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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 88/18 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy po upływie terminu z art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 1222, ze zm.) możliwe jest ustalenie przez sąd 

nieważności uchwały podjętej w trybie art. 43 ust. 3 tejże ustawy na 

podstawie art. 189 k.p.c.?” 

 

III CZP 89/18 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy podmiot będący świadczeniodawcą usługi dostępu do 

Internet, tj. podmiot związany tajemnicą telekomunikacyjną na 

podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) jest 

uprawniony do odmowy przedstawiania danych osobowych 

abonenta tej usługi w sprawie o naruszenie dóbr osobistych, jeżeli 

to właśnie treści prezentowane za pośrednictwem Internetu mogą 

stanowić podstawę tego naruszenia i czy w tym przypadku 

podstawą udostępnienia tych danych na żądanie sądu cywilnego 

jest art. 159 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne?” 
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III CZP 90/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ograniczone prawo rzeczowe (hipoteka) ustanowione 

przez dłużnika, będącego użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności wygasa w 

przypadku gdy dochodzi nastepnie do przejęcia długu, a w chwili 

tego przejęcia użytkownikiem wieczystym obciążonej 

nieruchomości jest już inna osoba, która nie wyraża zgody na 

dalsze trwania zabezpieczenia (art. 525 k.c.)?” 

 

III CZP 91/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe 

mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy 

przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy 

pojazdu przywracajacej ten pojazd do stanu sprzed powstania 

szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 

mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatów 

faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno 

być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych 

kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?” 
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III CZP 92/18 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli 

wykonalności jest postanowieniem niekończącym postępowanie w 

sprawie w rozumieniu art. 359 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego 

w związku z art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego?” 

 

III CZP 93/18 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem 

odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody 

komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w 

okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania 

podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz 

poszkodowanego?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 115/17 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie 

Użytkownik wieczysty nie może żądać rozgraniczenia 

sąsiadujących nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 

różnym osobom, jeżeli stanowią one własność tego samego 

właściciela. 

 

III CZP 1/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

W postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia własności 

nieruchomości zakaz zmiany postanowienia na niekorzyść 

uczestnika postępowania wnoszącego apelację (art. 384 w związku 

z art. 13 § 2 k.p.c.) nie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu 

zasiedzenia przez sąd drugiej instancji w innej dacie, niż uczynił to 

sąd pierwszej instancji. 

 

III CZP 24/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Katowicach: 

„Czy przedsiębiorstwo przesyłowe może żądać ustanowienia 

służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego, jeżeli 

urządzenia przesyłowe, zainstalowane przez przedsiębiorstwo 

państwowe w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności 

państwowej znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa 

przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 29/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Elblągu 

Prawo podmiotowe do żądania zmiany wysokości świadczeń 

pieniężnych (art. 3581 § 3 k.c.) spełnianych na podstawie umowy 

renty nie wchodzi do spadku nawet wtedy, gdy powództwo 

obejmujące takie żądanie zostało wytoczone jeszcze przez 

spadkodawcę. 

 

III CZP 36/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowy w Bydgoszczy 

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, 

w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony 

w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne. 

 

III CZP 37/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu 

do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go 

w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania 

formy testamentowej. 

 

III CZP 44/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: 

„Czy w celu nabycia przez dyrektora parku narodowego na 

rzecz tego parku prawa własności nieruchomości leśnej położonej 

w jego granicach, na podstawie umowy sprzedaży zawieranej 

z osobą fizyczną, notariusz powinien sporządzić umowę 

bezwarunkową, czy też dla zachowania ważności konieczne jest 
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sporządzenie umowy warunkowej, wskazującej na prawa 

pierwokupu Skarbu Państwa ustanowione w art. 10 ust. 5 ustawy z 

16.04.2004 r. o ochronie przyrody, a następnie w art. 37a ust. 1 

ustawy z 28.09.1991 r. o lasach?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 45/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym 

obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków 

pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, 

a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku 

osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków 

w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych 

z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku 

osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy 

miało charakter nakładu, odpowiednio, na majątek wspólny lub 

osobisty. 

