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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 
 
 

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

III CZP 41/11 

"Czy na postanowienie sądu powszechnego – Sądu I instancji 
oddalające wniosek o wyłączenie arbitra wydane w trybie art. 1176 § 
4 k.p.c. przysługuje zażalenie wywiedzione w drodze 
odpowiedniego stosowania art. 394 § 1 pkt 10 k.p.c.?" 

 

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

III CZP 42/11 

"Czy w postępowaniu o usunięcie niezgodności pomiędzy 
stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym 
stanem prawnym nieruchomości dopuszczalne jest ustalenie faktu 
nabycia przez gminę z mocy prawa na podstawie art. 13 ust. 2 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 
2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) własności nieruchomości rolnej, 
jako przesłanki rozstrzygnięcia w sprawie, w sytuacji, gdy tytuł 
własności nieruchomości rolnej na rzecz gminy nie został 
stwierdzony przez wojewodę w drodze decyzji, o której mowa w art. 
13 ust. 4 powołanej na wstępie ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa?" 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 43/11 

"Czy właścicielowi nieruchomości przysługuje w stosunku do 
osoby będącej jej posiadaczem zależnym w złej wierze, które to 
posiadanie odpowiada służebności przesyłu, roszczenie o 
naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy (art. 225 w zw. z 
art. 230 k.c.)?" 

 

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

III CZP 44/11 

"I. Czy w świetle art. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) w sprawie, w której wniosek 
wszczynający postępowanie egzekucyjne złożony skutecznie przed 
wejściem w życie zmian zawierał żądanie przeprowadzenia 
egzekucji z nieruchomości, która nie mogła być w dacie złożenia 
wniosku wszczynającego postępowanie egzekucyjne prowadzona z 
uwagi na to, że wniosek o prowadzenie egzekucji z nieruchomości 
został złożony przed upływem roku od umorzenia egzekucji z tej 
nieruchomości w trybie art. 985 § 1 k.p.c. (termin roczny upływał z 
dniem 12 maja 2005 r.), a pierwsza czynność komornika w toku 
egzekucji z nieruchomości – wezwanie dłużnika do zapłaty długu w 
trybie art. 923 k.p.c. – została dokonana przez komornika w dniu 6 
czerwca 2005 r., postępowanie egzekucyjne z nieruchomości toczyć 
się ma według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w 
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nowym brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw czy też powinno toczyć się według przepisów 
dotychczasowych? 

II. Jeśli postępowanie egzekucyjne z nieruchomości powinno 
się toczyć według przepisów dotychczasowych to czy termin z art. 
939 § 4 k.p.c. jest terminem prawa procesowego czy terminem 
zawitym prawa materialnego i od jakiego momentu rozpoczyna się 
bieg terminu do zgłoszenia roszczenia o wynagrodzenie za 
sprawowanie zarządu i o zwrot poniesionych w związku z zarządem 
wydatków w sytuacji, kiedy zarząd ustaje w związku z 
uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności?" 

 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 45/11 

"a. Czy w świetle art. 189 k.p.c. i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) dopuszczalne jest powództwo o 
ustalenie własności nieruchomości mającej założoną księgę 
wieczystą?; 

b. w razie odpowiedzi twierdzącej, czy wyłączenie nabycia 
przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiącej las lub 
grunty leśne na podstawie art. 1 ust. 3 lit. b dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o 
przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 
15, poz. 82 ze zm.) następuje tylko w sytuacji podziału prawnego 
lub faktycznego nieruchomości przed 1 września 1939 r. na parcele, 
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z których żadna nie przekraczała 25 ha, czy też w przypadku 
podziału na parcele o powierzchniach przekraczających i 
nieprzekraczających 25 ha przejęciu podlegała cała nieruchomość, 
czy też tylko parcele o powierzchni przekraczającej 25 ha?" 

