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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 
 

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

III CZP 83/12 

„Czy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz której wspólnik tej spółki 
wytoczył powództwo, o którym mowa w art. 295 k.s.h. czyni wyda-
nie wyroku niedopuszczalnym, a tym samym uzasadnia umorzenie 
postępowania?" 

 

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

III CZP 84/12 

„Czy naruszenie zasad współżycia społecznego uchwałą 
zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią może być wzięte pod uwagę tylko w ramach szczególnej klau-
zuli generalnej «dobrych obyczajów» i w związku z tym może sta-
nowić podstawę uchylenia takiej uchwały jeżeli jednocześnie godzi 
ona w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie jej wspólnika w 
przypadku wytoczenia powództwa o jej uchylenie przeciwko spółce 
(art. 249 § 1 k.s.h.), czy też jest uchwałą bezwzględnie nieważną (art. 
58 § 2 k.c.), a przeciwko spółce można wytoczyć powództwo o 
stwierdzenie jej nieważności (art. 252 § 1 k.s.h.)?" 
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Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 85/12 

„Czy zastrzeżenie umowne, które uzależnia skutki czynności 
prawnej od spełnienia świadczenia, może stanowić warunek w ro-
zumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego?” 

 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 
rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 86/12 

„Czy na skutek zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), po-
między powiatem a podmiotem wskazanym w tym przepisie, po-
wstał stosunek zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. k.c.?" 

 

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

III CZP 87/12 

„Czy oświadczenie darczyńcy o uchyleniu się od skutków 
prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o prze-
niesieniu własności nieruchomości zawartego w umowie darowizny 
(art. 88 k.c.) stanowi podstawę do ujawnienia go jako właściciela w 
księdze wieczystej?" 
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Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-
ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 88/12 

„Czy w razie osobistego korzystania przez jednego ze współ-
właścicieli z rzeczy wspólnej lub jej części w sposób niezgodny z 
określonym w art. 206 k.c. pozostałym współwłaścicielom przysłu-
gują przeciwko niemu roszczenia o rozliczenie uzyskanej w ten 
sposób korzyści wynikające z prawa rzeczowego, a jeżeli tak, to 
które przepisy księgi drugiej Kodeksu cywilnego są ich podstawą?" 

 

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

III CZP 89/12 

„1) Czy złożenie przez spadkobiercę ustawowego – w toku po-
stępowania o zmianę stwierdzenia nabycia spadku – w terminie 
otwartym dla tego spadkobiercy oświadczenia o przyjęciu spadku z 
dobrodziejstwem inwentarza wywołuje skutki, o których mowa w 
art. 1016 k.c. w stosunku do tych spadkobierców ustawowych, któ-
rzy w otwartym dla siebie terminie nie tylko nie złożyli żadnego 
oświadczenia w przedmiocie nabycia spadku, ale dodatkowo w 
pierwszym postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku traktowa-
ni byli jako osoby przyjmujące spadek wprost na podstawie art. 
1015 § 2 k.c., 

a w przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 
2) czy podstawą powództwa opozycyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 

k.p.c. spadkobiercy dłużnika przeciwko któremu wydany został tytuł 
egzekucyjny zasądzający od niego na rzecz wierzyciela dłużnika 
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określoną kwotę bez zastrzeżenia o prawie powoływania się w po-
stępowaniu egzekucyjnym na ograniczenie odpowiedzialności (art. 
319 k.p.c.) może być zdarzenie polegające na tym, że po wydaniu 
przeciwko niemu klauzuli wykonalności (tytułu wykonawczego) 
ujawnił się spadkobierca dłużnika, który złożył oświadczenie o przy-
jęciu spadku po nim z dobrodziejstwem inwentarza – w terminie 
określonym w art. 1015 k.c., następnie doszło do zmiany dotych-
czasowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w wyni-
ku którego do dziedziczenia doszedł nieujawniony w poprzednim 
postępowaniu wyżej wymieniony spadkobierca?" 

 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 
rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 90/12 

„Czy na skutek zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy 
społecznej na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), po-
między powiatem a podmiotem wskazanym w tym przepisie, po-
wstawał stosunek zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. k.c.?" 

