o obniżenie 
wysokości opłaty stosunkowej pobieranej przez komornika w spra-
wach o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 49 ust. 
1 lub ust. 2. 

 – z dnia 23 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 
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III CZP 18/12

Jeżeli po rozpoznaniu sprzeciwu wyrok zaoczny został uchy-
lony w całości lub w części, postępowanie toczące się na skutek 
zażalenia na zawarte w tym wyroku postanowienie o kosztach pro-
cesu podlega umorzeniu. 

 – z dnia 23 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

 
III CZP 21/12

Nie jest dopuszczalne zarządzenie przez sąd połączenia w celu 
łącznego rozpoznania sprawy z wniosku o ustalenie miejsca pobytu 
dziecka ze sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej. 

 – z dnia 23 maja 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku 

 
III CZP 77/11

Delegowanie sędziego przez prezesa sądu apelacyjnego – na 
podstawie art. 77 § 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) – do 
pełnienia obowiązków w innym sądzie nie upoważnia tego sędziego 
do ogłoszenia, po upływie okresu delegacji, wyroku wydanego z je-
go udziałem. 

 – z dnia 24 maja 2012 r. w składzie 7 sędziów na 
wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CSK 181/11
Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. może być uzasad-

niony także potrzebą uzyskania ochrony prawnej w oznaczonym 
okresie, jeżeli powództwo przewidziane w tym przepisie stanowi je-
dyny środek ochrony takich praw. 

 – wyrok z dnia 9 lutego 2012 r. 

 
IV CSK 225/11
W zakresie terminowych operacji finansowych (art. 5 ust. 2 pkt 

4 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn.: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), polegających na zawieraniu 
przez banki z kontrahentami terminowych umów opcyjnych, należy 
stosować zbliżony lub podobny przedkontraktowy standard infor-
macyjny wynikający z postanowień dyrektywy 2004/39/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych (MiFiD), nawet jeżeli w chwili 
zawarcia umowy z bankiem dyrektywa ta nie była jeszcze imple-
mentowana do polskiego porządku prawnego. 

 – wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. 

 
I CSK 216/11
Apteka może odmówić wydania leku refundowanego przez 

NFZ jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności 
recepty. 

 – wyrok z dnia 9 marca 2012 r. 



13 

 

I CO 8/12
Skarga o wznowienie postępowania w przedmiocie ważności 

wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wniesiona 
przez wyborcę, który wniósł protest przeciwko ważności wyborów, 
jest niedopuszczalna. 

 – postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

 
I CSK 8/12
Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego na warunkach przewi-

dzianych w art. 56-58 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwate-
rowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w brzmieniu 
obowiązującym do dnia 4 listopada 2010 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 
2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.) przysługuje także rozwiedzionemu 
małżonkowi żołnierza zawodowego, jeżeli kwatera stała została 
przydzielona żołnierzowi w czasie trwania małżeństwa. 

 – wyrok z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

 
I CSK 359/11

Zbycie pod warunkiem udziału w spadku obejmującym nieru-
chomość wywołuje jedynie skutek obligacyjny. 

 – postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

I KZP 10/12 

"Czy wykonywanie robót budowlanych w sytuacji, gdy decyzja 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę nie 
korzysta jeszcze z waloru ostateczności, wyczerpuje znamiona 
przestępstwa z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)?" 

 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

I KZP 11/12 

„Czy ingerencja sprawcy w proces zabezpieczający mienie ru-
chome przed dostaniem się do jego wnętrza, polegająca na unie-
możliwieniu uruchomienia elektronicznej (lub innej) przeszkody 
chroniącej to mienie, a następnie zabór tego mienia (lub innej rze-
czy znajdującej się wewnątrz) w celu przywłaszczenia wyczerpuje 
normatywne pojęcie kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 
1 k.k., czy też stanowi kradzież zwykłą w rozumieniu art. 278 § 1 k.k. 
(bądź z uwagi na wartość mienia wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.), 
ewentualnie czy jest etapem niekaralnych czynności przygotowaw-
czych do dokonania przestępstwa kradzieży z włamaniem?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
II KO 71/11
Ujawnienie przez lustrowanego swojej współpracy z organami 

bezpieczeństwa państwa nie powoduje automatycznie tego, że 
wcześniejsze zachowanie lustrowanego, podejmowane w okresie 
poprzedzającym takie ujawnienie, traci tylko z tego powodu przy-
miot tajnej współpracy. 