 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
przedstawiony do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

III CZP 46/11 

"Czy organ egzekucyjny wyznaczony przez sąd na podstawie 
art. 773 § 1 k.p.c. prowadzi obie egzekucje łącznie w całości?" 

 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 
Sądu Najwyższego: 

III CZP 47/11 

"Czy złożenie w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia 
postanowienia wydanego na rozprawie w postępowaniu 
upadłościowym wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia 
orzeczenia powoduje, że bieg terminu na wniesienie zażalenia 
określany jest na podstawie art. 394 § 2 Kodeksu postępowania 
cywilnego, czy też na podstawie art. 224 ustawy Prawo 
upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1361)?" 

 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

III CZP 48/11 
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Najwyższego: 
"Czy przewidziany w art. 1046 § 4 k.p.c. obowiązek gminy do 

wskazania tymczasowego pomieszczenia, w przypadku 
wykonywania obowiązku opróżnienia lokalu służącego 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu 
wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu 
socjalnego lub zamiennego, powoduje odpowiedzialność gminy na 
podstawie art. 417 § 1 k.c. wobec właściciela lokalu podlegającego 
opróżnieniu w sytuacji, gdy gmina nie wskaże takiego 
pomieszczenia tymczasowego?" 

(poprzednia sygnatura III CZP 141/10) 
 

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

III CZP 49/11 

"Czy w warunkach art. 932 § 4 k.p.c. udział spadkowy 
zmarłego rodzica spadkodawcy przypada także temu przyrodniemu 
rodzeństwu spadkodawcy, które nie jest biologicznym dzieckiem 
zmarłego rodzica spadkodawcy, czy też nie?" 

 

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

III CZP 50/11 

"Czy do odpowiedzialności sprzedawcy związanej z 
dokonaniem w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży 
rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa rzecz w celu 
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, za tzw. 
wady prawne, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 
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2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, 
poz. 1176 ze zm.), czy na zasadzie art. 535¹ k.c. przepisy art. 556 – 
576 k.c.?" 

 

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

III CZP 51/11 

"Czy sprawa o zapłatę kwoty nieprzekraczającej dziesięć 
tysięcy złotych z weksla gwarancyjnego podlega rozpoznaniu w 
postępowaniu uproszczonym na podstawie art. 505¹ pkt 1 k.p.c.?" 

 

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

III CZP 52/11 

"Czy określenie w treści oferty wykonawcy błędnej stawki 
podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tę stawkę, podatku VAT, 
jako składnika ceny brutto, stanowi błąd w obliczeniu ceny, o 
którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) i jest podstawą do odrzucenia oferty?" 

 

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

III CZP 53/11 

"Czy określenie w treści oferty wykonawcy błędnej stawki 
podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tę stawkę, podatku VAT, 
jako składnika ceny brutto, stanowi błąd w obliczeniu ceny, o 



8 
 

którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) i jest podstawą do odrzucenia oferty?” 
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UCHWAŁA  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
III CZP 135/10

Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje 
nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, wystarczającą 
podstawą wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wspólnika 
występującego ze spółki jest jego oświadczenie o wypowiedzeniu 
udziału w spółce, złożone na piśmie z podpisem notarialnie 
poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o 
księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 
poz. 1361 ze zm.). 

 – z dnia 10 czerwca 2011 r. w składzie 7 sędziów 
na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 
 
 
V CSK 256/10
Pobranie podczas sekcji zwłok fragmentów tkanek i narządów 

ludzkich oraz odmowa ich wydania nie stanowi naruszenia dobra 
osobistego w postaci kultu pamięci osoby zmarłej (rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i 
zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – 
Dz. U. Nr 252, poz. 1697). 

 – wyrok z dnia 9 lutego 2011 r. 

 
I CSK 226/10

Zastosowanie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.) w zakresie w 
jakim przepis ten odnosi się do weksli, jest ograniczone do weksli 
zupełnych wystawionych przed dniem 1 stycznia 1995 r. oraz do 
weksli in blanco uzupełnionych przed dniem 1 stycznia 1995 r. 