 

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

III CZP 91/12 

„Czy środek odwoławczy, sporządzony przez pełnomocnika 
będącego radcą prawnym (adwokatem), skierowany do sądu nie-
właściwego do jego rozpoznania, podlega odrzuceniu?” 
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Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-
ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

III CZP 92/12 

"Czy dla potrzeb ustalenia wysokości kwot na pokrycie kosz-
tów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego 
gazu ziemnego, o których mowa w art. 44 i art. 46 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wy-
twórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długo-
terminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, 
poz. 905 ze zm.) w przypadku, gdy wysokość korekty rocznej jest 
obliczana za okres obejmujący niepełny rok kalendarzowy tj. od 1 
kwietnia do 31 grudnia 2008 r., może mieć zastosowanie regulacja 
przewidziana w art. 33 ust. 3 tej ustawy, a nadto – czy koszt wytwo-
rzenia jednej megawatogodziny przez danego wytwórcę obejmuje 
także kwotę podatku akcyzowego?" 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
III CZP 49/12

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie nieist-
nienia obowiązku zapłaty odszkodowania wynikającego z ostatecz-
nej decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwego starostę na 
podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w 
zw. z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo o 
ochronie środowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze 
zm.). 

 – z dnia 11 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

 
III CZP 50/12

„Czy postanowienie w przedmiocie odmowy wydania posta-
nowienia o nadaniu klauzuli wykonalności podlega zaskarżeniu za-
żaleniem? 

 – z dnia 11 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

a w wypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi 
Czy po wydaniu stronie procesu tytułu wykonawczego bez 

uprzedniego wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalno-
ści tytułowi egzekucyjnemu istnieje możliwość późniejszego wyda-
nia takiego postanowienia?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 52/12

Strony umowy dzierżawy mogą wyłączyć obowiązek wydzier-
żawiającego udzielenia dzierżawcy dodatkowego terminu trzymie-
sięcznego do zapłaty zaległego czynszu (art. 703 zd. drugie k.c.). 

 – z dnia 11 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej 

 
III CZP 59/12

„Czy uregulowanie zawarte w art. 130

 – z dnia 17 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu: 

2

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 § 2 k.p.c. należy inter-
pretować ściśle – zgodnie z jego literalnym brzmieniem – jedynie do 
przypadku biegu tygodniowego terminu do wniesienia opłaty sądo-
wej od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pozwu, czy możli-
wość uiszczenia tej opłaty zachodzi również po uprawomocnieniu 
się tego zarządzenia w razie oddalenia wywiedzionego na nie zaża-
lenia?" 

 
III CZP 53/12

„1. Czy wierzytelność określona w sądowym tytule wykonaw-
czym zabezpieczona w pełnym zakresie hipoteką przymusową wpi-
saną w księdze wieczystej przed dniem 20 lutego 2011 r. może być 
także zabezpieczona hipoteką przymusową na podstawie wniosku 
złożonego po dniu 19 lutego 2011 r.? 

 – z dnia 24 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

a w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 
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2. Czy w takim wypadku maksymalna suma hipoteki powinna 
być pomniejszona o dotychczasową wysokość zabezpieczenia hi-
potecznego?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 54/12

„Czy w razie niepobrania przez komornika zaliczki na wyna-
grodzenie za dozór zajętych ruchomości, przyznanego dozorcy w 
postępowaniu egzekucyjnym postanowieniami sądu i komornika, 
nie określającymi podmiotu zobowiązanego do wypłaty wynagro-
dzenia, dozorca jest uprawniony do dochodzenia w odrębnym po-
stępowaniu zapłaty tego wynagrodzenia od wierzyciela? 

