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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 89/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„a) Czy jednostka badawczo-rozwojowa działająca na podsta-

wie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badaw-

czo-rozwojowych (t. jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.) 

podlega ograniczeniom co do możliwości zaciągania zobowiązań 

finansowych w sposób określony w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.); 

b) w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie – 

czy czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu określonego 

w art. 85 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych jest nieważna?” 

 

III CZP 90/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„I. Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego spółki 

akcyjnej i wykreśleniu jej z rejestru byli akcjonariusze tej spółki są 

uprawnieni do dochodzenia przypadających im należności z mająt-

ku, który ujawniony został po wykreśleniu spółki z rejestru, a jeżeli 

tak, to w jakim powinno nastąpić to trybie?; 

II. w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie I, 

czy w sytuacji, o jakiej mowa w tym pytaniu, konieczne jest 

podjęcie czynności zmierzających do przywrócenia wpisu w reje-
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strze w celu dokonania likwidacji poza postępowaniem upadłościo-

wym, (które zostało już zakończone)?” 

 

III CZP 91/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy policjantowi przywróconemu do służby przysługuje dro-

ga sądowa (art. 2 k.p.c.) w zakresie żądania odszkodowania w po-

staci utraconych korzyści, stanowiących różnicę pomiędzy uposa-

żeniem, jakie przysługiwałoby jemu, gdyby pełnił służbę, a świad-

czeniem pieniężnym, wypłaconym za okres pozostawania poza 

służbą w trybie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-

cji (j.t: Dz.U.2007.43.277), w brzmieniu ustalonym nowelą z dnia 28 

marca 2008 r. (Dz.U.2008.86.521), przy uwzględnieniu, że policjant 

nie zainicjował postępowania sądowo-administracyjnego w przed-

miocie rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji 

odmawiającego wypłaty uposażenia za ten okres?” 

 

III CZP 92/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy współwłaściciel nieruchomości jest uprawniony do 

samodzielnego dochodzenia od gminy na podstawie art. 417 k.c. w 

zw. z art. 18 ust. 5 ustawy z 21.06.2001 roku o ochronie praw lokato-

rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) odszkodowania 

za szkodę wynikłą z niedostarczenia lokalu socjalnego uprawnio-

nemu lokatorowi w pełnej wysokości, czy wyłącznie w zakresie od-

powiadającym wielkości jego udziału we współwłasności? 
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2. czy dochodzenie takiego odszkodowania jest czynnością 

zachowawczą?” 

 

III CZP 93/14 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot refundacji 

leków, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) przez przedsiębiorcę 

prowadzącego ogólnodostępną aptekę jest roszczeniem związanym 

z prowadzeniem działalności gospodarczej i jako takie podlega trzy-

letniemu okresowi przedawnienia zgodnie z art. 118 k.c., czy też ze 

względu na publicznoprawny charakter należy je kwalifikować wy-

łącznie jako roszczenie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 

i w związku z tym podlega ono dziesięcioletniemu terminowi prze-

dawnienia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 53/14 – z dnia 11 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Dopuszczalne jest orzeczenie o odsetkach za opóźnienie w 

spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas opóźnienia po wydaniu 

wyroku zasądzającego to świadczenie, także wtedy, gdy wysokość 

odsetek została określona na podstawie stopy kredytu lombardo-

wego Narodowego Banku Polskiego. 

 

III CZP 56/14 – z dnia 11 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Syndyk, który na podstawie art. 289 § 1 zd. 2 k.s.h. złożył 

wniosek o wykreślenie upadłej spółki z rejestru może zaskarżyć 

orzeczenie zgodne z jego wnioskiem. 

 

III CZP 57/14 – z dnia 11 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Uchylenie art. 1821 k.p.c. nie niweczy skutków, jakie ustawa 

wiązała z poprzednio wytoczonym powództwem, jeżeli ponowne 

powództwo zostało wytoczone z zachowaniem wymagań przewi-

dzianych w art. 1821 § 2 k.p.c. 
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III CZP 58/14 – z dnia 11 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

Osoba wskazana w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 

r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1222) może dochodzić zwrotu nadpłaconych opłat eksploata-

cyjnych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o świadczeniu 

nienależnym. 

