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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 51/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do zbycia nieruchomości rolnej, nabytej na podstawie 

kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości, 

wszczętej przed 30 kwietnia 2016 r., ale zakończonej przysądzeniem 

własności po tej dacie, stosuje się ograniczenie wynikające z art. 2b 

ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 

2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.)?” 

 

III CZP 52/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w procesie o ustalenie wysokości kolejnej opłaty rocz-

nej z tytułu użytkowania wieczystego sąd uprawniony jest do za-

mieszczenia w orzeczeniu rozstrzygnięcia w zakresie sposobu roz-

liczenia nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego 

nieruchomości gruntowej, wymienionych w art. 77 ust. 4 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2147), poczynionych przed ustaleniem opłaty dotych-

czasowej, których wysokość została ustalona wraz z ustaleniem do-

tychczasowej opłaty, a nie zostały one rozliczone w całości przez 

zaliczenie na poczet różnicy między wcześniejszą opłatą roczną z 

tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a opłatą 

dotychczasową – w sytuacji, gdy przedmiotem sporu jest propono-
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wany przez właściciela nieruchomości gruntowej wraz z kolejną ak-

tualizacją mniej korzystny dla użytkowania wieczystego sposób za-

liczenia nierozliczonej części nakładów, 

2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, 

jaka kwota nierozliczonych dotychczas nakładów winna być zali-

czana na poczet zaktualizowanej opłaty: 

a) czy kwota wynikająca z różnicy między opłatą wcześniejszą 

a opłatą dotychczasową, 

b) czy jedynie kwota wynikająca z różnicy między opłatą do-

tychczasową a opłatą zaktualizowaną, 

c) czy kwota wynikająca z różnicy między opłatą wcześniejszą 

a zaktualizowaną (czyli suma różnicy między opłatą wcześniejszą a 

dotychczasową i różnicy między opłatą dotyczczasową a zaktuali-

zowaną)?” 

 

III CZP 53/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy do wykazania przejścia uprawnień, zgodnie z art. 788 § 1 

k.p.c., na podstawie umowy cesji dokonywanej przez strony repre-

zentowane przez tego samego pełnomocnika, konieczne jest 

stwierdzenie dopuszczalności reprezentacji przez tego samego peł-

nomocnika obu stron tej czynności prawnej (art. 108 k.c.)?” 

 

III CZP 54/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sąd rejestrowy w ramach postępowania określonego w 

art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o wykreślenie 
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wpisu z uwagi na niedopuszczalne dane ma obowiązek badania 

ważności czynności prawnych stanowiących podstawę wpisu?” 

 

III CZP 55/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie do nadania 

klauzuli wykonalności na rzecz nabywcy rzeczy wydzierżawionej, 

który wstąpił w stosunek dzierżawy na podstawie art. 678 § 1 k.c. z 

zw. z art. 694 k.c., jeżeli tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w 

którym dłużnik będący dzierżawcą poddał się egzekucji na rzecz 

zbywcy rzeczy wydzierżawionej i który obejmuje obowiązek zapłaty 

sumy pienieżnej oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, 

gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wy-

konanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może 

wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności (art. 777 § 1 

pkt 5 k.p.c.), a wierzytelność objęta tym tytułem powstała po zbyciu 

rzeczy wydzierżawionej?” 

 

III CZP 56/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w pojęciu «wybór najkorzystniejszej oferty» z art. 180 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.) 

mieści się prawo wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniej-

szej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu wykluczenia 

wykonawcy, który złożył taką ofertę, lub zaniechaniu odrzucenia 

oferty przez zamawiającego, która powinna podlegać odrzuceniu? 
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2. w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – czy art. 198f 

ust. 2 tej ustawy wyłącza możliwość uchylenia zaskarżonego po-

stanowienia przez sąd okręgowy rozpoznający skargę na postano-

wienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania w razie 

stwierdzenia, że nie zachodziły przesłanki do odrzucenia?” 

 

III CZP 58/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w pojęciu «wybór najkorzystniejszej oferty» z art. 180 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.) 

mieści się prawo wniesienia odwołania od wyboru najkorzystniej-

szej oferty, którego wadliwość polega na zaniechaniu odrzucenia 

oferty podlegającej odrzuceniu? 

2. w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy art. 