 – z dnia 24 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi: 

w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe 
pytanie: 

Z jaką chwilą roszczenie dozorcy do wierzyciela o wypłatę wy-
nagrodzenia za dozór staje się wymagalne i w jakim terminie do-
chodzi do jego przedawnienia oraz czy postanowienie ustalające 
wynagrodzenie dozorcy przerywa bieg przedawnienia tego rosz-
czenia?" 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
III CZP 55/12

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej podejmuje uchwałę określa-
jącą przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, 
podlegającą zaskarżeniu do sądu, także wtedy, gdy nie zgłoszono 
wniosków do jej projektu lub zgłoszone wnioski nie zostały 

 – z dnia 24 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
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uwzględnione w całości (art. 42 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 2, 3, 4 i 5 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
jedn. tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 
 
II CSK 461/11
1. Treść księgi wieczystej w rozumieniu art. 626

 – postanowienie z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
8

2. Decyzja administracyjna o stwierdzeniu nieważności decyzji 
nie stanowi wystarczającej podstawy do wykreślenia, opartego na 
niej wpisu, w dziale II księgi wieczystej. Uzasadnia ona jedynie, wo-
bec stwierdzenia, że zachodzi niezgodność stanu prawnego ujaw-
nionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, do-
konanie z urzędu wpisu ostrzeżenia w oparciu o art. 626

 § 2 k.p.c. 
obejmuje nie tylko wpisy istniejące w dacie złożenia wniosku, ale 
także wpisy wykreślone wraz z ich podstawami. 

13

 
 § 1 k.p.c. 

IV CSK 451/11

W umowie poręczenia (art. 876 k.c.), udzielonego przez bank, 
można ograniczyć odpowiedzialność poręczyciela do procentowo 
ujętego długu głównego i odpowiednio oznaczyć część tego długu 
objętą i nieobjętą poręczeniem. 

 – wyrok z dnia 18 maja 2012 r. 

 

I CSK 509/11
Szkodą podlegającą naprawieniu na podstawie art. 129 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) jest także obni-
żenie wartości nieruchomości wynikające z faktu, że właściciel bę-
dzie musiał znosić dopuszczalne na obszarze ograniczonego użyt-
kowania immisje. 

 – wyrok z dnia 25 maja 2012 r. 
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I CSK 220/12
Skarb Państwa składający wniosek o założenie księgi wieczy-

stej i wpisania jego prawa własności do nieruchomości na podsta-
wie art. 713 Kodeksu Napoleona powinien wykazać, że w czasie 
obowiązywania tego przepisu dana nieruchomość była nierucho-
mością nie mającą właściciela. 

 – postanowienie z dnia 20 czerwca 2012 r. 

 

IV CSK 75/12
1. W razie niezrealizowania przez sprzedawcę żądania napra-

wienia towaru kupujący może na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) 
wystąpić z żądaniem jego wymiany na nowy. 

 – wyrok z dnia 5 lipca 2012 r. 

2. Sprzedający, który nie udzielił w ustawowym terminie okre-
ślonym w art. 8 ust. 3 wymienionej ustawy odpowiedzi na żądanie 
naprawy albo wymiany towaru, nie może następnie w procesie 
kwestionować swojej odpowiedzialności za niezgodność towaru z 
umową. 

 
IV CSK 612/11

Niewiedza spadkobiercy o stanie spadku pomimo podjętych 
odpowiednich, możliwych działań, może być uznana za błąd istotny 
(art. 1019 § 2 k.c. w zw. z art. 84 § 2 k.c.). 

 – postanowienie z dnia 5 lipca 2012 r. 

 

II CSK 657/11
Jednoczesne oddalenie przez sąd drugiej instancji zażalenia 

na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata z urzędu oraz 

 – wyrok z dnia 11 lipca 2012 r. 
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apelacji tej strony może prowadzić do nieważności postępowania z 
powodu pozbawienia jej możliwości obrony jej praw. 

 

I CSK 548/11
Wypowiedzenie umowy leasingu przez finansującego w przy-

padku zwłoki korzystającego w zapłacie raty leasingowej jest do-
puszczalne także wtedy, gdy umowy nie wykonuje upadły. 

 – wyrok z dnia 12 lipca 2012 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 
 

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

I KZP 23/12 

„Czy zażalenie wniesione przez prokuratora na postanowienie 
sądu I instancji o uchyleniu środka zapobiegawczego wydane na 
skutek wniosku oskarżonego lub jego obrońcy (art. 254 § 1 k.p.k.), 
podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, wynikających z art. 
252 § 1 k.p.k., czy też na zasadach określonych w art. 254 § 3 
k.p.k.?” 

