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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 13/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Białymstoku przedsta-

wione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prawo odrębnej własności lokalu nabyte w czasie trwania 

małżeńskiej wspólności ustawowej, wskutek przekształcenia loka-

torskiego prawa do lokalu na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązują-

cym sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1180) – na zasadzie surogacji wchodzi w 

skład majątku osobistego tego z małżonków, do którego majątku 

osobistego wchodziło lokatorskie prawo do lokalu?” 

 

III CZP 14/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy w przypadku połączenia przez komornika kilku spraw 

egzekucyjnych prowadzonych z wniosku tego samego wierzyciela 

przeciwko temu samemu dłużnikowi o egzekucję świadczeń pie-

niężnych komornik pobiera od dłużnika jedną opłatę stosunkową 

obliczoną na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1376, ze zm.), czy też opłaty stosunkowe w każdej z połączo-

nych spraw obliczone na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 
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sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 

2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze zm.), 

2. jaka jest maksymalna suma opłat stosunkowych w sprawie 

o egzekucję świadczeń pieniężnych pobieranych przez komornika 

od dłużnika, w której wyegzekwowano świadczenie przy zastoso-

waniu różnych sposobów egzekucji – częściowo wskutek skiero-

wania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wyna-

grodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak 

również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku 

aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego (art. 49 

ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komorni-

kach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze 

zm.)) a częściowo w inny sposób (art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i eg-

zekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze zm.)), w szczególności 

czy suma opłat pobranych w danej sprawie może przekroczyć trzy-

dziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego?” 

 

III CZP 15/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w świetle art. 788 § 1 k.p.c. za dokument prywatny z pod-

pisem urzędowo poświadczonym można uznać wyciąg z dokumen-

tu będącego umową cesji wierzytelności, z podpisami notarialnie 

poświadczonymi złożonymi pod wyciągiem w innej dacie niż zawar-

cie umowy, oraz czy w takiej sytuacji oświadczenie notariusza w 

ramach sporządzenia poświadczenia zgodności wyciągu z orygina-

łem umowy o istnieniu na oryginale dokumentu podpisów notarial-
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nie poświadczonych może zastąpić przedstawienie dokumentu 

prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym?” 

 

III CZP 16/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie, w której ustanowiono kuratora spadku nieob-

jętego, a następnie wskutek zdarzeń prawnych stwierdzony został 

brak majątku spadkowego, wynagrodzenie kuratora spadku pokry-

wa wnioskodawca, czy gmina, czy też Skarb Państwa reprezento-

wany przez sąd, który ustanowił kuratora?” 

 

III CZP 17/15 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawio-

ny do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy wpis uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca 

umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c., powoduje, 

że przewidziana w art. 47943 k.p.c. rozszerzona skuteczność prawo-

mocnego wyroku będącego podstawą tego wpisu stoi na przeszko-

dzie postępowaniu w przedmiocie kontroli postanowienia tej samej 

treści, zawartego w innym wzorcu umowy, stosowanym przez 

przedsiębiorcę, przeciwko któremu został wydany ten wyrok, bądź 

przez innego przedsiębiorcę?” 
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III CZP 18/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy współwłaściciel nieruchomości, który, będąc uprzednio 

właścicielem całej tej nieruchomości, przeniósł udział we współ-

własności tejże nieruchomości wykonując swoje zobowiązanie wy-

nikające z zwartej wcześniej umowy fiducjarnej – może żądać rozli-

czenia nakładów poniesionych przez siebie na tę nieruchomość w 

okresie poprzedzającym przeniesienie udziału we współwłasności 

na uprawnionego do żądania tegoż przeniesienia?” 

 

III CZP 19/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy rodzic w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej mo-

że skutecznie udzielić pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na do-

konanie zabiegu medycznego u jego małoletniego dziecka?” 