198 f ust. 2 zd. 4 ustawy wyłącza możliwość uchylenia zaskarżone-

go postanowienia przez sąd okręgowy rozpoznający skargę na po-

stanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania w 

razie stwierdzenia, iż nie zachodziły przesłanki do odrzucenia?” 

 

III CZP 59/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o uzgodnienie treści księgi wiczystej z rze-

czywistym stanem prawnym zachodzi po stronie biernej współu-

czestnictwo konieczne współwłaścicieli (art. 72 § 2 k.p.c.) w sytua-

cji, gdy prawa jednego z nich nie są kwestionowane przez powoda 

domagającego się usunięcia niezgodności między stanem prawnym 
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nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym 

stanem prawnym tylko w zakresie udziału innego współwłaścicie-

la?” 

 

III CZP 60/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w 

związku z art. 24 § 1 k.c. przysługuje osobom bliskim poszkodowa-

nego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodo-

wany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?” 

 

III CZP 61/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wobec treści przepisu art. 1046 § 4 zd. 3 k.p.c. dopusz-

czalna jest droga sądowa w sprawie o nakazanie dłużnikowi opusz-

czenia i opróżnienia pomieszczenia tymczasowego?” 

 

III CZP 62/17 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 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?” 
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III CZP 63/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy przedmiotem ważnej i skutecznej cesji na zabezpieczenie 

może być ekspektatywa wynikającej z umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego wierzytelności z ty-

tułu rekompensaty określonej w art. 52 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1867) w brzmieniu obowiązującym sprzed noweli-

zacji dokonanej ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zmianie 

ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw?” 

 

III CZP 64/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy gmina, zawiadomiona o toczącym się procesie o opróż-

nienie lokalu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lo-

katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywil-

nego (Dz.U.2016.1610), która przystąpiła do sprawy, ma interes 

prawny w zaskarżeniu zapadłego wyroku w części uwzględniającej 

powództwo o opróżnienie lokalu?” 

 

III CZP 65/17 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie przedstawio-

ne do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w ramach odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h. od-

powiadają członkowie zarządu, którzy nie złożyli we właściwym 

czasie wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji całkowitej niewy-

płacalności spółki i zaciągania przez nich nowych zobowiązań? 
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2. Czy niewystąpienie we właściwym czasie przez członków 

zarządu spółki z o.o. o ogłoszenie upadłości wywołuje szkodę jej 

wierzyciela (art. 299 § 2 k.s.h.), gdy egzekucja przeciwko spółce 

okaże się bezskuteczna, a na skutek opóźnienia dochodzi do po-

wstania wobec spółki nowych zobowiązań, które nie powstałyby 

gdyby ten wniosek został złożony w terminie, chociażby pozwany 

członek zarządu wykazał, że nawet w sytuacji dopełnienia przez za-

rząd prawem nałożonych obowiązków stopień zaspokojenia wierzy-

ciela byłby identyczny?” 

 

III CZP 66/17 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy małżonek częściowo ubezwłasnowolniony posiada zdol-

ność procesową w procesie o rozwód?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 118/16 – z dnia 9 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Cofnięcie pozwu w sytuacji, w której pozwany zaprzeczył za-

sadności powództwa, składając sprzeciw od nakazu zapłaty, skut-

kuje obowiązkiem zwrotu kosztów procesu pozwanemu (art. 203 § 2 

zdanie drugie k.p.c.) także wtedy, gdy dochodzone w pozwie świad-

czenie zostało wyegzekwowane. 

 

III CZP 17/17 – z dnia 9 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytuło-

wi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia 

objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem. 

 

III CZP 21/17 – z dnia 9 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach 

Wniesienie sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upomi-

nawczym powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w całości w sto-

sunku do pozwanego, który wniósł sprzeciw (art. 50536 § 1 k.p.c.). 

 

III CZP 114/16 – 20 czerwca 2017 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Rzecznika Finansowego 

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-

czeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-

cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. 
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tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 ze zm.) ma zastosowanie do szkód 

wyrządzonych przez psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo 

w gospodarstwie rolnym. 

 

III CZP 8/17 – 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na pyta-

nie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Powództwo o opublikowanie sprostowania, o którym mowa w 

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. 

U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), wytacza się przeciwko redaktorowi naczel-

nemu właściwego dziennika lub czasopisma, a nie przeciwko oso-

bie fizycznej powołanej na to stanowisko. 

