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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 78/11 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krośnie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„I. Czy właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, na 

której zainstalowano legalnie urządzenia do przesyłu energii elek-

trycznej, uprawniony jest do wypowiedzenia łączącej go z przedsię-

biorstwem eksploatującym te urządzenia umowy o cechach uży-

czenia, przy jednoczesnym wystąpieniu z ofertą zawarcia umowy 

najmu, za odpowiednim, w ocenie wypowiadającego, czynszem? 

II. W przypadku odpowiedzi twierdzącej: 

Czy powyższa umowa użyczenia ulega rozwiązaniu pomimo 

braku porozumienia między stronami co do wysokości czynszu i 

niezawarcia nowej umowy, zastępującej dotychczasową?” 

 

III CZP 79/11 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

"Czy umowa darowizny nieruchomości stanowiąca czynność 

prawną ukrytą pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości 

jest dotknięta nieważnością?" 

 

III CZP 80/11 

Wniosek Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiony do rozpo-

znania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 
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„Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z art. 361 § 2 k.c., 

poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialno-

ści gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz-

nych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mecha-

nicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych 

części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o 

ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?” 

 

III CZP 81/11 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zmiana lub uchylenie kilku z prawomocnych postano-

wień, stwierdzających nabycie spadku po tym samym spadkodawcy 

następuje w trybie określonym w art. 679 k.p.c. czy w trybie art. 403 

§ 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.?” 

 

III CZP 82/11 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy możliwa jest zmiana wysokości renty alimentacyjnej wy-

nikającej z orzeczenia sądowego w drodze umowy zawartej między 

zobowiązanym a uprawnionym, a jeśli tak to czy w toku późniejsze-

go rozpoznania sprawy o zmianę wysokości obowiązku alimenta-

cyjnego sąd obowiązany jest badać czy w chwili zawarcia takiej 

umowy istniały przesłanki z art. 138 k.r.o.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 47/11 – z dnia 14 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 

Warszawie 

Termin do wniesienia przez upadłego zażalenia na ogłoszone 

na rozprawie postanowienie o oddaleniu sprzeciwu co do uznania 

wierzytelności – w razie złożenia przez niego wniosku o sporządze-

nie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem – 

biegnie od doręczenia mu tego postanowienia. 

 

III CZP 49/11 – z dnia 14 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu 

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia 

spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, dziedziczy, na 

podstawie art. 932 § 4 k.c., w częściach równych rodzeństwo ro-

dzone i przyrodnie spadkodawcy. 

 

III CZP 50/11 – z dnia 14 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

"Czy do odpowiedzialności sprzedawcy związanej z dokona-

niem w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ru-

chomej 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 2002 r. o szcze-

gólnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Ko-
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deksu 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.?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 54/11 – z dnia 14 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego w Olsztynie: 

"1. Czy w przypadku terminu przedawnienia, którego początek 

miał miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, a 

które następnie biegło w czasie obowiązywania ustawy Ordynacja 

podatkowa, do oceny zdarzeń prawnych zaistniałych po 1 stycznia 

1998 r. z punktu widzenia ich ewentualnego skutku w postaci prze-

rwania biegu terminu przedawnienia, stosujemy przepisy ustawy o 

zobowiązaniach podatkowych? W szczególności, czy w takim wy-

padku znajdzie zastosowanie ograniczenie możliwości przerwania 

terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 zdanie trze-

cie ustawy o zobowiązaniach podatkowych? Czy ma w tym zakresie 

znaczenie fakt, kiedy bieg terminu przedawnienia roszczenia został 

po raz pierwszy przerwany? 

2. Czy wszczęcie postępowania upadłościowego lub podej-

mowanie poszczególnych czynności w tym postępowaniu (tak 

przez wierzyciela, jak i przez organ upadłościowy) przerywa bieg 

terminu przedawnienia należności podatkowych na gruncie ustawy 

z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) oraz na gruncie usta-

wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 

stycznia 2003 r., w szczególności – czy czynności te (np. zgłoszenie 

wierzytelności) są czynnościami egzekucyjnymi, o których mowa w 
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art. 30 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych i w art. 70 § 3 

ustawy Ordynacja podatkowa? 