 

III CZP 46/18 – z dnia 19 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

O umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania 

Zachowaniom Dyssocjalnym osoby, wobec której zastosowano 

nadzór prewencyjny, sąd orzeka w składzie trzech sędziów 

zawodowych po przeprowadzeniu rozprawy z obowiązkowym 

udziałem prokuratora i pełnomocnika tej osoby (art. 21 ust. 1 lub 

2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej 
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innych osób, Dz. U. z 2014 r., poz. 24 ze zm.). 

 

III CZP 14/18 – z dnia 12 września 2018 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie 

zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się 

w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje uprawnienie do 

wystąpienia z roszczeniami przewidzianymi w art. 61 w związku 

z art. 63 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (jedn. tekst: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 380), dotyczącymi nieruchomości będących 

wcześniej własnością katolickich gmin kościelnych. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

IV CSK 221/17 – postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Zachowanie przy sporządzaniu kolejnego testamentu 

którejkolwiek z form przewidzianych w art. 1 Konwencji dotyczącej 

kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, 

sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. 

Nr 34, poz. 284), wywołuje także skutki odwołania testamentu 

sporządzonego wcześniej (art. 946 i 947 k.c.). 

 

III CSK 384/16 – wyrok z dnia 23 lutego 2018 r. 

Strona może uchylić się od skutków oświadczenia woli 

złożonego w czasie aukcji internetowej złożonego pod wpływem 

błędu (art. 84 w związku z art. 88 k.c.). 

 

II CSK 330/17 – wyrok z dnia 8 marca 2018 r. 

Brak zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego 

na pomniejszenie funduszy własnych banku spółdzielczego 

obejmujących wkłady członków powoduje – w rozumieniu art. 

475 § 1 k.c. – niemożliwość zwrotu członkom tych wkładów. 

 

IV CSK 105/17 – postanowienie z dnia 16 marca 2018 r. 

Dokonując podziału majątku, który był objęty wspólnością 

ustawową, Sąd może przyznać należące do tego majątku udziały 

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością byłemu małżonkowi 

niebędącemu wspólnikiem tylko za jego zgodą. 

 



10 

IV CSK 114/17 – wyrok z dnia 16 marca 2018 r. 

Przyczynieniem się do powstania lub zwiększenia szkody jest 

tylko takie zachowanie się poszkodowanego, które pozostaje 

w normalnym związku przyczynowym ze szkodą. 

 

IV CSK 302/17 – wyrok z dnia 16 marca 2018 r. 

Uchwała rady nadzorczej spółdzielni, wydana na podstawie 

statutu przewidującego możliwość odwołania członka zarządu 

z ważnych przyczyn, nie podlega merytorycznej kontroli sądu. 

 

V CSK 254/17 – postanowienie z dnia 21 marca 2018 r. 

Jeżeli oświadczenie spadkodawcy spisane na podstawie art. 

952 § 2 k.c. ma wady formalne, dopuszczalne jest ponowne jego 

spisanie, chyba że termin przewidziany w tym przepisie już upłynął. 

 

IV CSK 297/17 – wyrok z dnia 28 marca 2018 r. 

Członkami uczestniczącymi w walnym zgromadzeniu 

w rozumieniu art. 83 ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 845) są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu, 

którzy wzięli udział w głosowaniu nad uchwałą. 

 

IV CSK 352/17 – wyrok z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

Uchwała zmieniająca umowę spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością przez wprowadzenie zakazu prowadzenia 

działalności konkurencyjnej, jako zwiększająca świadczenia 

wspólników, wymaga zgody wszystkich wspólników, których 

dotyczy. 
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I CSK 157/17 – wyrok z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności sprzedawcy 

za wady fizyczne rzeczy nie mają zastosowania do sprzedaży praw 

udziałowych (art. 555 k.c.). 

 

I CSK 487/17 – wyrok z dnia 25 maja 2018 r. 

Przy ustalaniu wysokości świadczenia wyrównawczego agenta 

(art. 7643 k.c.), można – kierując się zasadami słuszności – 

uwzględnić jako jedną z okoliczności także koszty jego działania, 

które poniósłby, gdyby nie doszło do zakończenia stosunku 

agencji. 

 

I CSK 673/17 – postanowienie z dnia 25 maja 2018 r. 