 – wyrok z dnia 18 lutego 2011 r. 

 
I CSK 358/10
Udzielenie przez stronę umowy przedwstępnej przed upływem 

terminu przedawnienia roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej 
nieodwołalnego pełnomocnictwa umocowującego do zawarcia 
umowy przyrzeczonej także po przedawnieniu się roszczenia o 
zawarcie tej umowy jest niedopuszczalne (art. 117 § 2 zdanie drugie 
k.c.) 

 – wyrok z dnia 18 lutego 2011 r. 
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IV CSK 358/10
Spełnienie świadczenia może być warunkiem w rozumieniu 

art. 89 k.c. 

 – wyrok z dnia 17 marca 2011 r. 

 
III CSK 165/10
Po uprawomocnieniu się wyroku wstępnego podniesienie 

zarzutu przedawnienia roszczenia jest bezskuteczne. 

 – wyrok z dnia 30 marca 2011 r. 

 
I CSK 386/10
Powód, na rzecz którego wydano nakaz zapłaty na podstawie 

weksla, w postępowaniu po wniesieniu zarzutów, podważających 
jedynie ważność zobowiązania wekslowego, nie może wystąpić z 
roszczeniem wynikającym ze stosunku podstawowego (art. 495 § 2 
zdanie 1 k.p.c.). 

 – wyrok z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

 
II CZ 137/10

W skład kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw 
i celowej obrony nie wchodzą koszty przejazdu do sądu 
pełnomocnika będącego adwokatem (art. 98 § 3 k.p.c.). 

 – postanowienie z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

 
II CSK 464/10

Prawomocny wyrok nakazujący pozwanemu wydanie 
nieruchomości nie przesądza o jego legitymacji biernej w sprawie o 
wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości. 

 – wyrok z dnia 8 kwietnia 2011 r. 

 
II CSK 493/10
Oddalenie powództwa o uzgodnienie stanu prawnego księgi 

wieczystej założonej dla określonej nieruchomości z rzeczywistym 

 – postanowienie z dnia 8 kwietnia 2011 r. 
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stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece – tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 
1361 ze zm.) nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej w sprawie 
wytoczonej na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie, że powód jest 
właścicielem tej nieruchomości. 

 
IV CSK 460/10
Zawarcie przez małżonków umowy o ustanowieniu 

rozdzielności majątkowej nie powoduje utraty uprawnienia, 
stanowiącego podstawę uprzednio wniesionego powództwa o 
ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż 
wytoczenie tego powództwa. 

 – wyrok z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

 
IV CSK 483/10
Jeżeli osoba, której dotyczy postępowanie o przyjęcie do 

domu pomocy społecznej bez jej zgody lub o zmianę postanowienia 
o przyjęciu (art. 39 w zw. z art. 38 oraz art. 41 ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – Dz. U. Nr 111, 
poz. 535 ze zm.) z powodu upośledzenia funkcji intelektualnych nie 
ma rozeznania w prostych sprawach życiowych, to ustanowienie 
pełnomocnika na podstawie art. 48 tej ustawy jest obowiązkowe. 

 – wyrok z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 
 
 

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

I KZP 10/11 

"Czy termin do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane 
w trybie art. 285 § 1 k.p.k. o ukaraniu świadka karą pieniężną, należy 
liczyć (art. 460 k.p.k.) od dnia ogłoszenia tego postanowienia na 
rozprawie (art. 100 § 1 k.p.k.), czy od dnia doręczenia odpisu 
postanowienia ukaranemu świadkowi (art. 286 k.p.k.)?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 97/10
Akt oskarżenia, jako skarga zasadnicza, nie tylko inicjuje 

postępowanie sądowe, ale także zakreśla jego ramy, co ściśle łączy 
się z problematyką tożsamości czynu zarzucanego i przypisanego 
sprawcy. Ram tych nie wyznacza jednak przyjęty w akcie 
oskarżenia opis czynu zarzucanego oskarżonemu, ani też wskazana 
tam kwalifikacja prawna. Granice oskarżenia wyznacza bowiem 
zdarzenie historyczne, na którym zasadza się oskarżenie. Istotna 
jest zatem tożsamość czynu wyznaczona faktycznymi ramami tegoż 
zdarzenia. 