 

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

I KZP 24/12 

„Czy przestępstwo określone w art. 231 § 1 k.k. ma charakter 
formalny czy też materialny, tj. czy dla przypisania odpowiedzialno-
ści za przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie ist-
nienia skutku w postaci bezpośredniego narażenia na niebezpie-
czeństwo wystąpienia szkody dla zindywidualizowanego i skonkre-
tyzowanego w danych okolicznościach faktycznych interesu pu-
blicznego lub prywatnego wskutek nadużycia uprawnień lub niedo-
pełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  KARNEJ 
 
 
I KZP 10/12

„Czy wykonywanie robót budowlanych w sytuacji, gdy decyzja 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę nie 
korzysta jeszcze z waloru ostateczności, wyczerpuje znamiona 
przestępstwa z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)?” 

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 11/12

„Czy ingerencja sprawcy w proces zabezpieczający mienie ru-
chome przed dostaniem się do jego wnętrza, polegająca na unie-
możliwieniu uruchomienia elektronicznej (lub innej) przeszkody 
chroniącej to mienie, a następnie zabór tego mienia (lub innej rze-
czy znajdującej się wewnątrz) w celu przywłaszczenia wyczerpuje 
normatywne pojęcie kradzieży z włamaniem w rozumieniu art. 279 § 
1 k.k., czy też stanowi kradzież zwykłą w rozumieniu art. 278 § 1 k.k. 
(bądź z uwagi na wartość mienia wykroczenie z art. 119 § 1 k.w.), 
ewentualnie czy jest etapem niekaralnych czynności przygotowaw-
czych do dokonania przestępstwa kradzieży z włamaniem?” 

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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I KZP 12/12

Przestępstwo określone w art. 196 k.k. popełnia ten, kto swoim 
zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym obejmuje wszystkie 
znamiona tego występku. 

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku 

 
I KZP 14/12

„Czy osobie podejrzanej, o której mowa w art. 247 § 1 k.p.k. 
przysługuje zażalenie do sądu na zarządzenie prokuratora o za-
trzymaniu i przymusowym doprowadzeniu w sytuacji, gdy do fak-
tycznego zatrzymania osoby nie doszło, a co za tym idzie, czy 
sformułowanie przepisu art. 247 § 2 k.p.k.: «Do zatrzymania, o któ-
rym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 246», odnosi się do 
uprawnienia wskazanej osoby do zaskarżenia decyzji procesowej 
prokuratora, która nie została zrealizowana w drodze faktycznego 
zatrzymania?" 

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokoto-
wa w Warszawie: 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 15/12

Użyte w art. 575 § 1 k.p.k. wyrażenie «wyrok łączny traci moc» 
oznacza, że z chwilą wydania nowego wyroku łącznego tracą moc 
zawarte w poprzednim wyroku łącznym te jego rozstrzygnięcia o 
połączeniu kar lub środków karnych, bądź o umorzeniu postępo-
wania na podstawie art. 572 k.p.k., które objęte zostały nowym wy-

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 7 sę-
dziów na wniosek Prokuratora Generalnego 
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rokiem łącznym, wydanym w związku z powstałą po wydaniu pierw-
szego wyroku łącznego potrzebą, wynikającą z przesłanek praw-
nomaterialnych, określonych w art. 85 k.k. 

 
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?” 

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie: 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
 
I KZP 17/12

W wyroku łącznym granice kary łącznej grzywny wymierzonej 
w stawkach dziennych, o których mowa w art. 86 § 1 k.k. i art. 39 § 1 
k.k.s., wyznaczane są wyłącznie przez kryterium liczby stawek 
dziennych. Wysokość na nowo określonej stawki dziennej nie może 
jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio (art. 86 § 2 
k.k.). 

 – z dnia 29 października 2012 r. w składzie 7 sę-
dziów na wniosek Prokuratora Generalnego 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 
 
III KK 293/11
Instytucja względnej prawomocności wyroku (art. 442 § 1 zd. 2 

k.p.k.) ma charakter wyjątkowy, zasadą jest bowiem związanie sądu 
ponownie rozpoznającego sprawę granicami przekazania. Warun-
kiem przełamania tego zakresu prawomocnego rozstrzygnięcia jest 
tylko ujawnienie się w toku ponownego postępowania takich oko-
liczności, czy dowodów, w świetle których zasadnie można byłoby 
wnosić, że gdyby doszło do ich ujawnienia przed wydaniem orze-
czenia, doszłoby do uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia 
postępowania. 