 

III CZP 62/14 – z dnia 11 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: 

„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. 2013.1226) jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, w 

wyniku której konieczne jest ponowne wykonanie czynności agro-

technicznych przygotowujących pole do zasiewu?” 

postanowiono przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia po-

większonemu składowi Sądu Najwyższego 

 

III CZP 66/14 – z dnia 11 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

Wniesienie pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej przez 

wydanie orzeczenia do sądu, który wydał to orzeczenie, nie stwarza 

przeszkody przewidzianej w art. 44 k.p.c. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 387/13 – wyrok z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

Oddalenie – na podstawie art. 5 k.c. – powództwa o ustano-

wienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie jest wyłą-

czone. 

 

II CSK 407/13 – wyrok z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

Podyktowane uzasadnioną potrzebą jurysdykcyjną ujawnienie 

przez sędziego podczas rozprawy choroby strony nie stanowi naru-

szenia jej dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności i god-

ności osobistej. 

 

IV CSK 464/13 – wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r. 

We wniosku hodowcy (organizacji hodowców) o udzielenie 

przez posiadacza gruntów rolnych informacji dotyczącej wykorzy-

stania materiału ze zbioru jako materiału siewnego będącego 

przedmiotem ochrony (art. 23a w związku z art 23 ust. 2 pkt 1 usta-

wy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, Dz. 

U. Nr 137, poz. 1300 ze zm.) nie jest wymagane wykazanie okolicz-

ności, że doszło do takiego wykorzystania. 

 

II CSK 385/13 – postanowienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

Artykuł 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie usta-

wy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Fun-

duszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

(Dz. U. Nr 53, poz. 434) nie wyłącza orzeczenia zakazu prowadzenia 
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działalności gospodarczej w sytuacji, w której wniosek został zło-

żony po dniu wejścia w życie tej ustawy – w czasie postępowania 

upadłościowego wszczętego również po dniu jej wejścia w życie – 

choćby przed tym dniem upłynął roczny termin przewidziany w art. 

377 in fine ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i 

naprawcze w pierwotnym brzmieniu (Dz. U. Nr 60, poz. 535). 

 

IV CSK 531/13 – wyrok z dnia 22 maja 2014 r. 

Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o 

uprawnieniach szkół publicznych, przewidziane w art. 90 ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), nie mają charakteru świad-

czeń okresowych w rozumieniu art. 118 k.c. 

 

IV CSK 546/13 – wyrok z dnia 22 maja 2014 r. 

Roszczenie najemcy o zobowiązanie spółdzielni mieszkanio-

wej do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu użytkowego 

(art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) nie powsta-

je, jeżeli lokal jest trwale związany nie tylko z nieruchomością obję-

tą umową najmu. 

 

IV CSK 626/13 – wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. 

Niezwrócenie się przez wykonawcę do zamawiającego – w ra-

zie uzasadnionych wątpliwości – o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm., w związku z art. 354 § 2 k.c.) może uzasadniać za-
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rzut niedochowania należytej staranności zawodowej (art. 355 § 2 

k.c.). 

 

I CSK 428/13 – wyrok z dnia 6 czerwca 2014 r. 

Nieważne jest poręczenie udzielone za zobowiązania zakładu 

opieki zdrowotnej bez wymaganej zgody organu założycielskiego 

(art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej; Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.; obecnie – art. 54 

ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. 

U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). 

 

II CSK 612/13 – wyrok z dnia 4 lipca 2014 r. 

Umowa przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu 

zabudowanego, nie zawierająca postanowień o przeniesieniu także 

prawa własności budynków jest ważna, jeżeli wolą stron nie było 

przeniesienie tylko prawa użytkowania wieczystego z pozostawie-

niem zbywcy prawa własności budynków. 

