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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

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

III CZP 72/12 

„Czy osoby uprawnione do lokalu socjalnego, o których mowa 
w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), są zobo-
wiązane do opłacania odszkodowania w wysokości określonej w 
art. 18 ust. 2, czy w art. 18 ust. 3 tej ustawy, w okresie od wygaśnię-
cia stosunku najmu do uprawomocnienia się wyroku eksmisyjne-
go?” 

 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-
stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 73/12 

"Czy może mieć wpływ na wysokość odszkodowania, przysłu-
gującego w związku z wydaniem z rażącym naruszeniem prawa de-
cyzji o odmowie przyznania prawa własności czasowej gruntu (art. 
7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu 
gruntów na obszarze m. st. Warszawy, Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), 
okoliczność, że grunt ten w wypadku przyznania prawa własności 
czasowej podlegałby wywłaszczeniu na cele zorganizowanego bu-
downictwa mieszkaniowego?" 
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Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 
do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 74/12 

"Czy rozstrzyganie w przedmiocie uregulowania kontaktów 
dziecka z osobami wskazanymi w art. 1136

 

 k.r.o. nie zawiera w swej 
istocie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, skoro orze-
czenie sądu w tej mierze wkracza w treść wykonywania władzy ro-
dzicielskiej, której częścią składową jest prawo i obowiązek pieczy 
nad dzieckiem, przejawiającej się między innymi w swobodzie de-
cydowania rodziców z kim dziecko może mieć styczność, a zatem w 
pewnym fragmencie ogranicza ich władzę rodzicielską, co wpływa 
na skład sądu?" 

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

III CZP 75/12 

"Czy prezes sądu okręgowego – jako organ statio fisci Skarbu 
Państwa – może udzielić skutecznie pełnomocnictwa procesowego 
– na podstawie art. 87 § 2 k.p.c. – sędziemu tego sądu, do działania 
w postępowaniu egzekucyjnym?" 

 

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

III CZP 76/12 

"Czy ważna jest umowa darowizny nieruchomości zawartej 
pomiędzy powiatem a gminą bez indywidualnej zgody rady powiatu 
wyrażonej w trybie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
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poz. 651 ze zm.) na dokonanie tej czynności?" 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 42/12

Upadły, który udzielił poręczenia i zabezpieczył wykonanie te-
go zobowiązania ustanawiając hipotekę, jest dłużnikiem osobistym 
zabezpieczonego wierzyciela w rozumieniu art. 130 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze. 

 – z dnia 8 sierpnia 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie 

 
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 
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? 

 – z dnia 8 sierpnia 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi: 

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

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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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. 626

 – z dnia 8 sierpnia 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 

1 § 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

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 § 2 i § 3 złożyć do akt ze skutkiem do-
ręczenia?" 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

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

I KZP 17/12 

„Czy w wyroku łącznym granice kary łącznej grzywny wymie-
rzonej w stawkach dziennych, o których mowa w art. 39 § 1 k.k.s i 
art. 86 § 1 k.k., wyznaczone są jedynie poprzez kryterium ilości sta-
wek dziennych, czy też przy kształtowaniu w wyroku łącznym wy-
miaru kary łącznej grzywny jej ustawowe granice określa iloczyn 
liczby stawek dziennych i ich wysokości w dotychczas orzeczonych 
grzywnach?” 

 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

I KZP 18/12 

„Czy do postępowania sądowego wszczynanego przez wnie-
sienie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych od 
orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, na podstawie art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich sa-
morządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań fi-
nansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze 
zm.), stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), czy 
też przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowa-
nia karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555)?” 
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Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-
ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

I KZP 19/12 

„1. Czy reguły wyłączania wielości ocen mają zastosowanie do 
regulacji zawartej w art. 8 k.k.s.? 

2. O ile zasadne jest stosowanie reguł wyłączania wielości 
ocen, czy art. 76 § 1 k.k.s. stanowi lex specialis w stosunku do art. 
286 § 1 k.k.?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 
 
 
III KK 133/11
1. Prawo do pomocy tłumacza przysługuje oskarżonemu, który 

nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim w zakresie, 
w jakim jest to konieczne dla zabezpieczenia elementarnych gwa-
rancji procesowych. 

 – postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

2. Nie jest wymagane pisemne przetłumaczenie całych akt da-
nej sprawy, a tylko materiałów niezbędnych dla zapewnienia oskar-
żonemu rzetelnego procesu. 

 
IV KK 290/11
Skoro art. 523 § 1 k.p.k. w powiązaniu z art. 519 k.p.k. nie sta-

nowią, że rażące i mogące mieć wpływ na treść orzeczenia naru-
szenie przez sąd odwoławczy prawa musi łączyć się tylko ze środ-
kiem odwoławczym tej strony, która wniosła kasację, to tym samym 
– w myśl reguły lege non distinguente – wolno w kasacji formuło-
wać zarzut nieprawidłowego ustosunkowania się do środka odwo-
ławczego, który wniosła inna strona, oczywiście co do tego samego 
czynu tej samej osoby. 

 – postanowienie z dnia 13 kwietnia 2012 r. 

 
V KZ 13/12
Stosownie do art. 522 k.p.k. droga do wnoszenia kolejnej ka-

sacji przez ten sam podmiot, od tego samego wyroku i w stosunku 
do tego samego oskarżonego jest zamknięta niezależnie od tego, 
czy poprzednią jego skargę merytorycznie rozpoznano, pozosta-

 – postanowienie z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
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wiono bez rozpoznania, czy też odmówiono prawomocnie jej przy-
jęcia, gdyż także odmowa przyjęcia dotyczy – jak to wyraźnie wyni-
ka z treści art. 530 § 2 k.p.k. – kasacji „wniesionej”. Tym samym 
prawomocność tego rozstrzygnięcia również uniemożliwia wystą-
pienie przez tę samą osobę z kolejnym takim środkiem zaskarżenia 
w sprawie tego samego oskarżonego. 

 
V KK 402/11

Ustawodawca nie uzależnia statusu osoby pełniącej funkcję 
publiczną od wyposażenia jej w kompetencję do wydawania decyzji 
w sferze działalności publicznej. Nie ma takiego zawężającego kry-
terium w treści art. 115 § 19 k.k. Jak wynika z jego brzmienia in fine, 
pełni funkcję publiczną także osoba, która w działalności publicznej 
wykonuje uprawnienia i obowiązki określone w ustawie. W sferze 
zamówień publicznych sprawującymi funkcję publiczną są te oso-
by, które na podstawie ustawy wykonują uprawnienia i obowiązki w 
procedurach wiodących do udzielenia zamówienia. Wywierają one, 
a przynajmniej mogą wywierać, wpływ na przebieg postępowania i 
na wybór wykonawcy zamówienia. Biegły uczestniczący w pracach 
komisji przetargowej w procedurze zamówienia publicznego jest 
zatem osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 
k.k. 

 – postanowienie z dnia 7 maja 2012 r. 

 
V KK 420/11
1. Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.), gra na auto-
macie „ma charakter losowy”, jeżeli jej wynik jest nieprzewidywalny 
dla grającego. Nieprzewidywalność tę oceniać należy przez pryzmat 

 – wyrok z dnia 7 maja 2012 r. 
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warunków standardowych, w jakich znajduje się grający, nie zaś 
przez pryzmat warunków szczególnych (atypowych). 

2. Zainstalowanie w automacie do gry, o jakim stanowi art. 2 
ust. 5 przywołanej ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar-
dowych, generatora liczb pseudolosowych i w konsekwencji zaist-
nienie stanu tzw. sztucznej losowości, nie pozbawia gry „charakte-
ru losowego”. 

 
I KZP 3/12
Jeżeli przepis przyjęty w ramach kumulatywnego zbiegu prze-

pisów ustawy, zastosowanego na podstawie art. 7 § 1 k.k.s., nie za-
wiera znamion pozwalających, po ich wypełnieniu, na złożenie ko-
rekty deklaracji podatkowej, to wykluczone jest zaniechanie ukara-
nia sprawcy na podstawie art. 16a k.k.s. za tak zakwalifikowane 
przestępstwo, pomimo że wypełniło ono również znamiona czynu 
objętego tym przepisem. 