 – postanowienie z dnia 19 października 2010 r. 

 
III KK 366/10
O tym, czy sąd orzekł w wyroku skazującym w granicach aktu 

oskarżenia decyduje tożsamość zdarzenia historycznego 
zarzucanego w skardze i przypisanego w wyroku. Znaczenie 
określenia „zdarzenie historyczne” obejmuje opisane w skardze 
zdarzenie faktyczne. Zdarzenie historyczne to pojęcie o szerszym 
znaczeniu niż pojęcie „czynu” oskarżonego, polegającego na jego 
działaniu lub zaniechaniu. Sąd może zatem inaczej, w porównaniu z 
twierdzeniami oskarżyciela, w akcie oskarżenia dokonać ustaleń w 
sprawie, nadać inną kwalifikację prawną stosowną do ustalonego 
stanu faktycznego, który może być niezgodny z twierdzeniami 
oskarżyciela. Identyczność czynu jest wyłączona, jeżeli w 
porównywalnych jego określeniach zachodzą tak istotne różnice, że 

 – wyrok z dnia 2 marca 2011 r. 
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według rozsądnej życiowej oceny nie można ich uznać za 
określenia tego samego zdarzenia faktycznego. 

 
II KO 66/10
Obowiązkowy udział obrońcy w rozprawie (art. 80 k.p.k.) nie 

jest spełniony tylko przez samą fizyczną obecność obrońcy na 
rozprawie, o ile z realiów procesowych wynika w sposób oczywisty, 
że faktyczne wykonywanie obrony było niemożliwe lub też obrona 
nie mogła być przez obrońcę realizowana. 

 – wyrok z dnia 22 marca 2011 r. 

 
V KK 74/11
Możliwość wymierzenia kary łącznej w wyroku łącznym na 

podstawie art. 89 § 1a k.k., zgodnie z art. 4 § 1 k.k., dotyczy skazań 
za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z 
warunkowym zawieszeniem ich wykonania, popełnione po dniu 7 
czerwca 2010 r. 

 – wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r. 

 
I KZP 2/11
Instytucja gravamen (art. 425 § 3 k.p.k.) może być oceniana nie 

tylko pod kątem całości środka odwoławczego, ale i 
poszczególnych podnoszonych w nim zarzutów. 

 – postanowienie z dnia 19 maja 2011 r. 

 
I KZP 3/11
Penalizacją przewidzianą w przepisie art. 297 § 1 k.k. objęte 

zostały również zachowania polegające na przedstawieniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnego, pisemnego 
oświadczenia dotyczącego okoliczności istotnych dla uzyskania 
wsparcia finansowego w postaci płatności bezpośrednich, w tym, w 

 – postanowienie z dnia 19 maja 2011 r. 
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aktualnym stanie prawnym, także wyodrębnionych płatności 
uzupełniających. 

 
I KZP 4/11
Utrata mocy wyroku łącznego ipso iure (art. 575 § 1 k.p.k.) 

następuje w odniesieniu do tych tylko jego rozstrzygnięć o 
połączeniu kar tego samego rodzaju (o umorzeniu postępowania na 
podstawie art. 572 k.p.k.), które zostały objęte nowym wyrokiem 
łącznym, wydanym w związku z powstałą po wydaniu tego wyroku 
potrzebą, wynikającą z przesłanek prawnomaterialnych 
określonych w art. 85 k.k. 