 

III CZP 20/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Legnicy przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sędzia (kobieta urodzona do dnia 30 września 1973 r. lub 

mężczyzna urodzony do dnia 30 września 1953 r.), który przed 

upływem 6 miesięcy od ukończenia wieku określonego w art. 69 § 

1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-

wszechnych (w brzmieniu nadanym art. 7 ustawy z dnia 11 maja 

2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., 
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poz. 637) nie oświadczył Ministrowi Sprawiedliwości woli dalszego 

zajmowania stanowiska i nie przedstawił zaświadczenia stwierdza-

jącego, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia ob-

owiązków sędziego, przechodzi z mocy prawa – na podstawie art. 

69 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – w stan spo-

czynku z dniem osiągnięcia wieku określonego w art. 69 § 1a tej 

ustawy, czy też powinność złożenia stosownego oświadczenia i za-

świadczenia o stanie zdrowia dotyczy jedynie sytuacji, w której sę-

dzia ma zamiar nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 67 lat 

życia?” 

 

III CZP 21/15 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy dopuszczalna jest skarga kasacyjna w sprawie o wpis do 

rejestru zastawów?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 100/14 – z dnia 19 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie 

Przewidziany w art. 394 § 2 k.p.c. termin do wniesienia zażale-

nia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także 

wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu 

drugiej instancji właściwego funkcjonalnie (art. 397 § 2 zdanie 

pierwsze w związku z art. 369 § 3 k.p.c.). 

 

III CZP 103/14 – z dnia 19 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Łodzi 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzy-

ciela – banku, prowadzącego egzekucję na podstawie bankowego 

tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego klauzulą wykonalności – ni-

weczy skutki przerwy biegu przedawnienia spowodowane złoże-

niem wniosku o wszczęcie egzekucji. 

 

III CZP 105/14 – z dnia 19 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny ra-

chunek oraz pełnienia funkcji określonych w art. 373 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 

60 poz. 535; obecnie jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.; 

dalej: „p.u.n.”) może być orzeczony również wtedy, gdy przed wej-

ściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy – 

Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu 
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Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. 

Nr 53, poz. 434) upłynął termin roku biegnący od dnia, w którym 

dłużnik był obowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, je-

żeli postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu zostało wszczęte po 

wejściu w życie tej ustawy w terminie roku od dnia oddalenia wnio-

sku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 p.u.n. W takim po-

stępowaniu za podstawę orzeczenia należy brać także stan rzeczy 

istniejący przed wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2009 r. 

 

III CZP 96/14 – z dnia 26 lutego 2015 r. w składzie 7 sędziów na 

wniosek Prokuratora Generalnego 

W postępowaniu o wykonanie postanowienia o zabezpiecze-

niu majątkowym, wydanego na podstawie art. 291 k.p.k., prokurator 

nie ponosi kosztów postępowania zabezpieczającego. 

 

III CZP 102/14 – z dnia 26 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Poznaniu 

Osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność proce-

sową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego. 

 

III CZP 104/14 – z dnia 26 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Radomiu 

Zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o 

których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana 

wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te 

środki były przeznaczone. 
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III CZP 106/14 – z dnia 26 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

Przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie w razie przejścia 

uprawnienia lub obowiązku w wyniku przekształcenia przedsiębior-

cy w spółkę kapitałową (art. 551 § 5 i art. 5842 § 1 k.s.h.). 

 

III CZP 108/14 – z dnia 26 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Sprawa z powództwa producenta rolnego – rolnika prowadzą-

cego działalność wytwórczą w zakresie produkcji zwierzęcej – prze-

ciwko przedsiębiorcy o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji 

jest sprawą gospodarczą. 

 

III CZP 110/14 – z dnia 26 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie 

W sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego 

pozwany nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

II CSK 505/13 – wyrok z dnia 8 października 2014 r. 

Właścicielowi samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumie-

niu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

(jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku, w którym lokal jest 

położony, w szczególności wtedy, gdy wady dotyczą tego lokalu 

(art. 568 § 1 k.c.). 

 

II CSK 60/14 – wyrok z dnia 30 października 2014 r. 

Bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za 

szkodę poniesioną wskutek bezprawnego pobrania opłat egzeku-

cyjnych rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się postanowie-

nia komornika o ustaleniu kosztów egzekucji (art. 4421 § 1 k.c. w zw. 

z art. 23 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – jedn. tekst: 

Dz. U. 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zmianami). 

 

II CSK 117/14 – wyrok z dnia 6 listopada 2014 r. 

Właściciel nieruchomości, który udostępnia jej elementy (ele-

wację, ogrodzenie) w celu umieszczenia wielkopowierzchniowego 

ogłoszenia naruszającego dobra osobiste osoby trzeciej, może być 

uznany za sprawcę tego naruszenia, jeżeli wie, że treść ogłoszenia 

naruszy dobra osobiste tej osoby. 
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I CSK 713/13 – postanowienie z dnia 14 listopada 2014 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych może wytoczyć powództwo o 

uchylenie uchwały o połączeniu spółek, jeżeli spółka przejmująca 

jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 mar-

ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) i na skutek połącze-

nia dochodzi do nabycia przez nią prawa użytkowania wieczystego. 

 

II CSK 196/14 – wyrok z dnia 19 listopada 2014 r. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedaw-

nienia, jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na 

wniosek wierzyciela, który w toku tej egzekucji dokonał przelewu 

egzekwowanej wierzytelności. 

 

V CSK 9/14 – postanowienie z dnia 20 listopada 2014 r. 

Odpis decyzji administracyjnej, którego zgodność z orygina-

łem została poświadczona przez notariusza (art. 129 § 2 k.p.c.), mo-

że stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej. 

 

V CSK 487/13 – postanowienie z dnia 27 listopada 2014 r. 

I. Na podstawie art. 267 ust. 3 TFUE zwrócić się do Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującymi pytaniami praw-

nymi: 

1. czy art. 34 ust. 2 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 handlo-

wych (Dz. Urz. WE L 12 z 16. 01. 2001 r., s. 1 ze zm.) należy interpre-

tować w ten sposób, że określona w nim możliwość złożenia środka 



12 

zaskarżenia obejmuje zarówno sytuację, w której środek taki może 

być złożony w terminie przewidzianym w prawie krajowym, jak też 

sytuację, w której termin ten już upłynął, jednak jest możliwe złoże-

nie wniosku o zwolnienie od skutków jego upływu, a następnie – po 

jego uwzględnieniu – złożenie właściwego środka zaskarżenia; 

2. czy art. 19 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręcza-

nia w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasą-

dowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie doku-

mentów”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1348/2000 (Dz. U. UE. L. 2007. 324. 79) należy interpretować w ten 

sposób, że wyłącza zastosowanie przepisów prawa krajowego, do-

tyczących możliwości zwolnienia od skutków upływu terminu do 

wniesienia odwołania, czy też w ten sposób, że pozwany ma wybór 

albo skorzystać z wniosku przewidzianego w tym przepisie, albo z 

właściwej instytucji przewidzianej w prawie krajowym. 

 

III CSK 6/14 – wyrok z dnia 9 grudnia 2014 r. 

Artykuł 200 § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1443) przyznaje pra-

cownikowi roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. 

 

IV CA 1/14 – wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r. 

Niedopuszczenie w sprawie o zachowek z urzędu dowodu z 

opinii biegłego, niezbędnego do ustalenia wysokości żądania, jeżeli 

dochodzone roszczenie jest oczywiście uzasadnione co do zasady, 

stanowi naruszenie art. 232 zdanie drugie k.p.c., także wtedy, gdy 

stronę reprezentuje zawodowy pełnomocnik. 
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V CSK 111/14 – wyrok z dnia 9 stycznia 2015 r. 

Umowa poręczenia za długi zakładu opieki zdrowotnej może 

być uznana za czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela 

w rozumieniu art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-

łalności leczniczej (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.). Do 

jej skuteczności niezbędna jest zgoda organu założycielskiego za-

dłużonego zakładu. 

