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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

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

III CZP 62/12 

"Czy w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu 
użytkowego na cele parkingowe na nieruchomości oddanej wcze-
śniej w użytkowanie wieczyste w celu mieszkaniowym zachodzi 
podstawa do zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytko-
wanie wieczyste gruntu przewidzianej art. 72 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) z 1% na 3% w trybie art. 73 
ust. 2 w zw. z art. 73 ust. 2a pkt 1 tej ustawy, jeżeli ustanowienie od-
rębnej własności tego lokalu nie spowodowało faktycznej zmiany 
przeznaczenia pomieszczenia stanowiącego ten lokal?” 

 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiony do rozpo-
znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 63/12 

"Czy przepis art. 433 k.c. ma zastosowanie do odpowiedzial-
ności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lo-
kalu znajdującego się na wyższej kondygnacji?" 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 64/12 

"Czy zmiana wartości domu jest właściwym miernikiem dla 
ustalenia wysokości podlegających zwróceniu na podstawie art. 45 
§ 3 k.r.o. środków pochodzących z majątku wspólnego, a przezna-
czonych na spłatę pożyczki stanowiącej dług jednego z małżonków, 
zaciągniętej i wykorzystanej przed zawarciem związku małżeńskie-
go na budowę domu na gruncie należącym do tego małżonka, rów-
nież w sytuacji, gdy siła nabywcza tychże środków przeznaczonych 
na spłatę różniła się istotnie od siły nabywczej środków pochodzą-
cych z pożyczki w dacie ich wykorzystania na budowę domu?" 

 

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

III CZP 65/12 

"Czy wskazana w art. 691 § 1 k.c. przesłanka faktycznego 
wspólnego pożycia, rozumiana jako więź łącząca dwie osoby pozo-
stające w takich relacjach jak małżonkowie, dotyczy także osób po-
zostających w nieformalnych związkach partnerskich z osobami tej 
samej płci?" 

 

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

III CZP 66/12 

"Czy podstawą ustalenia należnej komornikowi opłaty za wy-
konanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia jest wartość 
roszczenia pieniężnego wynikająca z tytułu zabezpieczenia i wnio-
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sku o jego wykonanie, czy też wartość mienia, które faktycznie zo-
stało zabezpieczone w toku postępowania?" 

 

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

III CZP 67/12 

"Czy w świetle przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 
ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 ze zm.) zakład ubez-
pieczeń jest obowiązany do zapłacenia zadośćuczynienia za krzyw-
dę wyrządzoną osobie trzeciej, wobec której ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 § 1 
k.c.?" 

 

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

III CZP 68/12 

"Czy przekazanie gospodarstwa rolnego na podstawie ustawy 
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników in-
dywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1982 r. Nr 40, poz. 268 
ze zm.) następcy pozostającemu w związku małżeńskim i ustroju 
wspólności majątkowej skutkuje w każdej sytuacji objęciem prze-
kazanego gospodarstwa wspólnością ustawową w rozumieniu art. 
31 k.r.o. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 20 stycznia 2005 
r.), czy też skutek taki następuje jedynie w wyniku, odzwierciedlo-
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nego w treści czynności prawnej, zastrzeżenia odmiennego od re-
guły wyrażonej w art. 33 pkt 2 k.r.o.?" 

 

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

III CZP 69/12 

"1) Czy jest sprawą gospodarczą sprawa o roszczenie bezpo-
średnie wynikające z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody po-
wstałe w związku z ruchem tych pojazdów, którą wytoczył zakłado-
wi ubezpieczeń przedsiębiorca z powołaniem się na umowę cesji 
zawartą z osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym? 

2) Czy w sprawie określonej w punkcie 1 pytania prawnego 
cesjonariusz może powoływać się na właściwość przemienną sądu, 
określoną w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)?" 

