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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 59/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy termin przedawnienia roszczenia o zapłatę czesnego 

określa art. 118 k.c. czy art. 751 pkt 2 k.c. w zw. z art. 750 k.c.? 

2. Czy roszczenie uczelni o zapłatę czesnego jest roszczeniem 

związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumie-

niu art. 118 k.c.?” 

 

III CZP 60/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do przedawnienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za 

studia, wynikającego z umowy o warunkach odpłatności za studia, 

o której mowa w art. 160 § 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie 

wyższym w brzmieniu obowiązującym 1 października 2009 r. (Dz. U. 

2005/164/1365 ze zmianami), ma zastosowanie art. 751 punkt 1 bądź 

2 kodeksu cywilnego, czy art. 118 kodeksu cywilnego?” 

 

III CZP 61/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy termin przedawnienia roszczenia o zapłatę czesnego 

wynikającego z umowy o warunkach odpłatności za studia, o której 

stanowi art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnic-
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twie wyższym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), określa art. 118 

k.c. czy art. 751 pkt 2 k.c. w zw. z art. 750 k.c.? 

2. Czy roszczenie uczelni o zapłatę czesnego jest roszczeniem 

związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumie-

niu art. 118 k.c.?” 

 

III CZP 62/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„Czy szkodą w uprawie rolnej (art. 50 ust. 1b w związku z art. 

46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1226) jest także szkoda wyrządzona przed za-

siewem, w wyniku której konieczne jest ponowne wykonanie czyn-

ności agrotechnicznych przygotowujących pole do zasiewu?” 

 

III CZP 63/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przewidziane w art. 45a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne bonifikaty za niedotrzymanie przez 

przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi 

odbiorców energii oraz parametrów jakościowych energii elek-

trycznej (art. 46 ust. 4 pkt 8 Pr. Energ.) stanowią instytucję zbliżoną 

do kary ustawowej (art. 485 k.c.), czy też są to świadczenia pienięż-

ne o charakterze gwarancyjnym, przysługujące odbiorcom energii, 

bez względu na przyczyny nienależytego wykonania zobowiązania 

umownego przez przedsiębiorstwo energetyczne?” 
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III CZP 64/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenie Skarbu Państwa przeciwko podatnikowi o 

zwrot kwoty zapłaconej tytułem nadpłaty podatku na podstawie de-

cyzji organu podatkowego, której nieważność następnie stwierdzo-

no, podlega rozpoznaniu na drodze sądowej?” 

 

III CZP 65/14 

Wniosek Rzecznika Praw Dziecka przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd, orzekając o umieszczeniu dziecka w jednej z rodzin-

nych form pieczy zastępczej, powinien wyznaczyć konkretną rodzi-

nę zastępczą, rodzinny dom dziecka, czy też może przenieść swoje 

uprawnienia na rzecz jednostki organizacyjnej pomocy społecz-

nej?” 

 

III CZP 66/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wniesienie powództwa o roszczenia z tytułu czynów nie-

dozwolonych przez Sąd, z którego działalnością strona wiąże po-

wstanie roszczenia odszkodowawczego, stanowi przeszkodę do 

rozpoznania sprawy przez ten Sąd, w rozumieniu art. 44 k.p.c.?” 

 

III CZP 67/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie określenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu 
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utraty mocy obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Kon-

stytucją (art. 190 § 3 Konstytucji RP), sąd stosuje ten przepis do 

oceny zdarzeń, które nastąpiły przed tym terminem również wów-

czas, gdy orzeka po utracie mocy obowiązującej przepisu, jeżeli 

powództwo oparte na przepisie uznanym za niezgodny z Konstytu-

cją zostało wytoczone przed utratą mocy obowiązującej tego prze-

pisu?” 

 

III CZP 68/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy żądanie podmiotu określonego w art. 2 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) skierowane do komornika sądowego o 

opłatę za udzielenie informacji niezbędnych do prowadzenia egze-

kucji może być rozpoznane w drodze skargi na czynności komorni-

ka, który w toku egzekucji odmówił uiszczenia opłaty?” 

 

III CZP 69/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy norma art. 120 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku 

Kodeks pracy (jedn. tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.) 

wyłącza odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną nie-

umyślnie przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych podmio-

towi pośrednio poszkodowanemu, także wówczas, gdy z przyczyn 

innych niż faktyczne, możliwość wyrównania jej przez pracodawcę 

jest wykluczona?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 9/14 – z dnia 6 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim 

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji 

wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 

r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (jedn. tekst: Dz. 