 – postanowienie z dnia 19 maja 2011 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY, 
UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 

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

II PZP 2/11 

„1) Czy art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4) ma zastosowanie tylko 
do tych sędziów, którzy zostali powołani na stanowisko sędziego 
sądu okręgowego w sądzie rejonowym do dnia wejścia w życie tej 
ustawy, czy też przepis ten należy również stosować do sędziów, 
których wnioski zostały rozpoznane zgodnie z art. 4 pkt 3 w/w 
ustawy ale powołanie ich na stanowisko sędziego sądu 
okręgowego w sądzie rejonowym nastąpiło już po wejściu w życie 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw?" 

2) w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie zawarte w 
pkt 1 – "czy art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4) ma zastosowanie do tych 
sędziów, których wnioski zostały rozpoznane zgodnie z art. 4 pkt 3 
w/w ustawy ale powołanie ich na stanowisko sędziego sądu 
okręgowego w sądzie rejonowym nastąpiło już po wejściu w życie 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
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z 2009 r. Nr 1, poz. 4)" – "czy sformułowanie użyte w art. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o 
ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 1, poz. 4), iż sędziowie powołani na stanowisko 
sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym zachowują prawo 
do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 
2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 13, poz. 959) oznacza, że do 
tej grupy sędziów stosuje się zasady wynagradzania dotyczące 
sędziów sądów okręgowych wprowadzane ustawą z dnia 20 marca 
2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 459) w 
zakresie przyznanych stawek wynagrodzenia zasadniczego zgodnie 
z art. 91a § 1-6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)?” 

 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

II UZP 6/11 

„Czy pełnomocnikiem procesowym Dyrektora Zakładu 
Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji może być pracownik tego Zakładu, który nie 
legitymuje się statusem radcy prawnego (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.)?" 
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Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 
Najwyższego: 

III PZP 4/11 

„Czy pracownicy medyczni szpitalnego oddziału ratunkowego 
są uprawnieni do dodatku do wynagrodzenia przewidzianego w art. 
32ł ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)?” 

(poprzednia sygnatura III PZP 2/11) 
 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Lublinie przedstawione do rozpoznania przez skład 
3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III PZP 5/11 

„Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas 
określony, w której strony nie przewidziały dopuszczalności 
wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem, dokonane 
przez pracownika powoduje skutek w postaci rozwiązania umowy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 
 
II UZP 3/11

Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą, 
pobierająca zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia wykonywanego 
w kraju miejsca zamieszkania, nabywa prawo do emerytury w 
Polsce z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku (art. 100 ust. 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227 ze zm.). 

 – z dnia 7 czerwca 2011 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

 
III PZP 2/11

„Czy pielęgniarkom zatrudnionym w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie 
przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej 
wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy, na podstawie 
art. 32ł ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89)?” 

 – z dnia 8 czerwca 2011 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Lublinie: 

postanowiono przekazać powiększonemu składowi Sądu 
Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: 

„Czy pracownicy medyczni szpitalnego oddziału ratunkowego 
są uprawnieni do dodatku do wynagrodzenia przewidzianego w art. 
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32ł ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)?” 

 
III UZP 1/11

Ponowne ustalenie prawa do świadczeń lub ich wysokości w 
trybie art. 114 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie wymaga wydania 
przez organ rentowy postanowienia o wznowieniu postępowania na 
podstawie art. 149 § 1 k.p.a.; wymaga natomiast zawiadomienia 
stron o wszczęciu postępowania na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. w 
związku z art. 124 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

 – z dnia 10 czerwca 2011 r. w składzie 7 sędziów na 
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
 
WZ 10/11
W wypadku przewidzianym w art. 656 § 1 zd. 2 k.p.k. 

decydującym kryterium dla rozstrzygnięcia konkurencji różnych 
miejscowo równorzędnych sądów wojskowych jest pierwszeństwo 
wszczęcia postępowania in personam. 

 – postanowienie z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
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