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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 11/17 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiony do 

rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użyt-

kowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budy-

nek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej wlasno-

ści lokalu w tym budynku (art. 235 § 2 k.c. w zw. z art. 3 ust. 1 i art. 4 

ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz. U. z 

2015 r. poz. 1892)?” 

 

III CZP 12/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy gmina jest uprawniona, jako prowadzący cudze sprawy 

bez zlecenia, do wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

i dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z tego 

lokalu?” 

 

III CZP 13/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed 

dniem 30 kwietnia 2016 r. stosuje się ograniczenia w nabywaniu 

nieruchomości rolnych wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11 kwiet-

nia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: 
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Dz.U.2012.803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z 

dnia 14 kwietnia 2016 r. – Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych 

ustaw (Dz.U.2016.585); 

2. Jeżeli tak, to na jakim etapie postępowania egzekucyjnego 

powinna nastąpić weryfikacja potencjalnych nabywców nierucho-

mości rolnej?” 

 

III CZP 14/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o zasądzenie należności obejmującej opłaty 

roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości właści-

wość miejscową sądu wyznacza art. 38 k.p.c.?” 

 

III CZP 15/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd powszechny jest kompetentny do oceny umocowa-

nia osoby objętej aktem jej powołania na wolne stanowisko Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego do dokonywania czynności za Prezesa 

Trybunału Konstytucyjnego jako stronę albo uczestnika postępo-

wania cywilnego, jeżeli z kopii dokumentów złożonych do akt wyni-

kać mogą wątpliwości co do przewidzianej w art. 194 ust. 2 Konsty-

tucji RP przesłanki przedstawienia przez Zgromadzenie Ogólne Sę-

dziów Trybunału Konstytucyjnego kandydatów na to stanowisko –

 a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie: 

Czy osoba objęta aktem jej powołania przez Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytu-
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cyjnego, po przeprowadzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 

Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 21 ustawy z 30 listo-

pada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o 

statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 

r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2074), jest upoważniona do dokonywania 

czynności za Prezesa Trybunału Konstytucyjnego będącego stroną 

albo uczestnikiem postępowania cywilnego w sytuacji, gdy: 

– nie została podjęta uchwała Zgromadzenia przedstawiająca 

kandydatów na to stanowisko, przewidziana w art. 21 ust. 8 powo-

łanej ustawy, zaś osoby uznane za kandydatów nie uzyskały więk-

szości głosów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, o któ-

rym mowa w art. 21 ust. 2 powołanej ustawy; 

– w Zgromadzeniu nie uczestniczyli wszyscy sędziowie Trybu-

nału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

– w Zgromadzeniu nie uczestniczyły osoby wybrane na sta-

nowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm VII kaden-

cji, uczestniczyły i oddały głos osoby, które zostały wybrane przez 

Sejm VIII kadencji na obsadzone stanowiska sędziowskie, zaś jedna 

z tych osób została uznana przez Prezydenta za drugiego kandydata 

na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego; 

– Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 

przeprowadzone bez udziału wszystkich sędziów, którzy złożyli ślu-

bowanie wobec Prezydenta RP, nie zostało zwołane przez Wicepre-

zesa Trybunału oraz przeprowadzone pod jego przewodnictwem, 

wobec nieobsadzenia stanowiska Prezesa Trybunału, lecz przez sę-

dziego, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył ob-

owiązki z art. 21 ust. 1 powołanej ustawy, oraz z udziałem tego sę-
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dziego jako przewodniczącego?” 



6 

 

UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 91/16 – z dnia 9 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

„Czy komornik sądowy, który przejął dalsze łączne prowadze-

nie egzekucji administracyjnej i sądowej, powinien wliczyć w skład 

kosztów postępowania egzekucyjnego opłaty za czynności egzeku-

cyjne, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 2-6 ustawy z 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1619 ze zm.) oraz opłatę manipulacyjną, o której mowa 

w art. 64 § 6 tej ustawy w sytuacji, gdy administracyjny organ egze-

kucyjny nie wyegzekwował żadnych środków pieniężnych?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 98/16 – z dnia 9 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowie-

dzialność na podstawie art. 58413 k.s.h., jeżeli wierzyciel wytoczy 

przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego 

w tym przepisie. 

 

III CZP 106/16 – z dnia 9 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele 

lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U.2015.1892) 

powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego 
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zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej 

w postępowaniach sądowych. 