U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich 

wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służeb-

ności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu. 

 

III CZP 23/14 – z dnia 6 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym 

dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego 

upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112, ze 

zm.). 

 

III CZP 24/14 – z dnia 6 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 

Zbycie przez towarzystwo budownictwa społecznego nieru-

chomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdu-

ją się wynajmowane lokale mieszkalne, jest niedopuszczalne, chyba 

że nie wykracza poza granice przedmiotu działalności towarzystwa 

określone w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 
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niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 255). 

 

III CZP 26/14 – z dnia 6 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Upoważnienie aplikanta komorniczego przez komornika są-

dowego na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) do samodziel-

nego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych nie 

obejmuje wydania postanowienia o ustaleniu kosztów egzekucji i 

zakończeniu egzekucji. Takie postanowienie podpisane przez apli-

kanta komorniczego jest nieistniejące. 

 

III CZP 107/13 – z dnia 6 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

Jeżeli przedsiębiorca będący właścicielem urządzeń wymie-

nionych w art. 49 § 1 k.c. wykonuje uprawnienia wynikające z decy-

zji wydanej na rzecz jego poprzednika prawnego na podstawie art. 

35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wy-

właszczania nieruchomości (jedn. tekst: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 

64 ze zm.), właściciel nieruchomości nie może żądać ustanowienia 

służebności przesyłu (art. 3052 § 2 k.c.). 

 

III CZP 27/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Wynagrodzenia notariusza wyznaczonego do dokonania 

czynności notarialnej na podstawie art. 6 § 4 zd. 2 w zw. z art. 6 § 3 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. 
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U. z 2014 r., poz. 164) nie podwyższa się o stawkę podatku od towa-

rów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w ustawie z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( jedn. tekst: 

Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). 

 

III CZP 29/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Kielcach 

Na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność ko-

mornika, polegającą na przejęciu ruchomości przez wierzyciela na 

własność za cenę nie niższą od ceny wywołania (art. 877 k.p.c.), 

przysługuje zażalenie. 

 

III CZP 30/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Kartuzach VI Zamiejscowy 

Wydział Cywilny z/s w Kościerzynie 

Referendarz sądowy nie jest uprawniony do rozpoznawania 

skarg na czynności komornika (art. 767 k.p.c.). 

 

III CZP 35/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„Czy przejście obowiązków, o których mowa w art. 788 § 1 

k.p.c., następuje w sytuacji przekształcenia przedsiębiorcy jednoo-

sobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 46/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu 

Jeżeli po wszczęciu egzekucji, której podstawą jest bankowy 

tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, doszło do 

połączenia banków przez przeniesienie całego majątku banku 

przejmowanego na bank przejmujący (art. 124 ust. 1 i 3 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, jedn. tekst: Dz. U. z 2012 

r., poz. 1376 ze zm., w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.), sąd nadaje 

klauzulę wykonalności na rzecz banku przejmującego (art. 788 § 1 

k.p.c.). 

 

III CZP 2/14 – z dnia 27 czerwca 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Ubezpieczonych: 

„Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiąz-

kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy po-

jazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci 

szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć na-

stąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CSK 123/13 – wyrok z dnia 22 stycznia 2014 r. 

Związek wypowiedzi osoby publicznej naruszającej dobra 

osobiste innych osób z prowadzoną przez tę osobę działalnością 

polityczną nie zwalnia jej z odpowiedzialności przewidzianej w art. 

24 k.c. 

Wypowiedź osoby publicznej, zwłaszcza upowszechniona 

przez środki masowego przekazu, ma szerszy zakres oddziaływania 

i może być szczególnie dotkliwa. 

 

III CSK 105/13 – wyrok z dnia 7 lutego 2014 r. 

Wypowiedź przedsiębiorcy, przekazana pocztą elektroniczną 

partnerom handlowym, zajmującym się dystrybucją jego produk-

tów, jako informacja poufna, zwierająca dane o właściwościach 

tych produktów i ich walorach użytkowych w porównaniu z tańszy-

mi, podobnymi produktami innego przedsiębiorcy, przedstawiona w 

sposób profesjonalny, zrozumiały dla osób dysponujących fachową 

wiedzą, nie ma charakteru reklamy. 

 

V CSK 284/13 – wyrok z dnia 26 marca 2014 r. 