 – postanowienie z dnia 2 lutego 2012 r. 

 
IV KK 392/11

Postępowanie zmierzające do realizacji normy materialnej in-
nej gałęzi prawa, niż prawo karne, nie może być uznane za „postę-
powanie karne” w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., a więc takim 
postępowaniem nie jest też postępowanie w sprawach o wykrocze-
nia. 

 – wyrok z dnia 2 lutego 2012 r. 

Wcześniejsze zakończenie postępowania innego niż postępo-
wanie karne, choćby co do tego samego czynu, tej samej osoby, nie 
powoduje powagi rzeczy osądzonej (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.). 

 
V KK 438/11
Prowadzenie postępowania bez udziału oskarżonego (art. 377 

§ 3 k.p.k.), w razie jego niestawiennictwa, jest możliwe tylko wtedy, 
gdy oskarżony został osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy 
(art. 132 § 1 k.p.k.) co wyklucza możliwość doręczenia w trybie 
określonym w art. 139 § 1 k.p.k. 

 – wyrok z dnia 3 lutego 2012 r. 
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IV KK 166/11
Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 23 lutego 1991 

r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjo-
nowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), osobom, które w jakimkol-
wiek okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. 
prowadziły działalność, która była zaprzeczeniem działalności na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, nie przysługuje od 
Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadość-
uczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orzeczenia, 
którego stwierdzono nieważność albo decyzji o internowaniu, która 
z mocy prawa została uznana za nieważną. Bez znaczenia jest przy 
tym to, czy działalność taka miała miejsce przed, czy też po wyda-
niu takiego orzeczenia albo decyzji. 

 – postanowienie z dnia 22 lutego 2012 r. 

 

III KK 386/11

Uwzględnienie wniosku prokuratora, uzgodnionego uprzednio 
z oskarżonym (art. 335 § 1 k.p.k.), o skazanie tego oskarżonego bez 
rozprawy w określony sposób (art. 343 § 1 k.p.k.), może nastąpić 
jedynie wówczas, gdy w tym czasie nie zmieniła się sytuacja praw-
na oskarżonego, a więc jeżeli stoi on nadal pod zarzutem popełnie-
nia określonego przestępstwa, cały czas tego samego. Jeżeli nato-
miast doszło do zmiany opisu i kwalifikacji prawnej tego zachowa-
nia, to prokurator powinien ponownie uzgodnić z oskarżonym spo-
sób skazania go bez rozprawy, i to nawet wówczas, gdy kara i inne 
środki uprzednio uzgodnione mieszczą się w granicach kar i środ-
ków możliwych obecnie do orzeczenia. Nie można natomiast uznać, 
że zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku prokuratora o 

 – wyrok z dnia 23 lutego 2012 r. 
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skazanie bez rozprawy (art. 343 § 7 k.p.k.), gdy takich ponownych 
uzgodnień z oskarżonym prokurator nie dokonał. 

 
V KK 283/11
Dowód rejestracyjny pojazdu stwierdza nie prawo majątkowe 

osoby związane z tym pojazdem, lecz administracyjne dopuszcze-
nie pojazdu do ruchu. Jako taki dowód rejestracyjny nie należy do 
kategorii dokumentów stwierdzających prawo majątkowe, dyspo-
nowanie którymi stanowi przedmiot ochrony wymieniony w opisie 
strony przedmiotowej przestępstwa określonego w art. 275 § 1 k.k. 

 – wyrok z dnia 2 marca 2012 r. 