 

III CZP 113/16 – z dnia 9 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowie-

dzialność na podstawie art. 58413 k.s.h, jeżeli wierzyciel wytoczy 

przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego 

w tym przepisie. 

 

III CZP 114/16 – z dnia 9 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

Właściciel nieruchomości, który w okresie dwóch lat od dnia 

wejścia w życie uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowiec-

kiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ogra-

niczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopi-

na w Warszawie (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 128, poz. 

4086) wystąpił z roszczeniem przewidzianym w art. 129 ust. 2 usta-

wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), może domagać się napra-

wienia szkody spowodowanej ograniczeniem sposobu korzystania 

z nieruchomości wynikającym wyłącznie z tej uchwały. 

 

III CZP 90/16 – z dnia 16 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Przepis art. 386 § 5 k.p.c. nie ma zastosowania także w postę-

powaniu toczącym się na skutek zażalenia wniesionego na podsta-

wie art. 770 in fine k.p.c. 
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III CZP 96/16 – z dnia 16 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ra-

mach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub 

kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden 

ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz. U. z 

2014 r., poz. 795 ze zm.). 

 

III CZP 99/16 – z dnia 16 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany 

przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 

840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowa-

dzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu 

wykonawczego opartego na art. 7781 k.p.c.; wspólnikowi przysługu-

je wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na 

podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c. 

 

III CZP 100/16 – z dnia 16 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 

„1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo pań-

stwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomo-

ściach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębior-

stwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) spowodowało 

uzyskanie przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa – jako prawa 

związanego z własnością urządzeń – służebności gruntowej o treści 

odpowiadającej służebności przesyłu obciążającego te nierucho-
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mości? 

2) w przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na powyż-

sze pytanie, czy przedsiębiorstwo przesyłowe jako posiadacz słu-

żebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, 

pozostawało w dobrej czy w złej wierze oraz w jakiej dacie rozpo-

czął się bieg terminu zasiedzenia tej służebności, na rzecz tego 

przedsiębiorstwa?” 

postanowiono przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia skła-

dowi powiększonemu Sądu Najwyższego. 

 

III CZP 103/16 – z dnia 16 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu 

Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubez-

pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-

rancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialno-

ści Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu za-

dośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu 

nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności 

cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, któ-

rego sprawcą był kierujący pojazdem. 

 

III CZP 105/16 – z dnia 16 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Grudziądzu 

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może 

być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wy-

słana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 487/13 – postanowienie z dnia 27 października 2016 r. 

Zachowanie prawa do obrony pozwanego, wobec którego za-

padł wyrok zaoczny i który nie wdał się w spór w postępowaniu 

wszczętym w państwie wydania podlega w państwie wykonania 

systemowi podwójnej kontroli. Kontrola ta polega na ustaleniu, czy 

w państwie wydania pozwanemu, który nie wdał się w spór, dorę-

czono dokument wszczynający postępowanie w sposób i w czasie 

umożliwiającym przygotowanie obrony, oraz na ustaleniu, czy po-

zwany złożył przed sądem państwa wydania środek zaskarżenia i 

czy miał taką możliwość. Jeżeli miał taką możliwość i nie zaskarżył 

wyroku, to nie można odmówić uznania ani stwierdzenia wykonal-

ności, nawet jeżeli dokumentu wszczynającego postępowanie nie 

doręczono we właściwy sposób. 

 

I CSK 689/15 – postanowienie z dnia 28 października 2016 r. 

Powództwo o wydanie nieruchomości wytoczone przeciwko 

jej samoistnemu posiadaczowi przez użytkownika wieczystego 

przerywa bieg terminu zasiedzenia włsności tej nieruchomości. 

 

I CSK 695/15 – wyrok z dnia 28 października 2016 r. 

1. Periodyczność publikacji internetowych (art. 7 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz. U. Nr 5, poz. 

25 ze zm.) oznacza ciągłość i cykliczność informowania odbiorców 

na stworzonej w tym celu stronie, a nie regularność okresów po-

między poszczególnymi publikacjami. Możliwość wielokrotnej 
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zmiany treści strony internetowej przez jej aktualizację nie pozba-

wia jej cechy periodyczności. 

2. Przy ocenie, czy w odniesieniu do publikacji, o której mowa 

w art. 54b ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. 

Nr 5, poz. 25 ze zm.), zawierającej dane osobowe świadka w postę-

powaniu przygotowawczym lub sądowym, występują okoliczności 

wyłączające bezprawność naruszenia jego dobra osobistego w po-

staci prywatności, należy uwzględniać odpowiednio art. 13 ust. 2 tej 

ustawy. 