 

III CZP 22/17 – 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego w w Lublinie 

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lutego 2015 r., w 

razie wynajęcia nieruchomości przez właściciela tylko najemca był 

zobowiązany do usuwania błota, śniegu, lodu oraz innych zanie-

czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jeżeli 

taki jego obowiązek, wyłączający obowiązek właściciela, zakładał 

sposób używania nieruchomości uzgodniony przez strony umowy 

najmu lub wynikający z właściwości i przeznaczenia nieruchomości 

stanowiącej przedmiot najmu. 

 

III CZP 23/17 – 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego Sąd Okręgowy w Szczecinie 

Zadośćuczynienie wymaganiom wynikającym z art. 93 ust. 3b 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) może nastąpić przez 

zobowiązanie współwłaścicieli do wykonania prac adaptacyjnych i 
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nałożenia na nich stosownych zakazów lub nakazów w postanowie-

niu znoszącym współwłasność nieruchomości. 

 

III CZP 24/17 – 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie 

Zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem 

okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 

2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2052) osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej 

ustawy nie wymaga zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 

tej ustawy. 

 

III CZP 25/17 – 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie: 

„Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o stwierdze-

nie zasiedzenia nieruchomości, jeżeli przedmiotem żądania stwier-

dzenia zasiedzenia jest pas gruntu położony przy granicy między 

sąsiadującymi nieruchomościami, a rzeczywistą przyczyną wnie-

sienia do sądu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia części nieru-

chomości sąsiedniej położonej przy granicy jest spór co do prze-

biegu granicy między sąsiadującymi nieruchomościami?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 27/17 – 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w 

brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w od-



12 

powiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich 

treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w 

art. 25 ust. 1 tej ustawy. 

 

III CZP 10/17 – 28 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na py-

tanie prawne Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Po-

znaniu 

Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego, w którym dłuż-

nik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. musi zawie-

rać oznaczenie wierzyciela w sposób określony w art. 92 § 1 pkt 4 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1796, ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 201/16 – wyrok z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Nieodpłatne ustanowienie prawa użytkowania wieczystego 

gruntu powstałego na obszarach morskich znajdujących się w gra-

nicach portów lub przystani morskich znajdujących się w granicach 

portów lub przystani morskich oznacza zwolnienie podmiotu zarzą-

dzającego portem lub przystanią morską zarówno z pierwszej opła-

ty, jak i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (art. 4a ust. 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, 

jedn. tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 ze zm.). 

 

V CSK 309/16 – postanowienie z dnia 23 lutego 2017 r. 

Wypis z ewidencji gruntów stwierdzający, że spółka sprawują-

ca zarząd nad wspólnotą gruntową jest właścicielem działki wcho-

dzącej w skład tej wspólnoty (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 

1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – Dz. U. z 1963 r. 

Nr 28, poz. 169 ze zm.) jest dokumentem urzędowym korzystającym 

z domniemania zgodności jego treści ze stanem rzeczywistym, sta-

nowiącym – wobec braku księgi wieczystej – dowód prawa spółki 

do rozporządzania tą nieruchomością. 

 

I CSK 133/16 – postanowienie z dnia 28 lutego 2017 r. 

1. Wpis przeniesienia hipoteki w następstwie przelewu wierzy-

telności, którą zabezpiecza, może być dokonany także po wykreśle-

niu cedenta z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-

wego. 
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2. Umowa przelewu wierzytelności hipotecznej (rozporządza-

jąca), przed powstaniem hipoteki na skutek wpisu do księgi wieczy-

stej, mogła być zawarta tylko pod warunkiem zawieszającym usta-

nowienia hipoteki na rzecz cedenta i wpisu jej przeniesienia na 

rzecz cesjonariusza. 

 

V CZ 12/17 – postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. 

Przewidziane w art. 127 zd. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

– Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 21) następ-

stwo procesowe związku rewizyjnego obejmuje również postępo-

wanie kasacyjne, jednak dotyczy tylko spraw o roszczenia pienięż-

ne i inne prawa majątkowe. 

 

I CSK 374/16 – postanowienie z dnia 24 marca 2017 r. 