3. Czy ustalenie listy wierzytelności przez Sędziego – komisa-

rza (na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo-

spolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, tekst jedn.: 

Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) wpływa na charakter za-

mieszczonych na niej wierzytelności o charakterze podatkowym i 

zmienia reguły ich przedawnienia? 

4. Czy w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego 

znajdzie zastosowanie ograniczenie możliwości przerwania biegu 

terminu przedawnienia należności podatkowych, o którym mowa w 

art. 30 ust. 3 zdanie trzecie ustawy o zobowiązaniach podatko-

wych? 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 25/11 – z dnia 18 października 2011 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Umieszczenie osoby pozbawionej wolności w celi o po-

wierzchni przypadającej na osadzonego mniejszej niż 3 m² może 

stanowić wystarczającą przesłankę stwierdzenia naruszenia jej 

dóbr osobistych. Odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie 

art. 448 k.c. za krzywdę wyrządzoną tym naruszeniem nie zależy od 

winy. 

 

III CZP 51/11 – z dnia 20 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Sprawa gospodarcza o zapłatę z weksla własnego in blanco 

podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jeżeli wartość 
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przedmiotu sporu nie przekracza kwoty określonej w art. 505¹ pkt 1 

k.p.c. 

 

III CZP 52/11 – z dnia 20 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie 

Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawi-

dłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w oblicze-

niu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omył-

ki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn.: Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

III CZP 53/11 – z dnia 20 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koninie 

Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawi-

dłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w oblicze-

niu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omył-

ki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn.: Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

III CZP 55/11 – z dnia 20 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 

"Czy podstawą wpisu w sprawie o wpis w dziale II księgi wie-

czystej zmiany nazwy właściciela nieruchomości, może być kopia 

odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru 

Sądowego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez występu-
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jącego w sprawie pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub ad-

wokata?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 56/11 – z dnia 20 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„Czy Sąd może wstrzymać wykonanie nakazu zapłaty wyłącz-

nie w przypadku, jeżeli wskutek jego wykonania mogłaby wyniknąć 

dla pozwanego niepowetowana szkoda, czy też w każdym przypad-

ku, gdy powołane w zarzutach okoliczności uprawdopodobniają 

niezasadność powództwa (art. 492 § 3 k.p.c.)?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 57/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

„Czy w przypadku przyłączenia się wierzycieli do wszczętej 

wcześniej egzekucji z nieruchomości (art. 927 k.p.c.), komornik, na 

podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 

2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) o komornikach sądowych i egze-

kucji, ustala i pobiera opłaty egzekucyjne należne z tytułu egzekucji 

z nieruchomości osobno w każdej ze spraw egzekucyjnych, pro-

porcjonalnie do wysokości wyegzekwowanej kwoty przypadającej 

dla danego wierzyciela, czy też ustala i pobiera jedną opłatę od wy-

egzekwowanej w toku egzekucji z nieruchomości kwoty, niezależnie 

od liczby spraw egzekucyjnych, w których wierzyciele przyłączyli 

się do egzekucji z nieruchomości?" 

postanowiono umorzyć postępowanie przed Sądem Najwyż-

szym. 
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III CZP 58/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Ilość leku wskazana przez lekarza wystawiającego receptę nie 

jest wyłącznym kryterium oceny dla podmiotu realizującego recep-

tę, co do ilości leku przeznaczonego na trzymiesięczną kurację. 

 

III CZP 59/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie: 

„Czy umowa, na podstawie której wywłaszczona nierucho-

mość została oddana przez gminę w użytkowanie wieczyste spół-

dzielni mieszkaniowej, zawarta z naruszeniem art. 47 ust. 4 i art. 69 

ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i 

wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, 

poz. 127 ze zm.) jest nieważna?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 61/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 

r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 tej 

ustawy, na producentach, importerach kserokopiarek, skanerów i 

innych podobnych urządzeń reprograficznych, umożliwiających po-

zyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego 

utworu, ciąży obowiązek udzielenia właściwej organizacji zbioro-

wego zarządzania prawami autorskimi informacji oraz udostępnia-
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nia dokumentów, dotyczących wszystkich umów sprzedaży tych 

urządzeń. 

 

III CZP 62/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Zażalenie komornika na postanowienie sądu przewidziane w 

art. 770 k.p.c. podlega opłacie sądowej. 

