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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 45/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest 

kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, 

który w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym 

w umowie ulega obniżeniu na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 

12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 

ze zm.) o okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy, 

czy też kosztem, który nie dotyczy okresu obowiązywania umowy?” 

 

III CZP 46/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez ubezpieczyciela 

konsumentowi na podstawie umowy ubezpieczenia na życie 

z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku 

z przedterminowym rozwiązaniem tej umowy, jest świadczeniem 

głównym w rozumieniu art. 3851 k.c.?” 
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III CZP 47/19 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie 

naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, 

przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu 

przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa 

wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania 

naruszyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter 

ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?” 

 

III CZP 48/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w skład kosztów odzyskiwania należności, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 403) 

w brzmieniu pierwotnie obowiązującym wchodzi procentowa 

prowizja windykacyjna ustalona od wartości wyegzekwowanego 

roszczenia i czy Sąd jest uprawniony do miarkowania tych 

kosztów?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 33/18 – z dnia 14 czerwca 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Częstochowie: 

„Czy koszt prywatnej opinii sporządzonej na zlecenie 

podmiotu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

zajmuje się skupywaniem wierzytelności odszkodowawczych, 

pozostaje w normalnym związku przyczynowym, o jakim mowa 

w art. 361 § 1 k.c. ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a tym 

samym stanowi składnik uszczerbku majątkowego podlegającego 

wyrównaniu w formie odszkodowania, czy też odrywa się 

od wskazanego związku przyczynowego i wchodzi w zakres ryzyka 

gospodarczego, a tym samym powinien być traktowany, jako 

nie podlegająca refundacji w formie odszkodowania, inwestycja 

gospodarcza?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 4/19 – z dnia 14 czerwca 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia: 

Sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz 

Agencji Nieruchomości Rolnych można nadać klauzulę 

wykonalności na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

bez potrzeby wykazywania przejścia uprawnienia objętego tym 

tytułem dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem 

urzędowo poświadczonym (art. 788 § 1 k.p.c. w związku z art. 46 

ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz. U. poz. 624 
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ze zm.). 

 

III CZP 5/19 – z dnia 14 czerwca 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie: 

„Czy w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej 

przepisu uznanego za niekonstytucyjny przez Trybunał 

Konstytucyjny dopuszczalna jest odmowa zastosowania przez sąd 

takiego przepisu, co do którego nastąpiło uchylenie domniemania 

jego konstytucyjności” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 6/19 – z dnia 14 czerwca 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 

Umowę zobowiązującą sprzedaży na rzecz parku narodowego 

prawa własności nieruchomości, znajdującej się w granicach tego 

parku, sporządza się pod warunkami, że żaden z kolejno 

uprawnionych do pierwokupu, w tym na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1614 ze zm.) i ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.), nie wykona swego 

prawa. 

 

III CZP 8/19 – z dnia 14 czerwca 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Toruniu: 

„W jakiej wysokości opłatę stosunkową ustala komornik 

w przypadku zakończenia postępowania egzekucyjnego, na skutek 

wyegzekwowania świadczenia, od należności uiszczonej 

przez dłużnika bezpośrednio komornikowi, już po wszczęciu 

egzekucji, w sytuacji gdy podstawą ustalenia kosztów są przepisy 
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych 

i egzekucji (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1309 ze zm.)?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 9/19 – z dnia 14 czerwca 2019 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 

„Czy osobie mającej status lokatora w rozumieniu art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.), objętej 

obowiązkiem opróżnienia lokalu mieszkalnego na podstawie 

postanowienia o przysądzeniu odrębnej wlasności lokalu, służy 

na podstawie art. 189 k.p.c. powództwo o ustalenie prawa do lokalu 

socjalnego, jeśli lokal objęty postanowieniem o przysądzeniu 

własności nie wchodzi w skład publicznego zasobu 

mieszkaniowego oraz czy w takim postępowaniu odpowiednie 

zastosowanie znajduje art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie kodeksu cywilnego?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 

 

III CZP 101/18 – z dnia 18 czerwca 2019 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Prokurator powszechnej jednostki prokuratury może być 

pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa reprezentowanego 

przez organ właściwej jednostki organizacyjnej prokuratury 

(art. 87 § 2 w związku z art. 67 § 2 k.p.c.). 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 481/18 – postanowienie z dnia 28 lutego 2019 r. 