1. Przy rozstrzyganiu o właściwości lex concursus jako pod-

stawie oceny dopuszczalności dochodzenia roszczeń w drodze po-

wództwa wzajemnego przed sądem polskim, przeciwko podmiotowi 

wobec którego wszczęto w innym państwie członkowskim Unii Eu-

ropejskiej postępowanie upadłościowe objęte rozporządzeniem Ra-

dy (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowa-

nia upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2000, nr 160, s. 1), decydujące 

znaczenie ma to, czy w chwili wszczęcia postępowania upadłościo-

wego sprawa inicjowana powództwem wzajemnym była już w toku 

(art. 4 ust. 2 lit. f w związku z art. 15 rozporządzenia nr 1346/2000). 

2. Przy badaniu, czy postępowanie dotyczące przedmiotu albo 

prawa wchodzącego w skład masy upadłości jest w toku w rozu-

mieniu art. 4 ust. 2 lit. f w związku z art. 15 rozporządzenia nr 

1346/2000, należy odwołać się do art. 32 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w 
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sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wyko-

nywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształco-

na) (Dz. Urz. UE L 351, s. 1) (wcześniej art. 30 rozporządzenia Rady 

(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i 

uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 

cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L 12, s. 1) 

 

I CZ 44/17 – postanowienie z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

Stwierdzona przez sąd drugiej instancji konieczność dokona-

nia odmiennej oceny prawnej stanu faktycznego, na skutek deroga-

cji normy prawnej, na której oparł się sąd pierwszej instancji, w na-

stępstwie stwierdzenia niezgodności tej normy z Konstytucją RP 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nie uzasadnia uchylenia wy-

roku sądu pierwszej instancji z powodu nierozpoznania istoty 

sprawy, może natomiast uzasadniać wydanie wyroku kasatoryjne-

go, jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodo-

wego w całości, nie zaś jedynie jego uzupełnienie, choćby w znacz-

nej części (art. 386 § 4 k.p.c.). 

 

II CSK 401/16 – wyrok z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Województwo ponosi odpowiedzialność za szkodę w upra-

wach rolnych wynikłą z naruszenia obowiązku utrzymywania urzą-

dzeń melioracji wodnych podstawowych (art. 417 § 1 k.c. w związku 

z art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

V KK 360/16 – wyrok z dnia 31 stycznia 2017 r. 

1. Dopuszczalne jest uwzględnienie kasacji wniesionej na nie-

korzyść oskarżonego przed upływem roku od uprawomocnienia się 

orzeczenia, które nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 

marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437 ze zm.), je-

żeli do czasu wejścia w życie tej ustawy nie upłynął termin 6 mie-

sięcy, przewidziany w art. 524 § 3 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym 

poprzednio. 

2. Nie ma podstaw do uznania za skuteczne doręczenia prze-

widzianego w art. 133 § 3 k.p.k., jeżeli do zastosowania wskazanej 

tym przepisem metody doszło zamiast i wyłącznie z powodu niedo-

pełnienia przez organ wymogu doręczenia określonego w art. 132 § 

1 k.p.k., a nie zachodzi sytuacja opisana w art. 142 k.p.k. 

 

SDI 98/16 – wyrok z dnia 1 marca 2017 r. 

Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko notariu-

szowi następuje w momencie wyznaczenia przez przewodniczącego 

właściwego sądu dyscyplinarnego terminu rozprawy (art. 59 § 1 

ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1796 ze zm.); jeżeli po tej dacie dojdzie do odwołania notariu-

sza, postępowanie dyscyplinarne toczy się nadal, aż do ostateczne-

go jego zakończenia (art. 61 ustawy). 
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III KK 395/16 – postanowienie z dnia 30 marca 2017 r. 

1. Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 437), to jest od dnia 15 kwietnia 2016 r., 

dopuszczalność kasacji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości – 

Prokuratora Generalnego, także w wypadkach, gdy została ona 

wniesiona od orzeczenia, które uprawomocniło się przed dniem 15 

kwietnia 2016 r., należy oceniać według stanu prawnego z chwili 

dokonania tej czynności, jaką stanowiło wniesienie kasacji, a więc 

także przy uwzględnieniu treści art. 523 § 1a k.p.k. i określonej w 

nim nowej podstawy kasacyjnej. 