Wadliwość decyzji administracyjnej nie zwalnia poszkodowa-

nego tą decyzją w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o odszko-

dowanie z obowiązku wykazania szkody oraz normalnego związku 

przyczynowego pomiędzy wydaniem tej decyzji a szkodą. 

 

II CSK 418/13 – wyrok z dnia 7 maja 2014 r. 
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Hipoteka przymusowa ustanowiona w celu zabezpieczenia 

roszczenia o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, 

chroniąc to roszczenie w stosunku do wierzycieli osobistych osoby 

trzeciej (art.532 k.c.), przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji nie 

stwarza wierzycielowi dysponującemu takim zabezpieczeniem po-

zycji uprzywilejowanej względem innych wierzycieli, co do których 

ta sama czynność prawna została uznana za bezskuteczną. 

 

III CZP 101/13 – postanowienie z dnia 14 maja 2014 r. 

Podjęcie uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego po wy-

daniu przez sąd drugiej instancji postanowienia o przedstawieniu 

Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. zagadnienia 

prawnego do rozstrzygnięcia – wyjaśniającej wątpliwości będące 

podłożem poważnych wątpliwości powziętych przez sąd drugiej in-

stancji przy rozpatrywaniu apelacji (zażalenia) – uzasadnia odmowę 

podjęcia uchwały. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 17/14 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyż-

szego: 

„Czy użyte w art. 339 § 5 k.p.k. w zw. z art. 464 § 1 k.p.k. sfor-

mułowanie: «Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w 

posiedzeniach wymienionych w (...) § 3 pkt 6» w odniesieniu do po-

siedzeń sądu odwoławczego w przedmiocie rozpoznania zażalenia 

na zabezpieczenie majątkowe oznacza: «mają prawo wziąć udział» 

w posiedzeniach wymienionych w art. 339 § 3 pkt 6 k.p.k., stosow-

nie do unormowania zawartego w przepisie art. 96 § 1 k.p.k. czy też 

oznacza: «mają one prawo wziąć udział w posiedzeniu, jeżeli się 

stawią» w rozumieniu przepisu art. 96 § 2 k.p.k.?” 

 

I KZP 18/14 

Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Łasku przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. poz.1800 ze zm.) stosuje się do 

informacji z zakresu usługi poczty elektronicznej, gdy podstawą 

udzielenia informacji jest art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 

1422)?” 

 

I KZP 19/14 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Jak należy rozumieć wyrażenia «inny organ państwowy» 

oraz «inna instytucja państwowa» zawarte w art. 115 § 13 pkt. 4 i 6 

k.k., jaki jest wzajemny zakres obu tych pojęć. 

2. Czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej 

ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o 

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojsko-

wego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. 2006 r. Nr 

104, poz. 711) jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 

115 § 13 k.k.?” 

 

I KZP 20/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy z treści artykułu 91 § 3 k.k. wynika nakaz orzekania w wy-

roku łącznym jednej kary w miejsce kar prawomocnie orzeczonych 

w dwóch lub więcej wyrokach za przestępstwa należące do okre-

ślonego w art. 91 § 1 k.k. ciągu przestępstw czy też przepis ten wy-

znacza jedynie górną granicę orzekanej w wyroku łącznym kary, łą-

czącej kary wymierzone w różnych wyrokach za przestępstwa nale-

żące do ciągu przestępstw?” 
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I KZP 21/14 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład Całej Izby Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu kasacyjnym dopuszczalne jest uchyle-

nie zaskarżonego orzeczenia wyłącznie w części, w jakiej nie zawie-

ra ono rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego, którego za-

stosowanie było obligatoryjne?” 

 

I KZP 22/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Co oznacza odpowiednie stosowanie przepisu o postępowa-

niu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji (art. 574 k.p.k.) dla 

określania składu orzekającego na rozprawie głównej w postępo-

waniu o wydanie wyroku łącznego obejmującym skazanie za prze-

stępstwo, za które przepis sankcyjny przewiduje karę dożywotniego 

pozbawienia wolności?” 

 

I KZP 23/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dla realizacji odmiany paserstwa akcyzowego w postaci 

nabycia (art. 65 § 1 k.k.s. w zw. z art. 65 § 4 k.k.s.) konieczne jest ob-

jęcie we władztwo fizyczne (apprehensio) wyrobu akcyzowego 

przez nabywcę?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 7/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Użyte w art. 82 § 1 k.k. wyrażenie „nie odwołano warunkowego 

zwolnienia” odnosi się do sytuacji, gdy w okresie próby i w ciągu 6 

miesięcy od jej zakończenia nie wydano prawomocnego postano-

wienia sądu w tym przedmiocie. 