 – postanowienie z dnia 4 kwietnia 2012 r. 

 
II KK 254/11

Art. 4 § 1 k.k. nie ma zastosowania, na podstawie art. 116 k.k., 
do ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 
197, poz. 1661 ze zm.). Zastosowanie nowej, niekorzystnej dla pod-
miotu zbiorowego ustawy nie jest jednak możliwe (art. 42 ust. 1 
Konstytucji). 

 – wyrok z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

 
II KK 268/11
Pasierbowi przysługuje prawo odmowy składnia zeznań. 

 – wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Przysługujące powinowatemu prawo odmowy zeznań nie dez-
aktualizuje się na skutek ustania małżeństwa jego krewnego z 
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oskarżonym, gdyż powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa 
(art. 618

 
 § 1 k.r.o.). 

III KK 384/11
Orzeczenie środka karnego, o którym mowa w art. 71 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 124) nie jest ograniczone do wypadków, gdy związek 
między popełnieniem przestępstwa a uzależnieniem ma charakter 
„bezpośredni”. 

 – wyrok z dnia 7 maja 2012 r. 

 
III KK 347/11
Dla przyjęcia odpowiedzialności karnej na gruncie przepisu 

art. 191 § 2 k.k. konieczne jest ustalenie subiektywnego przekona-
nia sprawcy, stosującego przemoc wobec pokrzywdzonego, że wie-
rzytelność faktycznie istnieje, a osobą, wobec której stosowana jest 
przemoc, jest osoba, która może dokonać zwrotu pieniędzy. 

 – wyrok z dnia 8 maja 2012 r. 

 
IV KK 399/11
Skoro w toku postępowania przygotowawczego nie nastąpiła 

faza in personam, to wniesienie przez pokrzywdzonego do sądu w 
trybie art. 55 § 1 k.p.k. w zw. z art. 330 § 2 k.p.k. subsydiarnego aktu 
oskarżenia jest czynnością powodującą wszczęcie postępowania 
przeciwko osobie; jeżeli nastąpi to w okresie przewidzianym w art. 
101 k.k., przedłużenie okresu przedawnienia karalności przestęp-
stwa publicznoskargowego następuje stosownie do reguł określo-
nych w art. 102 k.k. 

 – postanowienie z dnia 15 maja 2012 r. 
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IV KK 411/11
Użytego w art. 415 § 5 zd. 2 k.p.k. zwrotu „o roszczeniu tym 

prawomocnie orzeczono” nie należy wiązać z decyzjami organów 
administracji publicznej, a więc i z decyzjami podatkowymi. 

 – postanowienie z dnia 15 maja 2012 r. 

 
III KK 88/12
Prawomocne postanowienie sądu wydane w przedmiocie od-

tworzenia akt ma charakter orzeczenia kończącego ten etap postę-
powania karnego, a zatem może stanowić podstawę kasacji pod-
miotów szczególnych wskazanych w art. 521 k.p.k. 

 – postanowienie z dnia 29 maja 2012 r. 

Dla rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie odtworzenia akt nie 
ma jakiegokolwiek znaczenia fakt zatarcia skazania. 

 
III KK 99/12
Kontrola dopuszczalności kasacji musi być realizowana w 

sposób rzeczywisty, a zatem poprzez ustalenie, czy kasacja oparta 
jest na zarzucie określonym przez przepisy prawa procesowego 
(art. 523 § 1 i § 4 k.p.k.), a nie na zarzucie skonstruowanym w spo-
sób instrumentalny, jedynie dla zachowania pozorów dopuszczal-
ności kasacji. 

 – postanowienie z dnia 29 maja 2012 r. 

 
II KK 106/12
Przestępstwo określone w art. 209 § 1 k.k. jest przestępstwem 

materialnym. Warunkiem jego dokonania jest to, żeby uchylanie się 
od obowiązku alimentacyjnego spowodowało skutek w postaci na-
rażenia pokrzywdzonego na niemożność zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb życiowych. 