 

II CSK 747/13 – wyrok z dnia 14 stycznia 2015 r. 

Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego 

określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia 

dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od 

osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, 

aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że zamieszczona 

na nim treść narusza jej dobra osobiste. 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 5/15 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy zgromadzone na koncie bankowym środki majątkowe, 

z których tylko część pochodzi z korzyści związanych z popełnie-

niem czynu zabronionego mogą w całym zakresie stanowić przed-

miot przestępstwa z art. 299 § 1 k.k.; 

2. czy wykonanie przez sprawcę którejkolwiek z czynności 

wykonawczych wynikających z dyspozycji art. 299 § 1 k.k. jest ka-

ralne tylko wówczas, gdy może udaremnić lub znacznie utrudnić 

stwierdzenie przestępnego pochodzenia określonych środków ma-

jątkowych, czy też znamię modalne zawarte w końcowej części tego 

przepisu należy wiązać jedynie z podejmowaniem «innych czynno-

ści»?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

V KZ 29/14 – postanowienie z dnia 13 sierpnia 2014 r. 

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 

2013 r., K 30/11 (OTK – A 2013, Nr 7, poz. 98), stwierdzający, że 

przepis art. 81 § 1 k.p.k., w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej 

kontroli zarządzenia o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla 

oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k., jest 

niezgodny z art. 42 ust. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 i z art. 78 Konstytucji 

RP, nie oznacza, że przestał obowiązywać przepis art. 528 § 1 pkt 2 

k.p.k., zgodnie z którym środek odwoławczy nie przysługuje na od-

mowę wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu sporzą-

dzenia kasacji. 

2. Zarządzenie o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu w 

celu sporządzenia kasacji podlega kontroli pośredniej – w ramach 

kontroli tej decyzji procesowej, która zablokowała skazanemu moż-

liwość wystąpienia z kasacją (art. 447 § 3 k.p.k. w zw. z 528 § 2 

k.p.k.). 

 

III KK 7/14 – postanowienie z dnia 3 września 2014 r. 

Brak uprzedniego złożenia wniosku dowodowego w sytuacji 

kilkukrotnego wezwania stron postępowania do zgłaszania takich 

wniosków, zwłaszcza, gdy strona była reprezentowana przez adwo-

kata lub radcę prawnego, może uzasadniać oddalenie zawartego w 

apelacji wniosku dowodowego jako zmierzającego w sposób oczy-

wisty do przedłużenia postępowania karnego (art. 170 § 1 pkt 5 

k.p.k.) 
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III KZ 50/14 – postanowienie z dnia 25 września 2014 r. 

1. Uprawnienie obrońcy do działania w całym postępowaniu, 

nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, ze-

zwala na takie działanie wtedy, gdy ustanowienie obrońcy lub wy-

znaczenie obrońcy z urzędu nie zawiera ograniczeń (art. 84 § 1 

k.p.k.). 

2. Zakreślony przez stronę w pełnomocnictwie zakres działa-

nia adwokata albo radcy prawnego do sporządzenia wniosku o 

wznowienie postępowania karnego nie uprawnia tego adwokata lub 

radcy prawnego do podjęcia innych czynności związanych z tym 

wnioskiem, w tym do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odmo-

wie przyjęcia wniosku o wznowienie. 

 

III KK 255/14 – wyrok z dnia 25 września 2014 r. 

1. Przepis art. 415 § 5 k.p.k. zawiera tzw. regułę antykumula-

cyjną, która zabrania orzekania przez sąd, między innymi, obowiąz-

ku naprawienia szkody wówczas, gdy roszczenie wynikające z po-

pełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo 

o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Chodzi przy tym o zakaz 

rozstrzygania w postępowaniu karnym o obowiązku naprawienia 

takiej szkody, wynikającej z popełnienia przestępstwa, co do której 

zachodzi tożsamość zarówno przedmiotowa, jak i podmiotowa, w 

porównaniu z roszczeniem, o które toczy się albo co do którego 

prawomocnie już rozstrzygnięto w innym postępowaniu. 