 

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

III CZP 70/12 

" Czy datą początkową, od której należy liczyć dwutygodniowy 
termin do złożenia wniosku o wydanie postanowienia, przyznające-
go wierzycielowi koszty postępowania zabezpieczającego, a okre-
ślonego w art. 745 § 2 k.p.c., winna być data faktycznego uprawo-
mocnienia się postanowienia komornika o ustaleniu kosztów po-
stępowania zabezpieczającego po upływie terminu dla stron do 
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ewentualnego wniesienia zażalenia na to postanowienie, czy też da-
ta – w praktyce znacznie późniejsza, w której komornik dokonał 
stwierdzenia prawomocności postanowienia o ustaleniu kosztów 
postępowania zabezpieczającego?" 

 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-
wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 71/12 

„Czy w sprawie o ubezwłasnowolnienie sąd okręgowy rozpo-
znaje wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w składzie jed-
nego sędziego, czy też w składzie trzech sędziów zawodowych?" 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 81/11

1. Przepis art. 679 k.p.c. nie stanowi podstawy uchylenia ko-
lejnego prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku po tym samym spadkodawcy. 

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

2. Istnienie dwóch lub więcej prawomocnych postanowień o 
stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy uzasad-
nia wznowienie postępowania na podstawie art. 403 § 2 w zw. z art. 
13 § 2 lub art. 524 § 2 k.p.c. 

i nadano jej moc zasady prawnej. 
 
III CZP 27/12

W razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela do postępowa-
nia egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości (art. 
927 k.p.c.), komornik pobiera – niezależnie od liczby egzekwujących 
wierzycieli – jedną opłatę stosunkową określoną w art. 49 ust. 1 zd. 
pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), ob-
liczoną od kwoty wyegzekwowanego świadczenia, nie wyższej niż 
suma świadczeń egzekwowanych na rzecz wierzycieli prowadzą-
cych egzekucję. 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 
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III CZP 32/12

Zgodnie z art. 767

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

3

 

 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 
wejściem w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381) skarga na czynności komornika, od 
której nie uiszczono należnej opłaty, podlegała odrzuceniu, chyba 
że sąd uznał, iż zachodziła przyczyna podjęcia czynności na pod-
stawie art. 759 § 2 k.p.c. 

III CZP 33/12

Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić prze-
ciwnikowi zastępowanemu przez pełnomocnika będącego adwoka-
tem koszty jego przejazdu do sądu, jeżeli w okolicznościach sprawy 
były one niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obro-
ny. 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy 

 
III CZP 34/12

W sprawie o wydanie zaświadczenia wykonawcy testamentu 
(art. 665 k.p.c.) sąd bada istnienie testamentu i jego ważność ze 
względu na formę. 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

 
III CZP 38/12

Artykuł 823 k.p.c. ma zastosowanie także do egzekucji świad-
czeń alimentacyjnych prowadzonej z nieruchomości. 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 
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III CZP 39/12

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub 
opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wza-
jemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z 
odstąpieniem od umowy. 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

 
III CZP 40/12

Utrata możliwości kierowania przez zarząd kadłubowy działalnością 
osoby prawnej lub reprezentowania jej na zewnątrz uzasadnia ustano-
wienie kuratora dla tej osoby (art. 42 § 1 k.c.). 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

 
III CZP 41/12

Artykuł 433 k.c. nie stanowi podstawy odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną wylaniem wody w budynku z lokalu do innego lokalu. 

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach 

 
III CZP 46/12

Zapisem windykacyjnym mogą być objęte przedmioty majątkowe 
wymienione w art. 981

 – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

1 § 2 k.c. należące do majątku wspólnego małżon-
ków pozostających w ustroju wspólności ustawowej. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
V CSK 110/11
Wymagania należytego nadzoru nad dziećmi pozostającymi pod 

opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji i innych 
podmiotów, które swoje zadania w tym zakresie wykonują powierzając 
czynności, wykonywane na rachunek tych podmiotów, osobom podlega-
jącym ich kierownictwu (art. 430 k.c.) zależą od takich m. in. czynników 
jak cel jaki określona placówka lub organizacja ma realizować, warunki, 
charakter, czas pobytu pod nadzorem i opieką, wiek podopiecznych i 
stopień ich dojrzałości. Najogólniej sformułowana w tym względzie za-
sada dotyczy obowiązku zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa 
pobytu, czemu powinny służyć wszystkie właściwe w zależności od oko-
liczności środki organizacyjne i nadzorcze leżące w granicach możliwo-
ści personelu placówki. 