 

I KZP 8/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Rejonowego w Chorzowie 

Przedmiotem ochrony przestępstwa z art. 291 § 1 k.k. – w 

pewnych sytuacjach, wynikających z okoliczności danej sprawy – 

jest własność (lub inne prawa majątkowe), a właściciel rzeczy (dys-

ponent prawa majątkowego) może być podmiotem bezpośrednio 

pokrzywdzonym przestępstwem paserstwa umyślnego. 

 

I KZP 9/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich: 

„Czy sąd stosujący tymczasowe aresztowanie w ramach pro-

cedury wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania jest 

uprawniony do badania, czy zachodzi przesłanka ogólna stosowa-

nia środka zapobiegawczego, o której mowa w art. 249 § 1 k.p.k., 

czy też samo wydanie ENA należy uznać za wystarczające upraw-

dopodobnienie zarzutu popełnienia przestępstwa (art. 249 § 1 k.p.k.) 

rodzące po stronie organu sądowego państwa wykonania ENA ob-

owiązek zastosowania tymczasowego aresztowania z wyłączeniem 
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stosowania art. 249 § 1 k.p.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 13/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: 

„Czy w postępowaniu kasacyjnym dopuszczalne jest uchyle-

nie zaskarżonego orzeczenia wyłącznie w części, w jakiej nie zawie-

ra ono rozstrzygnięcia w przedmiocie środka karnego, którego za-

stosowanie było obligatoryjne?” 

postanowiono przedstawić wniosek całemu składowi Izby 

Karnej Sądu Najwyższego. 

 

I KZP 14/14 – z dnia 26 czerwca 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

„Potrzeba” wznowienia postępowania, o której mowa w art. 

540 § 3 k.p.k., może dotyczyć nie tylko postępowania w sprawie, do 

której odnosi się rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka o naruszeniu Konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności, ale także do innych postępowań karnych, 

w których zaistniało naruszenie postanowień Konwencji tożsame w 

układzie okoliczności faktyczno-prawnych do stwierdzonego w 

orzeczeniu tego Trybunału wydanym przeciwko Polsce. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 5/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Częstochowie przedstawione do rozpoznania przez 

skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w przypadku nauczyciela mianowanego zatrudnionego w 

zespole szkół, któremu w umowie o pracę wskazano typ szkoły w 

której pracuje (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 

Karta Nauczyciela, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. poz. 191) zmiany 

organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole 

lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie 

nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, o których mowa w art. 20 

ust. 1 pkt 2 tej ustawy, a które uzasadniają rozwiązanie umowy o 

pracę, odnoszone są do zespołu szkół i nauczycieli zatrudnionych 

w tym zespole szkół, czy też odnoszą się do szkoły i nauczycieli 

szkoły, w której nauczyciel pracuje?” 

 

III SZP 1/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przewidziane w art. 45a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne bonifikaty za niedotrzymanie przez 

przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi 

odbiorców energii oraz parametrów jakościowych energii elektrycz-

nej (art. 46 ust. 4 pkt 8 Pr. Energ.) stanowią instytucję zbliżoną do 
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kary ustawowej (art. 485 k.c.), czy też są to świadczenia pieniężne o 

charakterze gwarancyjnym, przysługujące odbiorcom energii, bez 

względu na przyczyny nienależytego wykonania zobowiązania 

umownego przez przedsiębiorstwo energetyczne?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

II PZP 1/14 – z dnia 12 czerwca 2014 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowe-

go odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu pod-

czas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie 

stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w ro-

zumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warun-

ków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnio-

nemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 

1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot 

kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 

ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i 

wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym 

pracy lub innych przepisach prawa pracy. 

 

II UZP 1/14 – z dnia 12 czerwca 2014 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

W razie objęcia jednym wyrokiem wielu decyzji ustalających 

płatnikowi składek (pracodawcy) i wskazanym w tych decyzjach 

pracownikom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia spo-

łeczne i zdrowotne wartość przedmiotu zaskarżenia skargą kasa-

cyjną oznacza się odrębnie względem każdego ubezpieczonego 

pracownika (art. 19 § 2 w związku z art. 3984 § 3 k.p.c.). 