 

I CSK 531/13 – wyrok z dnia 10 lipca 2014 r. 

Sformułowanie postanowień wzorca umownego określających 

główne świadczenia stron w sposób niejednoznaczny może stano-

wić przesłankę uznania tych postanowień za niedozwolone (art. 

3851 § 1 zdanie drugie k.c.). 

 

II CSK 77/14 – postanowienie z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

Koszty odpowiedzi na skargę kasacyjną, w której nie wskaza-

no argumentów dotyczących przyczyn kasacyjnych (art. 3989 § 1 

k.p.c.), uzasadniających odmowę przyjęcia skargi do rozpoznania, 

nie mogą być uznane – w razie odmowy przyjęcia skargi do rozpo-
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znania – za koszty celowej obrony w rozumieniu art. 98 § 1 w związ-

ku z 391 § 1 i 39821 k.p.c. 
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PYTANIE  PRAWNE  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 25/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Jak należy rozumieć wyrażenie «w związku z przesłucha-

niem» zawarte w dyspozycji art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k.? 

2. Czy regulacja art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 171 § 7 

k.p.k. dopuszcza przeprowadzenie i wykorzystanie w procesie kar-

nym dowodu z ekspertyzy wariograficznej dotyczącej osoby, której 

przedstawiono zarzuty (podejrzany) lub którą postawiono w stan 

oskarżenia (oskarżony)? 

3. Czy art. 199a k.p.k. stanowi samodzielną podstawę prze-

prowadzenia dowodu z ekspertyzy wariograficznej dotyczącej po-

dejrzanego a nawet oskarżonego? 

4. Jeżeli nie jest możliwe poddanie podejrzanego badaniu wa-

riografem w oparciu o regulację art. 199a k.p.k., to czy podstawę 

wykonania badania i sporządzenia opinii przez biegłego może sta-

nowić art. 192a § 2 k.p.k.? 

5. Czy wnioski zawarte w ekspertyzie biegłego mogą zostać 

wykorzystane wyłącznie na poparcie stanowiska obrony, czy też 

mogą stanowić pełnowartościowy dowód potwierdzający tezy 

oskarżenia?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 10/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Udzielić odpowiedzi jak w pkt 1. uchwały składu siedmiu sę-

dziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie o 

sygn. akt I KZP 16/14. 

 

I KZP 11/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 

Udzielić odpowiedzi jak w pkt 1. uchwały składu siedmiu sę-

dziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie I KZP 

16/14. 

 

I KZP 12/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy 

Udzielić odpowiedzi jak w pkt 1. uchwały składu siedmiu sę-

dziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie I KZP 

16/14. 

 

I KZP 15/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Prokuratora Generalnego 

Złożenie przez adwokata wyznaczonego obrońcą z urzędu 

wniosku o wyznaczenie innego obrońcy dla dokonania czynności, 

jeśli należałoby jej dokonać poza siedzibą lub miejscem zamieszka-

nia dotychczasowego obrońcy (art. 84 § 2 zd. 2 k.p.k.), i jego nie-

uwzględnienie nie jest warunkiem uznania wydatków, poniesionych 
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przez obrońcę przy wykonywaniu tej czynności, za „niezbędne” w 

rozumieniu § 19 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie 

oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomo-

cy prawnej udzielonej z urzędu (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 461). 

 

I KZP 16/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

1. Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t.: Dz. 

U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z 

dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-

gowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), 

straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela 

publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wy-

kroczeń. 

2. Nadaje uchwale moc zasady prawnej. 

 

I KZP 17/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: 

„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 art. 339 § 3 pkt 6 k.p.k., stosownie 

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.?” 
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postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 18/14 – z dnia 30 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Łasku 

Przepis art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo tele-

komunikacyjne (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 243) ma zastosowanie do 

danych związanych z usługą przekazywania poczty elektronicznej 

przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Nie ma natomiast za-

stosowania do udzielania przez usługodawcę organom państwa na 

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań danych w zakresie 

określonym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze-

niu usług drogą elektroniczną (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a do-

tyczących samej usługi świadczonej drogą elektroniczną. Do kosz-

tów opracowania tych danych stosuje się art. 619 § 1 k.p.k. w zw. z 

art. 618 § 1 k.p.k. 