 – wyrok z dnia 29 maja 2012 r. 
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III KK 366/11
Zakaz dowodowy uregulowany w art. 199 k.p.k. obejmuje 

wszelkie oświadczenia oskarżonego dotyczące zarzucanego mu 
czynu, składane wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej i 
to niezależnie od ich treści. Chodzi jednak o przypadki udzielania 
tej pomocy samemu oskarżonemu, a nie innym osobom, np. po-
krzywdzonemu. Oświadczenia sprawcy czynu zabronionego chroni 
zakaz dowodowy bez względu na to, czy przedstawiono mu zarzut 
jego popełnienia, czy też nie. Reguła określona w art. 199 k.p.k. nie 
stoi na przeszkodzie przesłuchaniu w charakterze świadka lekarza, 
który na miejscu zdarzenia udzielał pomocy medycznej pokrzyw-
dzonemu lub innym osobom. 

 – postanowienie z dnia 28 czerwca 2012 r. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 

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

II PZP 3/12 

„Czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokona-
ne po odwołaniu go z tej funkcji przez radę nadzorczą, powinno być 
poprzedzone przewidzianym w art. 38 Kodeksu pracy trybem kon-
sultacji wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową, której 
członkiem jest ten pracownik?” 

 

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

II PZP 4/12 

„Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z roz-
wiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na 
podstawie art. 87 § 1 k.p.?” 

(poprzednia sygnatura II PZP 2/12) 
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Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 
rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

III PZP 7/12 

„Jaki skutek wywołuje nieprzekazanie przez organizację 
związkową w terminie określonym art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 
maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
854 ze zm.) pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków tej or-
ganizacji?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 
 
 
II PZP 2/12

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

 – z dnia 2 października 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Poznaniu: 

1

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

postanowiono przedstawić powiększonemu składowi Sądu 
Najwyższego do rozstrzygnięcia następujące zagadnienie prawne: 

 k.p.?” 

„Czy odszkodowanie należne pracownikowi w związku z roz-
wiązaniem umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami na 
podstawie art. 87 § 1 k.p.?" 

 
III UZP 4/12

Emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) nie ulega 
zwiększeniu na podstawie art. 26a tej ustawy za okresy podlegania 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony 
był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne 

 – z dnia 3 października 2012 r. w składzie 3 sę-
dziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
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rolników na podstawie art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolni-
ków i ich rodzin (Dz. U. Nr 32, poz. 140 ze zm.). 

 
I PZP 2/12

Przepis art. 62 ust. 1ed ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o 
prokuraturze (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) 
pozwala na zaliczenie prokuratorowi prokuratury okręgowej do 
okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadni-
czego w stawce bezpośrednio wyższej okresu pracy na stanowisku 
bezpośrednio niższym w prokuraturze rejonowej od dnia 1 stycznia 
2009 r. 

 – z dnia 5 października 2012 r. w składzie 3 sędziów 
na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w Białymstoku 

 
III UZP 3/12

W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, której przed-
miotem jest zmiana wysokości świadczenia powtarzającego się, 
wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 398

 – z dnia 18 października 2012 r. w składzie 7 sę-
dziów na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

2 § 1 zd. pierwsze i drugie 
k.p.c.) ustala się na podstawie art. 22 k.p.c. w odniesieniu do 
świadczeń przyszłych, a w odniesieniu do świadczeń zaległych na 
podstawie art. 19 § 2 k.p.c. W razie dochodzenia świadczeń przy-
szłych i zaległych stosuje się art. 21 k.p.c. 
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ORZECZENIE  TEZOWANE  IZBY  WOJSKOWEJ 
 
WO 10/12
Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orze-

czenia, złożony w trybie przewidzianym w art. 13 k.k.w. przez inny 
sąd niż wykonujący orzeczenie w postępowaniu wszczętym zgodnie 
z art. 9 k.k.w., jako niedopuszczalny, należy pozostawić bez rozpo-
znania. 

 – postanowienie z dnia 5 czerwca 2012 r. 
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