2. Orzekający sąd, niezależnie od przyjętego w sprawie trybu 

rozpoznania sprawy, a więc obejmującego także tzw. konsensualne 

formy zakończenia postępowania karnego, obowiązany jest badać 

nie tylko to, w jakim zakresie wynikająca z przestępstwa realna 
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szkoda nie została do chwili wyrokowania naprawiona, ale również i 

to, czy w innym postępowaniu nie jest rozstrzygane albo nie roz-

strzygnięto już prawomocnie o roszczeniu odpowiadającym szko-

dzie wynikającej z przestępstwa, i to niezależnie od tego, czy pro-

wadzona w związku z tym egzekucja przyniosła rezultaty. 

 

II KK 234/14 – wyrok z dnia 30 września 2014 r. 

1. Ramy postępowania jurysdykcyjnego są określone przez 

zdarzenie historyczne opisane w akcie oskarżenia, a nie przez po-

szczególne elementy tego opisu. Zatem, zasada skargowości nie 

ogranicza sądu w ustaleniach wszystkich cech faktycznych tego 

zdarzenia oraz w zakresie oceny prawnej rozpoznawanego czynu. 

Sąd nie jest więc związany ani szczegółowym opisem czynu zawar-

tym w zarzucie aktu oskarżenia, ani kwalifikacją prawną nadaną te-

mu czynowi przez oskarżyciela. 

2. Istnieje korelacja między opisem zdarzenia i jego oceną 

prawną wskazaną przez oskarżyciela. Komplet znamion typu czynu 

zabronionego odzwierciedla typowe sposoby ich realizacji (a więc 

w pewnym sensie determinuje zakres zdarzeń historycznych, które 

spełniają zgeneralizowany opis zachowania karalnego). To od przy-

jętej w akcie oskarżenia hipotezy kwalifikacji prawnej i szczegóło-

wości przedstawienia zdarzenia mającego realizować tę hipotezę, 

zależy możliwość modyfikacji opisu czynu przez sąd w fazie jurys-

dykcyjnej procesu; zatem, im bardziej precyzyjnie zdarzenie pod-

dane przez prokuratora osądowi zostało opisane, tym mniejsze są 

możliwości sądu w przyjęciu odmiennej jego oceny i dokonania 

ewentualnych zmian. 

3. Zachowanie opisane w skardze uprawnionego oskarżyciela, 

jako podjęcie czynności przełamania w określony sposób zabez-
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pieczeń mienia, a następnie jego zaboru (poprzez podjęcie konkret-

nych aktywności, w konkretnym miejscu i czasie) w celu przywłasz-

czenia i zakwalifikowane z art. 279 k.k., nie może być następnie 

uznane w toku postępowania sądowego za przestępstwo paserstwa 

z art. 291 k.k., gdyż nie może ono odpowiadać kategorii zachowań 

opisanych przez ten przepis. 

 

II KK 253/14 – wyrok z dnia 30 września 2014 r. 

Wobec braku odwołania się w art. 210 ustawy z dnia 3 lipca 

2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 2013 r. poz. 1393) do art. 93 ust. 6 i 7 

tej ustawy, normy określone w tych przepisach mają charakter ad-

ministracyjno-porządkowy, a zachowania tam opisane – same w 

sobie – nie stanowią wykroczeń, o których mowa w art. 210 prawa 

lotniczego czy przestępstw określonych w art. 211 i art. 212 tej 

ustawy. 

 

III KK 103/14 – postanowienie z dnia 1 października 2014 r. 

1. Jeżeli w orzecznictwie i piśmiennictwie dochodzi do roz-

bieżności co do wykładni określonego przepisu prawa, to przyjęcie 

przez sąd jednego z rozbieżnych stanowisk z reguły nie stanowi na-

ruszenia prawa, o ile rozstrzygnięcie to jest poparte wyczerpującą 

argumentacją przyjętą przez sąd, a rozumowanie w tym zakresie 

jest rzetelnie przedstawione w uzasadnieniu orzeczenia. 