 – wyrok z dnia 8 marca 2012 r. 

 
I CSK 282/11
Dziecko, które urodziło się martwe, może być uznane za zmarłe w 

rozumieniu art. 446 § 4 k.c. 

 – wyrok z dnia 9 marca 2012 r. 

 
V CSK 179/11
Niewierność małżeńska obdarowanego małżonka, będąca zawinio-

ną przyczyną rozwodu, nie stanowi rażącej niewdzięczności wobec dar-

czyńców – teściów w rozumieniu art. 898 § 1 k.c. 

 – wyrok z dnia 28 marca 2012 r. 

 
I CSK 370/11
Skazanie wyrokiem karnym dziennikarza w procesie karnym na 

podstawie art. 212 § 2 k.k. za tzw. przestępstwo zniesławienia medialne-

 – wyrok z dnia 29 marca 2012 r. 
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go nie przesądza bezprawności działania wydawcy i redaktora naczelne-
go pozwanych w procesie o naruszenie dóbr osobistych w świetle art. 12 

ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 26 stycznia 1994 r. – Prawo prasowe (Dz. U. 

Nr 5, poz. 24 ze zm.). 

 
III CSK 214/11
Czynność prawna datio in solutum, na podstawie której dłużnik, 

zamiast wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią, spełnił – prowa-

dzące do wygaśnięcia tego zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela – 

świadczenie tego samego rodzaju będące równowartością świadczenia 
pierwotnego, może być uznana za nieobjętą zakresem skargi pauliańskiej 
(art. 527 k.c.). 

 – wyrok z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

 
V CSK 173/11
Przepisy art. 11 i 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordy-

nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) nie tworzą szczególne-
go i wyczerpującego reżimu prawnego dostępu do stałego rejestru wy-
borczego jako szczególnej informacji publicznej i nie wyłączają ogólnych 
zasad dostępu do takiej informacji przewidzianych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 
U. Nr 112, poz.198 ze zm.). 

 – wyrok z dnia 18 kwietnia 2012 r. 

 
II CZ 189/11
Sprawa o uchylenie uchwały rady nadzorczej Spółdzielni rzemieśl-

niczej o wykreśleniu członka z rejestru spółdzielni jest sprawą o prawa 
majątkowe w rozumieniu art. 398

 – postanowienie z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

2 § 1 k.p.c., jeżeli została podjęta w 
związku z niewykonaniem przez członka obowiązku "uzupełnienia wpi-
sowego", a taki obowiązek nie wynika z przepisów ustawy i postanowień 
statutu. 
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V CSK 223/11
1. Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej 

spółki akcyjnej jest skuteczne z chwilą jego złożenia temu organowi, któ-
ry zgodnie ze statutem spółki powołał członków rady nadzorczej (art. 385 
§ 1 i 2 k.s.h. oraz art. 61 § 1 k.c. w związku z art. 2 k.s.h.). 

 – wyrok z dnia 9 maja 2012 r. 

2. Odwołany z funkcji i z członkostwa w zarządzie prezes zarządu 
spółki akcyjnej nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady 
nadzorczej w zakresie odwołania go z funkcji prezesa zarządu, jeżeli nie 
objął zaskarżeniem także uchwały odwołania go z członkostwa w zarzą-
dzie tej spółki. 

 
V CSK 258/11
Nieważny jest weksel zawierający oznaczenie remitenta przez 

podanie nazwy przedsiębiorcy nie stanowiącej jego firmy. 

 – wyrok z dnia 9 maja 2012 r. 

 
IV CSK 473/11
Nie narusza godności skazanego przebywanie przez okres 3 

miesięcy w celi zagrzybionej, wymagającej remontu i nie odpowia-
dającej standardom estetycznym i użytkowym, wynikające z ogólnej 
trudnej sytuacji materialnej zakładu karnego, obejmującej wiele 
osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

 – wyrok z dnia 10 maja 2012 r. 

 
IV CSK 507/11
W sprawie roszczenia z umowy dobrowolnego ubezpieczenia 

upraw rolnych wykazanie wystąpienia spadku klimatycznego bilan-
su wodnego poniżej jego wartości, określonej przez właściwego 
Ministra, może nastąpić za pomocą wszystkich środków dowodo-
wych. 