 

I KZP 20/14 – z dnia 30 września 2013 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Kara orzekana wyrokiem łącznym na podstawie art. 91 § 3 k.k. 

w sytuacji, gdy sprawca został skazany dwoma lub więcej wyrokami 

za przestępstwa należące do ciągu przestępstw określonego w art. 

91 § 1 k.k., jest karą łączną, której podstawę stanowią kary z osobna 

wymierzone za te przestępstwa. Dolną granicą tej kary jest najwyż-

sza z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, a górną – 

suma tych kar, która jednak nie może przekroczyć górnej granicy 

ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, przewidzianego w 

przepisie, którego znamiona każde z tych przestępstw wyczerpuje. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II PZP 2/14 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do rozpoznawania odwołania złożonego przez członka 

korpusu służby cywilnej w trybie przepisu art. 83 ust 5 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U.08.227.1505), wła-

ściwy jest sąd rejonowy – wydział pracy, czy też sąd okręgowy wy-

dział pracy?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

I UZP 2/14 – z dnia 4 września 2014 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Łodzi 

Byłemu sędziemu, który stał się niezdolny do pracy przed 

zrzeczeniem się urzędu, przysługuje zasiłek chorobowy w okresie 

dalszego trwania tej niezdolności po rozwiązaniu stosunku służbo-

wego (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-

rzyństwa; jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159). 

 

II UZP 2/14 – z dnia 17 września 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy nabywa prawo do polskiej emerytury po 1 stycznia 1991 

r. osoba, która przed tą datą przesiedliła się do Republiki Federalnej 

Niemiec i nadal tam zamieszkuje?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III PZP 3/14 – z dnia 18 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

1. Roszczenie o przywrócenie do pracy za niezgodne z pra-

wem lub nieuzasadnione wypowiedzenie nauczycielskiego stosun-

ku pracy (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Kar-

ta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 191, w związku z 

art. 45 k.p. i art. 91c tej Karty) nie przekształca się bez zmiany po-

wództwa (art. 193 k.p.c.) w roszczenie o przywrócenie do pracy z 
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tytułu niezgodnego z prawem wygaśnięcia nauczycielskiego sto-

sunku pracy (art. 56 § 1 w związku z art. 67 k.p. w związku z art. 91 c 

Karty Nauczyciela). 

2. Okoliczności i przyczyny niezgodnego z prawem lub nieu-

zasadnionego wypowiedzenia nauczycielskiego stosunku pracy, 

które stało się bezskuteczne wskutek złożenia pisemnego wniosku 

o przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny (art. 20 ust. 5c Karty 

Nauczyciela), mogą być poddane sądowej kontroli jako okoliczno-

ści lub przyczyny niezgodnego z prawem wygaśnięcia nauczyciel-

skiego stosunku pracy tylko w razie skutecznego uchylenia się od 

skutków prawnych wniosku o przeniesienie w stan nieczynny i ter-

minowego zaskarżenia wygaśnięcia stosunku pracy (art. 56 § 1 w 

zw. z art. 67 i art. 264 § 2 k.p. oraz w związku z art. 91c Karty Nau-

czyciela). 

 

III SZP 1/14 – z dnia 18 września 2014 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przewidziane w art. 45a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze 

zm.) bonifikaty za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców energii oraz 

parametrów jakościowych energii elektrycznej przysługują odbior-

com energii, bez względu na przyczyny nienależytego wykonania 

zobowiązania umownego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

 

III PZP 2/14 – z dnia 23 września 2014 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym 

mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu 
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skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębior-

ców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skut-

kach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. 