2. Zawarty w art. 297 § 3 k.k. zwrot „przed wszczęciem postę-

powania karnego” dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie, a 

nie wszczęcia postępowania przeciwko osobie. 
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IV KK 82/14 – wyrok z dnia 2 października 2014 r. 

Czynność sprawcza przestępstwa określonego w art. 233 § 1 

k.k. w postaci „zatajenia prawdy” polega na świadomym utrzymaniu 

przez świadka w tajemnicy okoliczności mogącej mieć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy, zarówno w fazie swobodnej relacji, jak i w 

fazie odpowiedzi na pytania (art. 171 § 1 k.p.k.), przy czym bez zna-

czenia pozostaje, że o tę okoliczność świadek nie został zapytany w 

toku przesłuchania. 

 

V KK 232/14 – postanowienie z dnia 9 października 2014 r. 

1. Przepis art. 92a k.k. wprowadził zakaz obejmowania wyro-

kiem łącznym orzeczeń skazujących wydanych za granicą, ale wy-

łącznie w odniesieniu do orzeczeń wydanych na terenie innych 

państw Unii Europejskiej. Oznacza to, że ustawodawca nie wyklu-

czył możliwości wydania takiego wyroku, obejmującego skazanie 

przez sąd państwa spoza Unii, jeżeli wyrok sądu tego państwa zo-

stał przejęty do wykonania w Polsce. Wydanie wyroku łącznego 

musi być jednak każdorazowo poprzedzone analizą prawną do-

puszczalności takiej decyzji w świetle uregulowań konwencyjnych i 

dwustronnych. 

2. Określona w art. 97 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą 

Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach praw-

nych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 września 1996 r. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750) wyłączna właściwość państwa wy-

dania wyroku do jego zmiany, nie wyklucza przeprowadzenia w Pol-

sce postępowania o wydanie wyroku łącznego, obejmującego prze-

jęty do wykonania wyrok; dopuszczalność takiego postępowania 

wynika z przepisu art. 99 tej umowy, zgodnie z którym „w stosunku 
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do osoby przekazanej w celu odbycia kary do Państwa wykonania 

wyroku, skutki prawne skazania są takie same, jak w stosunku do 

osób skazanych w tym Państwie za popełnienie takiego czynu”. 

 

III KK 125/14 – wyrok z dnia 14 października 2014 r. 

1. W sytuacji, gdy prokurator nie wnosił apelacji, a złożył ją 

sam oskarżony lub jego obrońca, prokurator ma uprawnienie do 

wniesienia kasacji na jego korzyść, gdyż uprawnienie takie przysłu-

guje samemu oskarżonemu, a zatem tej stronie procesu, w interesie 

której prokurator może działać – art. 425 § 3 zd. 2 i § 4 k.p.k. w zw. z 

art. 518 k.p.k. 

2. Domaganie się określenia czasu trwania środka karnego w 

minimalnej wysokości w sytuacji, gdy w wyroku okres obowiązy-

wania tego środka nie został określony jest zgodne z kierunkiem 

zaskarżenia na korzyść skazanego, albowiem brak określenia w wy-

roku czasu trwania środka karnego sprawia, że środek ten obowią-

zuje bez żadnych ograniczeń czasowych. 

 

II KK 53/14 – wyrok z dnia 30 października 2014 r. 

1. Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013 r. 

poz. 1388), współpracą w rozumieniu tej ustawy jest świadoma i taj-

na współpraca z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów 

bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub 

pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji. 