 

III CZP 33/11 – z dnia 28 października 2011 r. w składzie 7 sę-

dziów na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub in-

nego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 84 

ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na-

prawcze, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) jest 

skuteczna wobec masy upadłości także wtedy, gdy uzyskała datę 

pewną w sposób określony w art. 81 § 2 i 3 k.c. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

I KZP 17/11 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy zgoda Kolegium Sądu Okręgowego, wymagana art. 77 § 

8 Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być sku-

tecznie udzielona blankietowo, nie imiennie, w tych przypadkach, 

gdy dotyczy przewidywanego delegowania przez Prezesa Sądu 

Okręgowego sędziego Sądu Okręgowego do Sądu Rejonowego w 

celu kontynuowania i dokończenia sprawy rozpoznawanej i nie 

ukończonej przez niego do czasu uzyskania przez tegoż sędziego 

nominacji do Sądu Okręgowego, czy też tak wyrażona zgoda czyni 

powyższy akt delegowania sędziego bezskutecznym i prowadzi do 

uchybienia w postaci nienależytej obsady Sądu (art. 439 § 1 pkt 2 

k.p.k.)?” 

 

I KZP 18/11 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przesłanki określone w art. 258 § 2 k.p.k. stanowią samo-

dzielne i wystarczające podstawy do zastosowania (przedłużenia 

stosowania) tymczasowego aresztowania, a tym samym tworzą 

domniemanie, że podejrzany może podjąć działania zakłócające 

prawidłowy tok postępowania, co zwalnia z powinności wykazywa-

nia konkretnych okoliczności godzących w prawidłowy tok postę-

powania?” 
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I KZP 19/11 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sytuacji, gdy doszło do ogłoszenia wyroku pomimo te-

go, że wyrok nie został sporządzony na piśmie i podpisany to nale-

ży uznać, że wyrok taki nie wywołuje skutków prawnych (sententia 

non existens) czy też należy uznać, że wyrok taki istnieje, ale jest 

dotknięty wadą stanowiącą bezwzględną przyczynę uchylenia wy-

roku (art. 439 § 1 pkt 6 in fine k.p.k.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 8/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich 

Kary porządkowe określone w art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lip-

ca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 

poz. 1070 ze zm.) mogą być stosowane tylko wobec osób obecnych 

w czasie i miejscu wykonywania czynności sądowych, gdy osoby te 

bądź to naruszają powagę, spokój lub porządek tych czynności 

bądź to ubliżają sądowi, innemu organowi państwowemu lub oso-

bom biorącym udział w tej czynności, niezależnie od tego, w jakiej 

formie to czynią. Kar tych nie stosuje się natomiast do czynów co 

prawda naruszających dobra chronione przepisem art. 49 § 1 wska-

zanej wyżej ustawy, dokonanych jednak poza miejscem i czasem 

rozprawy, posiedzenia lub innej czynności sądowej, w tym w 

szczególności w formie pisma złożonego do sądu. 

 

I KZP 10/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„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 posta-

nowienia ukaranemu świadkowi (art. 286 k.p.k.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 11/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„Czy osoby najbliższe dla nieżyjącego pokrzywdzonego mogą 

na podstawie art. 52 § 1 k.p.k. wykonywać jego prawa również w za-

kresie złożenia wniosku o ściganie osoby najbliższej o czyn z art. 

284 § 1 k.k.? 

w przypadku odpowiedzi negatywnej: 

– czy żona nieżyjącego pokrzywdzonego działając w ramach 

art. 36 § 2 k.r.o. może złożyć wniosek o ściganie osoby najbliższej o 

czyn z art. 284 § 1 k.k. w stosunku do całości szkody stanowiącej 

do śmierci pokrzywdzonego małżonka ich majątek wspólny?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 12/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmie-

ścia w Krakowie: 

„Czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225 § 

3 k.p.k.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 13/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu: 

„a) Czy "przekazanie" z art. 607j § 2 k.p.k. należy interpretować 

analogicznie, jak "przekazanie" określone w art. 607n § 1 k.p.k.; 

w konsekwencji: 

b) czy terminy przekazania określone w art. 607n § 1 i 2 k.p.k. 

obowiązują sąd w przekazaniu z art. 607j § 2 k.p.k.; 
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oraz 

c) jakie są konsekwencje niedotrzymania tych terminów?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