 – wyrok z dnia 10 maja 2012 r. 
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IV CSK 567/11
Możliwość złożenia przez wspólnika wniosku do sądu reje-

strowego na podstawie art. 212 § 4 k.s.h. w razie odmownej uchwa-
ły wspólników (art. 212 § 3 k.s.h.) nie wyłącza wytoczenia powódz-
twa o uchylenie uchwały na podstawie art. 249 § 1 k.s.h. 

 – wyrok z dnia 10 maja 2012 r. 

 
II CSK 548/11

Jeżeli wierzytelność wynikająca ze stosunku podstawowego 
wobec zobowiązania wekslowego podlega zabezpieczeniu rzeczo-
wemu, potrzeba ochrony wynikającej z przepisów o skardze pau-
liańskiej (art. 527-534 k.c.) jest zbędna zarówno w odniesieniu do tej 
wierzytelności, jak i wierzytelności wekslowej. 

 – wyrok z dnia 11 maja 2012 r. 

 
III CSK 227/11
Sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytu-

acji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie 
może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 
dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.). 

 – wyrok z dnia 16 maja 2012 r. 

 
IV CSK 560/11
Prawomocny wyrok, uzyskany przez wierzyciela na podstawie 

art. 527 k.c., nie może stanowić podstawy wpisu hipoteki przymu-
sowej (art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wie-
czystych i hipotece, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361) 
na nieruchomości osoby trzeciej nabytej przez tę osobę w wyniku 
czynności prawnej uznanej za bezskuteczną, także łącznie z tytułem 

 – postanowienie z dnia 18 maja 2012 r. 
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wykonawczym przysługującym wierzycielowi (wnioskodawcy o 
wpis) wobec dłużnika. 

 
III CSK 274/11
Skutki nieważności postępowania przed sądem pierwszej in-

stancji powinny być, jeżeli to możliwe, naprawione przez sąd dru-
giej instancji przy rozpoznawaniu sprawy na skutek apelacji. 

 – wyrok z dnia 23 maja 2012 r. 

 
I CSK 475/11
W sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie 

nie występuje powaga rzeczy osądzonej, jeżeli w poprzednim po-
stępowaniu dotyczącym tej samej nieruchomości stwierdzono za-
siedzenie na rzecz innej osoby, a terminy biegu zasiedzenia nie za-
chodzą na siebie. 

 – postanowienie z dnia 25 maja 2012 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

Wniosek Prokuratora Generalnego przedstawiony do rozpo-
znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

I KZP 15/12 

„Czy zawarte w art. 575 § 1 k.p.k. określenie «wyrok łączny 
traci moc» oznacza, że z chwilą wydania nowego wyroku łącznego 
tracą moc wszystkie rozstrzygnięcia zawarte w poprzednim wyroku 
łącznym, czy też tracą moc tylko te jego rozstrzygnięcia o połącze-
niu kar tego samego rodzaju bądź o umorzeniu postępowania na 
podstawie art. 572 k.p.k., które zostały objęte nowym wyrokiem 
łącznym?” 

 

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

I KZP 16/12 

„Jaki organ (sąd czy urząd skarbowy) jest właściwy do orze-
kania, w trybie art. 206 § 3 k.k.w., w przedmiocie umorzenia należ-
ności Skarbu Państwa z tytułu przepadku korzyści majątkowej?" 
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UCHWAŁA  IZBY  KARNEJ 
 

 

I KZP 13/12

„Czy w świetle treści art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 12 września 
2001 r., w brzmieniu obowiązującym po 28 marca 2012 r.) upraw-
nione jest delegowanie sędziego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, 
do orzekania, w tym samym czasie, w więcej niż w jednym sądzie 
równoległym lub niższym na obszarze apelacji i czy w razie uznania 
nieprawidłowości takiej praktyki, skutkiem jest nieważność całej de-
legacji? 