2. Na gruncie postępowania wywołanego nadzwyczajnym 

środkiem zaskarżenia, wniesionym na podstawie art. 523 § 1a k.p.k., 

za skuteczną podstawę tego środka może być uznana wyłącznie 

„rażąca”, a nie „zwykła” („jakakolwiek”) niewspółmierność kary, a 

co więcej, stopień nasilenia owej rażącej niewspółmierności musi 

być wyższy od tego, który byłby wystarczający dla uwzględnienia 

apelacji wniesionej na podstawie z art. 438 pkt 4 k.p.k. 

3. Miarą surowości kary polegającej na pozbawieniu wolności, 

nie może być jedynie ilościowe oznaczenie czasu pozbawienia wol-

ności, ale stopień wykorzystania sankcji karnej przewidzianej za 

dane przestępstwo. 

4. Przy rozważaniach prowadzonych w płaszczyźnie zarzutu 

apelacyjnego określonego w art. 438 pkt 4 k.p.k. i zarzutu kasacyj-

nego przewidzianego w art. 523 § 1a k.p.k. nie powinno się 

uwzględniać elementów związanych ze zdarzeniami przyszłymi i 

niepewnymi, a ocenie powinien być poddawany wymiar kary orze-

czonej w prawomocnym wyroku, bez uwzględniania jego ewentual-

nych modyfikacji w toku wykonywania kary. 
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5. Przepis art. 449a § 1 k.p.k. może, w związku z treścią art. 518 

k.p.k., znaleźć odpowiednie zastosowanie na etapie postępowania 

kasacyjnego i w konsekwencji Sąd Najwyższy, rozpoznając nad-

zwyczajny środek zaskarżenia, władny jest dokonać zwrotu akt 

sprawy w celu uzupełnienia uzasadnienia przez sąd odwoławczy, 

ale jedynie w tych samych sytuacjach, w których możliwe jest to w 

relacji między sądem odwoławczym a sądem pierwszej instancji, a 

więc w wypadku uznania, że jest to niezbędne dla prawidłowego 

wyrokowania w sprawie. 

 

I KZP 1/17 – postanowienie z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Kryterium czasu decydujące o jedności lub wielości prze-

stępstw powinno być rozumiane w tożsamy sposób w przypadku 

czynu ciągłego z art. 12 k.k. oraz w przypadku typów czynów zabro-

nionych, których popełnienie zakłada wielość zachowań, w tym 

czynu zabronionego niealimentacji z art. 209 § 1 k.k. 

 

I KZP 2/17 – uchwała z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

Podstawę orzekania o warunkowym przedterminowym zwol-

nieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności stanowią kryte-

ria określone w art. 77 § 1 k.k., nie są natomiast przesłankami roz-

strzygania w tym przedmiocie dyrektywy wymiaru kary określone w 

art. 53 k.k., art. 54 § 1 k.k. oraz w art. 55 k.k. (art. 56 k.k.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 2/17 

 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

Czy w przypadku gdy warunki wypłacania należności z tytułu 

podróży służbowej pracownikowi – kierowcy zatrudnionemu w 

transporcie międzynarodowym (u innego pracodawcy niż państwo-

wa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej) zostały określone 

w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo 

w umowie o pracę (art. 775 § 3 k.p.), pracownikowi – kierowcy, który 

dobowy odpoczynek wykorzystuje w pojeździe znajdującym się na 

postoju i wyposażonym w miejsce do spania (art. 14 ust. 1 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.), przysługują należności z tytułu ry-

czałtu za nocleg w podróży służbowej co najmniej w wysokości 

25% limitu określonego w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 

grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania na-

leżności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-

stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu po-

dróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 

1991 ze zm.), czy też ryczałt za nocleg w podróży służbowej takiego 

pracownika może być określony w układzie zbiorowym pracy, regu-

laminie wynagradzania lub umowie o pracę poniżej 25% limitu 

określonego w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 
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r. (§ 9 ust. 2 rozporządzenia)? 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III SZP 2/16 – z dnia 22 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-

rowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną 

zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią 

kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej; 

2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 usta-

wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną in-

stalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej 

swojej długości. 

 

III PZP 1/17 – z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie 7 sędziów na 

pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 

nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej 

odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w związku z art. 

38 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-

morządowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 902). 
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III UZP 5/17 – z dnia 29 czerwca 2017 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Łodzi 

Sprawy dotyczące odstąpienia od żądania zwrotu należności z 

tytułu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego (art. 84 ust. 8 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.) należą do 

właściwości rzeczowej sądów okręgowych (art. 4778 § 1 k.p.c.). 