Przepis art 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego w brzmieniu nadanym przez 

ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2439) ma zastosowanie także w sprawach wszczętych 

przed wejściem w życie tej ustawy. 

 

II CSK 58/18 – wyrok z dnia 5 marca 2019 r. 

1. Nadmierny co do zakresu zakaz konkurencji jest 

niedozwolony także wtedy, gdy jego uzgodnienie nie było wynikiem 

nadużycia silniejszej pozycji kontraktowej. 

2. Dłużnik może żądać miarkowania kary umownej, choćby 

dochodzona przez wierzyciela część zapłaty nie przekraczała kwoty, 

do której kara miałaby zostać obniżona. 

 

V CSK 13/18 – wyrok z dnia 27 marca 2019 r. 

Roszczenie wierzyciela o uznanie za bezskuteczną w stosunku 

do niego czynności prawnej dłużnika dokonanej z osobą trzecią 

(art. 527 k.c.) podlega zgłoszeniu w dotyczącym tej osoby 

postępowaniu upadłościowym (art. 189 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 

ze zm.) 
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II CSK 91/18 – postanowienie z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Hipoteka przymusowa kaucyjna łączna, która obciążała 

nieruchomość w czasie sprzedaży przedsiębiorstwa spółdzielni 

w toku postępowania upadłościowego z mocy prawa, nie obciąża 

prawa odrębnej własności lokalu, które powstało na podstawie 

art. 17-18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.). 

 

I CSK 321/18 – wyrok z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

1. Przepis art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1206 ze zm.) ma zastosowanie także wtedy, gdy kontrahent 

zakładu ubezpieczeń był przy zawieraniu umowy reprezentowany 

przez brokera ubezpieczeniowego biorącego udział w redagowaniu 

postanowień umownych. 

2. Użycie w umowie ubezpieczenia zwrotów nieostrych 

lub niedookreślonych nie oznacza jeżeli interpretacja umowy 

pozwala na usunięcie niejasności – że jej sformułowania są 

niejednoznaczne w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 

2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1206 ze zm.). 

 

l CSK 207/18 – postanowienie z dnia 10 maja 2019 r. 

Przepis art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu 

narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju 

(Dz. U. Nr 97, poz. 1051 ze zm.) nie wyłącza nabycia przez 

zasiedzenie nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej las 

państwowy w rozumieniu art. 1 pkt 3 tej ustawy, na zasadach 

określonych w art. 172 i n. k.c. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 8/19 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Tarnowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Sąd postanowił na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. wystąpić do 

Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym, tyczącym możliwości 

połączenia w świetle art. 85 § 2 k.k. w zw. z art. 89 k.k. oraz art. 87 

k.k. węzłem kary łącznej, jednostkowej kary pozbawienia wolności z 

warunkowym zawieszeniem jej wykonania z jednostkową karą 

ograniczenia wolności.” 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY  I  UBEZPIECZEŃ  

SPOŁECZNYCH 

 

 

III PZP 5/19 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego 

„Czy w sprawie o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub 

niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy dochodzone 

przez pracownika od pracodawcy na podstawie art. 415 k.p.c. (w zw. 

z art. 300 k.p.), a nie na podstawie Kodeksu pracy, właściwy jest 

skład sądu określony w art. 47 § 1 k.p.c., czy też w art. 47 § 2 pkt 1 

lit. a k.p.c.?” 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KONTROLI  NADZWYCZAJNEJ 

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I NOZP 1/19 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1360 ze zm.) dopuszczalne jest sformułowanie przez 

stronę wniosku o wyłączenie sędziego z powołaniem się 

na zaistnienie okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną 

wątpliwość co do jego bezstronności, jeżeli sędzia objęty 

wnioskiem nie został wyznaczony do rozpoznania określonej 

sprawy?” 

 