 
I KZP 1/12

Drzewa rosnące w lesie, wycięte w ramach prawidłowej go-
spodarki leśnej, na co wskazuje posiadanie świadectwa legalności 
pozyskania drewna, stanowią pożytki rzeczy (nieruchomości – lasu) 
w rozumieniu art. 53 § 1 k.c. W przypadku współwłasności lasu wy-
cięte z niego drzewa, stanowią, w rozumieniu prawa karnego, dalej 
rzecz wspólną, i – o ile zostały one pozyskane w ramach prawidło-
wej gospodarki leśnej – będą pożytkami rzeczy wspólnej (art. 53 § 1 
k.c.), a te powinny podlegać podziałowi pomiędzy współwłaścicieli 
lasu zgodnie z treścią art. 207 k.c. lub w sposób określony w umo-
wie quoad usum. 

 – postanowienie z dnia 28 marca 2012 r. 

 
I KZP 23/11
1. Czyn określony w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331 ze zm.) nie jest wykroczeniem na szkodę konsumentów, zatem 
w sprawach o te wykroczenia powiatowy (miejski) rzecznik konsu-

 – postanowienie z dnia 28 marca 2012 r. 
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mentów nie może występować jako oskarżyciel publiczny, na pod-
stawie art. 42 ust. 3 wymienionej ustawy. 

2. Jeżeli powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów uzna, że 
zaistniało wykroczenie z art. 114 ust. 1 u.o.k.k., jest to równoznacz-
ne z ujawnieniem wykroczenia „w zakresie swojego działania” przez 
starostę (prezydenta miasta), jako organ administracji samorządo-
wej. W konsekwencji, na podstawie art. 17 § 3 k.p.s.w. temu orga-
nowi będą przysługiwały uprawnienia oskarżyciela publicznego, za-
tem i możliwość złożenia wniosku o ukaranie. Do złożenia takiego 
wniosku, jak i występowania w charakterze oskarżyciela publiczne-
go, będzie mógł on upoważnić podległych mu pracowników staro-
stwa (urzędu miasta), w tym rzecznika konsumentów. 

 
I KZP 25/11
Niewydanie postanowienia o podjęciu na nowo umorzonego 

dochodzenia rejestrowego (art. 325f § 3 k.p.k.) i wykonanie dalszych 
czynności procesowych stanowi względną przyczynę odwoławczą 
(art. 438 pkt 2 k.p.k.). 

 – postanowienie z dnia 28 marca 2012 r. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III UZP 2/12 

„Czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w któ-
rych wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego o przyzna-
niu (odmowie przyznania) prawa do świadczenia emerytalnego lub 
rentowego z uwzględnieniem postanowień rozporządzeń wspólno-
towych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego (Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerw-
ca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo-
łecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działal-
ność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczają-
cych się w obrębie Wspólnoty, Dz. U. UE L. nr 149, poz. 2 ze zm. 
oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 547/72 z dnia 21 marca 1972 r. 
ustalającego sposób stosowania Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 
aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. U. UE L. nr 
166, poz. 1 ze zm. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wy-
konywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego) właściwy miejscowo jest 
sąd miejsca siedziby organu rentowego jako jednostki organizacyj-
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nej wyznaczonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
do rozpoznania wniosku o przyznanie prawa (art. 461 § 22 k.p.c.), 
czy sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwołu-
jąca się od decyzji wydanej przez organ rentowy (art. 461 § 1 
k.p.c.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 
III PZP 3/12

W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pra-
cę z członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie 
art. 203 § 1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Ko-
deks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wy-
łączone roszczenie o przywrócenie do pracy. 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 7 sędziów na 
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

 
III UZP 1/12

Trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń na podstawie art. 138 ust. 4 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 
poz. 1227 ze zm.), obejmuje okres do ostatniej wypłaty (pobrania) 
nienależnego świadczenia. 

 – z dnia 16 maja 2012 r. w składzie 7 sędziów na 
pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
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