Artykuł 174 § 2 zdanie drugie k.p.c. nie ma zastosowania 

po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie. 

 

I CZ 51/18 – postanowienie z dnia 25 maja 2018 r. 

Przewidziane w art. 560 § 1 k.p.c. samodzielne uprawnienie 

ubezwłasnowolnionego do zaskarżania postanowień w sprawach 

o ubezwłasnowolnienie obejmuje również samodzielne wniesienie 

skargi o wznowienie postępowania w sprawie w o uchylenie 

lub zmianę ubezwłasnowolnienia. 

 

I CSK 45/18 – wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r. 

Immunitet jurysdykcyjny nie stoi na przeszkodzie 

dochodzeniu przed sądem polskim od państwa obcego 

wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości 

zajmowanej przez to państwo na cele placówki dyplomatycznej 

(art. 1111 § 1 pkt 3 i § 2 k.p.c.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 15/18 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy nadzwyczajne złagodzenie kary za zbrodnię zagrożoną 

kumulatywną karą pozbawienia wolności i karą grzywny w stanie 

prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2015 r. polega: 

a) na wymierzeniu kary pozbawienia wolności poniżej dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia, ale nie niższej od jednej trzeciej tej 

granicy oraz orzeczeniu kary grzywny na zasadach ogólnych, 

b) na wymierzeniu wyłącznie kary pozbawienia wolności 

poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, ale nie niższej od 

jednej trzeciej tej granicy, 

c) na wymierzeniu kary pozbawienia wolności poniżej dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia, ale nie niższej od jednej trzeciej tej 

granicy (wedle reguł z art. 60 § 6 pkt 2 k.k.), a nadto na odstąpieniu 

od orzeczenia grzywny i orzeczeniu środka karnego wymienionego 

w art. 39 pkt 2-3, 7 i 8 k.k., środka kompensacyjnego lub przepadku 

(wedle reguł z art. 60 § 7 k.k.)?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH 

 

 

III UZP 5/18 – z dnia 4 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, osoba, która stała 

się niezdolna do pracy w okolicznościach wskazanych w art. 7 ww. 

ustawy, ale posiadała w pierwszych dniach tej niezdolności tytuł do 

objęcia dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, do którego nie 

przystąpiła, nie nabywa zasiłku chorobowego za cały okres trwania 

niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czy 

tylko za okres, w którym kontynuowała działalność zarobkową 

stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnie ubezpieczeniem 

chorobowym?” 

1. na podstawie art. 390 § 1 zdanie drugie k.p.c. przejęto 

sprawę do rozpoznania, 

2. oddalono apelację organu rentowego od wyroku Sądu 

Rejonowego w Krakowie. 

 

II UZP 6/18 – z dnia 4 października 2018 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wystąpienie po zakończeniu 

pobierania zasiłku macierzyńskiego nieprzekraczającej 30 dni 

przerwy w podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu 

przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem powoduje, 

że podstawę wymiaru zasiłku chorobego dla tego ubezpieczonego 
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ustala się zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 

15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz 

niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1066), natomiast nie 

stosuje się art. 43 w związku z art. 48 ust. 2 tej ustawy. 

 

II UZP 7/18 – z dnia 25 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie: 

„Czy na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, osoba, która stała 

się niezdolna do pracy w okolicznościach wskazanych w art. 7 ww. 

ustawy, ale posiadała przez okres krótszy niż 14 dni niezdolności do 

pracy trwającej po ustaniu ubezpieczenia chorobowego tytuł do 

objęcia dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, do którego nie 

przystąpiła, nie nabywa zasiłku chorobowego za cały okres trwania 

niezdolności do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, 

czy tylko za okres, w którym kontynuowała działalność zarobkową 

stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnie ubezpieczeniem 

chorobowym?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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II UZP 8/18 – z dnia 25 października 2018 r. w składzie 

3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. 

wystąpienie po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego 

przerwy w podleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu 

przez ubezpieczonego niebędącego pracownikiem powoduje, że 

podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia chorobowego tego 

ubezpieczonego ustala się zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.), natomiast nie stosuje się art. 43 w 

związku z art. 48 ust. 2 tej ustawy. 

 