 – z dnia 17 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

Czy w świetle treści art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 12 września 
2001 r., w brzmieniu obowiązującym po 28 marca 2012 r.), delego-
wanie sędziego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, do orzekania w 
sądzie równoległym lub niższym, na okres 6 miesięcy, obejmujące 
orzekanie w zakresie ograniczonym wyłącznie do kilku kategorii 
spraw – ale tylko w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pra-
cy, a także w miarę potrzeby w dni kolejne, celem kontynuowania 
toczących się postępowań w tych sprawach – spełnia ustawowe 
kryterium ”nieprzerwanego okresu delegacji” o jakim mowa w po-
wołanym przepisie, a w razie gdyby nie spełniało, to czy skutkiem 
tego jest nieważność całej delegacji?” 

w zakresie pytania pierwszego uchwalono udzielić następują-
cej odpowiedzi: 
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„Równoczesne delegowanie sędziego, na podstawie art. 77 § 8 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), do więcej niż jednego sądu 
równorzędnego lub niższego – aczkolwiek może niekiedy utrudnić 
wykonywanie obowiązków delegowanego sędziego – nie stanowi 
naruszenia tego przepisu.” 

w zakresie pytania drugiego postanowiono odmówić podjęcia 
uchwały. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
IV KK 332/11
Zakaz zawarty w art. 69 § 3 k.k. dotyczy również sprawcy okre-

ślonego w art. 65 § 1 k.k. 

 – wyrok z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 
IV KK 375/11
Opis czynu przypisanego w wyroku skazującym powinien za-

wierać dokładne określenie czasu, miejsca, sposobu i okoliczności 
popełnienia przestępstwa oraz jego skutków, a zwłaszcza wysoko-
ści powstałej szkody. Z punktu widzenia znamion strony przedmio-
towej przestępstwa, dokładne określenie sposobu i okoliczności 
jego popełnienia, wymaga wskazania w opisie czynu tych elemen-
tów przebiegu zdarzenia, które wypełniają te znamiona. Opis czynu 
powinien w związku z tym zawierać komplet znamion, które zostały 
wypełnione ustalonym zachowaniem sprawcy. 

 – wyrok z dnia 22 marca 2012 r. 

 
V KZ 5/12
Wezwanie strony do uzupełnienia braków pisma musi w swej 

treści wyraźnie zawierać wskazanie 7-dniowego terminu, w którym 
powinna ona to uczynić, gdyż wyraźnie wymaga tego art. 120 § 1 in 
fine k.p.k., a tym samym przy braku takiej informacji nie może na-
stępnie wchodzić w rachubę uznanie pisma za bezskuteczne z 
uwagi na jego uzupełnienie po upływie wskazanego w tym przepisie 
terminu. 

 – postanowienie z dnia 22 marca 2012 r. 
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I KZP 7/12
Warunkiem obowiązywania immunitetu formalnego, określo-

nego w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuratu-
rze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) jest posiadanie statu-
su prokuratora, który nabywa się z momentem doręczenia zawia-
domienia o powołaniu, i który ustaje z chwilą wygaśnięcia stosunku 
służbowego, co następuje po upływie trzech miesięcy od doręcze-
nia zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek prokuratora 
określono krótszy termin. 

 – postanowienie z dnia 20 czerwca 2012 r. 



20 

 

 
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 4/12 

„Czy emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz.1227) ulega zwiększeniu 
na podstawie art. 26a za okresy podlegania ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opła-
cania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie 
art.40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emery-
talnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz. U. z 
1977 r. Nr 32, poz. 140)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 
II PZP 1/12

Przepis art. 415 zd. pierwsze w zw. z art. 398

 – z dnia 11 lipca 2012 r. w składzie 7 sędziów na py-
tanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 
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 § 1 k.p.c. nie 
stanowi materialnoprawnej podstawy roszczenia o zwrot spełnio-
nego lub wyegzekwowanego świadczenia. 

III UZP 2/12

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których 
wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego – jednostki or-
ganizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczonej przez 
Prezesa Zakładu jako właściwej w sprawach związanych z unijną 
koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, o odmowie 
lub przyznaniu prawa do emerytury lub renty właściwy miejscowo 
jest sąd, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania strona odwo-
łująca się od tej decyzji (art. 461 § 2 i 2

 – z dnia 13 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 

2 k.p.c.). 
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