 

II CSK 107/16 – wyrok z dnia 19 stycznia 2017 r. 

Właściciel budynku nie odpowiada na podstawie art. 415 i 416 

k.c. za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej na skutek pożaru w loka-

lu położonym w budynku, chyba że ten pożar pozostaje w adekwat-

nym związku przyczynowym z zaniechaniem bądź nienależytym 

wykonaniem przez właściciela obowiązków przewidzianych w art. 

61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 4/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy przewidziany w zdaniu pierwszym art. 139 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej zakres normowania zwrotu «prawo łaski» 

obejmuje również normę kompetencyjną do stosowania abolicji in-

dywidualnej? 

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze – 

jakie skutki wywołuje przekroczenie powyższego zakresu normo-

wania dla dalszego toku postępowania karnego?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KK 127/16 – postanowienie z dnia 20 października 2016 r. 

1. Artykuł 19 i art. 19a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 355 ze zm.), jak i przepisy zawarte w Rozdziale 

26 Kodeksu postępowania karnego nie dotyczą prywatnego groma-

dzenia dowodów. Dopuszczalne jest więc w postępowaniu karnym 

przeprowadzenie dowodu z nagrania rozmowy utrwalonej, nawet 

potajemnie, przez jednego z jej uczestników. 

2. Ocenę tzw. dowodu prywatnego w postaci nagrania powin-

na cechować szczególna wnikliwość, zwłaszcza gdy nagranie nie 

ma charakteru przypadkowego, a jest dokonywane celowo. Wów-

czas utrwalone w taki sposób wypowiedzi powinny być oceniane – 

z wykorzystaniem kryteriów określonych w art. 7 k.p.k. – pod kątem 

ewentualnych prowokacji lub sugestii stosowanych w toku rozmo-

wy przez nagrywającego, a ocena taka powinna też uwzględniać 

stan, w jakim znajdował się nieświadomy nagrywania rozmówca. 

3. Wykonywanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

określonych prawem uprawnień polegających na podejmowaniu 

czynności związanych z powołaniem albo odwołaniem członka rady 

nadzorczej jednoosobowej spółki jednostki samorządu terytorial-

nego wchodzi w zakres wykonywanych w związku z pełnieniem te-

go urzędu czynności służbowych w rozumieniu art. 228 § 4 k.k. w 

zw. z art. 115 § 19 k.k. 
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II KO 27/16 – postanowienie z dnia 17 stycznia 2016 r. 

Wniesienie kasacji, skargi na wyrok sądu odwoławczego, 

wniosku o wznowienie postępowania oraz apelacji od wyroku sądu 

okręgowego, sporządzonych i podpisanych osobiście przez adwo-

kata lub radcę prawnego we własnej sprawie, jest skuteczne, o ile 

odpowiadają one pozostałym wymogom formalnym przewidzianym 

w ustawie. 

 

I KZP 12/16 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. 

Skazany, któremu udzielono zezwolenia na opuszczenie za-

kładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 

14 dni w trybie art. 138 § 1 pkt 8 k.k.w., odbywa w tym czasie karę 

pozbawienia wolności w rozumieniu art. 85 § 3 k.k. Popełnienie w 

trakcie odbywania tej kary przestępstwa, za które następnie orze-

czono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, 

stanowi negatywną przesłankę wymierzenia kary łącznej w trybie 

wyroku łącznego. Tak samo należy ocenić sytuację, gdy skazany 

popełnił przestępstwo po upływie przedmiotowego zezwolenia, a 

więc w czasie już bezprawnego przebywania na wolności. 

 

I KZP 13/16 – postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. 

1. Przepis art. 4 § 1 k.k. znajduje zastosowanie do wszelkich 

norm karnych mających materialnoprawny charakter, niezależnie od 

tego, w jakiej ustawie zostały zapisane. 

2. Przepis art. 152 § 1 k.k.w. zawiera normę o charakterze ma-

terialnoprawnym, a zatem objęty jest gwarancjami wynikającymi z 

treści art. 4 § 1 k.k. 
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UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 11/16 – z dnia 1 lutego 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Warszawie 

1. Pracodawcą pracowników zatrudnionych w Biurze byłego 

Prezydenta RP jest to Biuro, a ich stosunki pracy wygasają z dniem 

śmierci byłego Prezydenta RP (art. 3 w związku z art. 632 § 1 i 2 k.p.). 

2. Odmówiono podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. 