I KZP 14/11 – z dnia 26 października 2011 r. w składzie 3 sę-

dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia 

w Łodzi: 

„Czy „składnica”, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wy-

sokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postę-

powaniu karnym to tylko miejsce przechowywania przedmiotów o 

niedużej objętości (np. biuro podawcze czy pomieszczenie dla do-

wodów rzeczowych), czy też każde miejsce przechowywania 

przedmiotów, niezależnie od ich wielkości (np. biuro podawcze, 

pomieszczenie dla dowodów rzeczowych, magazyn, parking depo-

zytowy Komisariatu bądź Komendy Policji)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY, 

UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I UZP 5/11 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy okres nieskładkowy przypadający w ciągu ostatniego 

dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem 

powstania niezdolności do pracy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 58 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-

tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; tekst jedn.: Dz. U. z 

2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) uwzględnia się w rozmiarze ogra-

niczonym do 1/3 okresów składkowych udowodnionych w tym 

dziesięcioleciu, czy w rozmiarze ograniczonym do 1/3 okresów 

składkowych udowodnionych w całym okresie ubezpieczenia (art. 5 

ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?" 

 

I UZP 6/11 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„I. Czy wykonywanie zadań u pracodawcy użytkownika w wa-

runkach podporządkowania kierownictwu tego podmiotu – w wyni-

ku umowy zlecenia zawartej przez zleceniobiorcę z agencją pracy 

tymczasowej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 

r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 
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166, poz. 1608 ze zm.) – obliguje do potraktowania takiej umowy ja-

ko stosunku pracy? 

II. Czy w sprawie o ustalenie pracowniczego ubezpieczenia spo-

łecznego w wyniku zakwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych umowy zlecenia, wykonywanej u pracodawcy użyt-

kownika – konieczne jest wezwanie do wzięcia udziału w sprawie, 

stosownie do art. 47711 § 1 k.p.c., w charakterze zainteresowanego 

pracodawcy użytkownika?” 

 

I UZP 7/11 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 126 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) ma zastosowanie do 

weryfikacji niezdolności do pracy u ubezpieczonego mającego 

ustalone prawo do świadczenia na stałe prawomocnym wyrokiem 

Sądu?” 

 

II UZP 10/11 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego – Sądu Pracy i Ubezpie-

czeń Społecznych w Warszawie przedstawione do rozpoznania 

przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy okres odbywania przez funkcjonariusza MO, będącego 

jednocześnie słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Fe-

liksa Dzierżyńskiego w Legionowie – zakwalifikowanego w poczet 

etatowy tej uczelni na czas odbywania studiów zawodowych, należy 
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uznać za okres służby w organach bezpieczeństwa państwa w ro-

zumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-

czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.)?" 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

II UZP 9/11 – z dnia 5 października 2011 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 

„1/ Czy zachodzi nieważność postępowania wynikająca z po-

zbawienia możności obrony swych praw przez spółkę z ograniczo-

ną odpowiedzialnością (art. 379 pkt 5 k.p.c.) w sytuacji gdy odwołu-

jącym się od decyzji stwierdzającej odpowiedzialność z tytułu nie-

opłaconych składek jest prezes zarządu tejże spółki, który występu-

je jednocześnie w sprawie jako reprezentant osoby prawnej (spółki 

z o.o.) – art. 210 k.s.h.?; 

2/ czy stwierdzając sprzeczność interesów spółki z o.o. i pre-

zesa jej zarządu ustanowionego przez zgromadzenie wspólników 

pełnomocnikiem osoby prawnej w trybie art. 210 k.s.h. Sąd może 

zobowiązać zgromadzenie wspólników do ustanowienia innej oso-

by, która gwarantowałaby działanie wyłącznie w interesie spółki, 

czy też badanie tej kwestii wykracza poza kompetencje sądu, które-

go powinności ograniczają się do stwierdzenia, że pisma proceso-

we lub orzeczenia zostały jej doręczone zgodnie z art. 133 § 2 

k.p.c.?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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II UZP 6/11 – z dnia 13 października 2011 r. w składzie 7 sę-

dziów na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Pracownik Zakładu Emerytalno–Rentowego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym nie 

może być pełnomocnikiem procesowym Dyrektora tego Zakładu w 

sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 1 i 2 k.p.c.) i 

nadano jej moc zasady prawnej. 