 – postanowienie z dnia 20 czerwca 2012 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-
stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

I PZP 1/12 

"Czy roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty prawa do 
nieodpłatnego nabycia akcji ulega przedawnieniu na podstawie art. 
291 § 1 k.p., czy na podstawie art. 118 k.c. w zw. z art. 471 k.c.?" 

 

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

I PZP 2/12 

"Czy przepis art. 62 ust. 1ed ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 
o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) 
pozwalający na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do 
okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadni-
czego w stawce bezpośrednio wyższej (tj. do pięcioletniego okresu 
wynikającego z art. 62 ust. 1eb ww. ustawy) należy interpretować w 
ten sposób, że pozwala on na zaliczenie okresu pracy na stanowi-
sku prokuratora prokuratury rejonowej, w którym to okresie przy-
sługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce przyznane w dniu 1 
stycznia 2009 r., a więc okresu od 1 stycznia 2009 r. do upływu 5 lat, 
czy też pozwala na zaliczenie również okresu przypadającego bez-
pośrednio przed dniem 1 stycznia 2009 r., w którym prokurator pro-
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kuratury rejonowej uzyskiwał na stanowisku bezpośrednio niższym 
wynagrodzenie w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy?" 

 

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

II PZP 2/12 

„1. Czy w postępowaniu sądowym, w którym powód dochodzi 
odszkodowania z art. 55 § 11

2. Czy ochronie z art. 87 § 1 k.p. podlega tylko wynagrodzenie 
za pracę, czy także odszkodowanie z art. 55 § 1

 k.p., skuteczne zgłoszenie przez po-
zwanego zarzutu potrącenia (art. 498 § 1 k.c.) nie jest możliwe z 
uwagi na art. 505 pkt. 4 k.c. w zw. z art. 87 § 1 k.p. i art. 300 k.p.? 

1

 
 k.p.?” 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-
ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

III PZP 6/12 

„Czy nieudzielenie, z powołaniem się na zasady przetwarzania 
ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przez zakłado-
wą organizację związkową żądanej przez pracodawcę na podstawie 
art. 30 ust. 21 zd. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawo-
dowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) informa-
cji o wszystkich pracownikach korzystających z jej obrony zwalnia 
pracodawcę z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o 
zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (art. 30 ust. 
21 zd. 2 ustawy o związkach zawodowych)?” 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 
III PZP 5/12

Umowa o pracę na czas określony zawarta przed dniem 22 
sierpnia 2009 r., rozwiązuje się w przewidzianym w niej terminie, 
choćby trwała ponad 24 miesiące po dniu 21 sierpnia 2009 r. (art. 13 
ust. 1 w zw. z art. 35 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 
skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębior-
ców, Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.). 

 – z dnia 9 sierpnia 2012 r. w składzie 3 sędziów na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Gorzowie Wielkopolskim 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
WZ 15/12
Wobec tego, że art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 

1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu 
sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) z mocy wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2011 r., SK 13/08 (Dz. U. z dnia 5 
kwietnia 2011 r. Nr 72, poz. 389) utracił moc obowiązującą z upły-
wem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, a nowej regulacji ustawowej 
w tym zakresie dotychczas brak, przy ustalaniu należących do 
kosztów procesu uzasadnionych wydatków oskarżonego (art. 616 § 
2 k.p.k.), które w razie jego uniewinnienia lub umorzenia przeciwko 
niemu postępowania karnego w sprawach z oskarżenia publicznego 
ponosi Skarb Państwa (art. 632 pkt 2 k.p.k.), należy aktualnie kiero-
wać się wskazaniami art. 13 powołanego dekretu oraz pomocniczo 
art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach w spra-
wach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), jak również 
regulacjami zawartymi w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposo-
bu dokonywania zwrotu kosztów używania dla celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wy-
sokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jedno-
stce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 
(Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). 

 – postanowienie z dnia 10 maja 2012 r. 
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