2. W orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że 

współpraca, zgodnie z powyższym uregulowaniem, powinna speł-

niać pięć warunków: 
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– musi polegać na kontaktach z organami bezpieczeństwa 

państwa i przekazywaniu informacji tym organom; 

– musi mieć charakter świadomy, co oznacza, że osoba 

współpracująca musiała zdawać sobie sprawę, iż osoba, z którą 

nawiązała kontakt, jest przedstawicielem jednej ze służb wymienio-

nych w art. 2 ust. 1 ustawy lustracyjnej; 

– powinna być tajna, co oznacza, że fakt nawiązania współpra-

cy, a także jej przebieg, ma pozostać tajemnicą, w szczególności 

wobec tych osób i środowisk, których miały dotyczyć przekazywa-

ne informacje; 

– musi wiązać się z operacyjnym zdobywaniem informacji 

przez służby wymienione w art. 2 ustawy; 

– nie może ograniczać się do samej deklaracji woli, lecz po-

winna materializować się w świadomie podejmowanych konkret-

nych działaniach w celu urzeczywistnienia podjętej współpracy. 

3. Ujawnienie przez osobę lustrowaną kontaktów z ogniwami 

operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa, do-

konane wobec osoby lub środowiska, których przekazywane infor-

macje dotyczyły, powoduje, iż nie jest spełnione kryterium tajności 

niezbędne do zakwalifikowania takich kontaktów jako współpracy, w 

rozumieniu przepisów ustawy lustracyjnej. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZ-

NYCH  I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 1/15 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, 

mający zamiar wypowiedzenia warunków umowy pracownikom, 

których liczba odpowiada liczbie pracowników określonej w art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-

tyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844 ze zm.) ma 

obowiązek stosować procedury określone w przedmiotowej usta-

wie, a w szczególności w przepisach artykułów: 2, 3, 4 i 6?” 

 

III PZP 2/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Poznaniu przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę staje się on z mocy prawa (art. 231 k.p.) stroną w umo-

wie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art 1012 § 1 

k.p.), która została zawarta z poprzednim pracodawcą?” 
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III PZP 3/15 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Legnicy przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sędzia (kobieta urodzona do dnia 30 września 1973 r. lub 

mężczyzna urodzony do dnia 30 września 1953 r.), który przed 

upływem 6 miesięcy od ukończenia wieku określonego w art. 69 § 

1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po-

wszechnych (w brzmieniu nadanym art. 7 ustawy z dnia 11 maja 

2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., 

poz. 637) nie oświadczył Ministrowi Sprawiedliwości woli dalszego 

zajmowania stanowiska i nie przedstawił zaświadczenia stwierdza-

jącego, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia ob-

owiązków sędziego, przechodzi z mocy prawa – na podstawie art. 

69 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – w stan spo-

czynku z dniem osiągnięcia wieku określonego w art. 69 § 1a tej 

ustawy, czy też powinność złożenia stosownego oświadczenia i za-

świadczenia o stanie zdrowia dotyczy jedynie sytuacji, w której sę-

dzia ma zamiar nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 67 lat 

życia?” 

 

III UZP 3/15 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Łodzi przedstawione do 

rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy ubezpieczona, która nabyła pod rządem art. 103 ust. 2a 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Fun-

duszu Ubezpieczeń Społecznych (w brzmieniu nadanym art. 2 pkt 2 
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ustawy z dnia 21.01.2000 roku Dz. U. Nr 9 poz. 118) prawo do emery-

tury na podstawie art. 29 w zw. z art. 46 tejże ustawy, a następnie w 

okresie od 8.01.2009 roku do 31.12.2010 roku została jej przyznana i 

naliczona emerytura z art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j.: 

Dz. U. z 2009 Nr 153 poz. 1227) jest objęta dyspozycją art. 103 a 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych w brzmieniu nadanym ustawą z 16 grudnia 2010 roku o zmia-

nie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2010 roku Nr 257 poz. 1726) znoszącym możliwość pobie-

rania emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy?” 

 

III UZP 4/15 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Krakowie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy w sprawie o emeryturę z art. 184 w związku z art. 32 ust. 

1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-

łecznych okres odbywania służby wojskowej od 25 października 

1971 r. do 16 października 1973 r. zalicza się do okresu pracy w wa-

runkach szczególnych na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL (Dz. U. Nr 

44, poz. 220) w sytuacji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed 

służbą wojskową pracował w warunkach szczególnych, natomiast 

po zakończeniu służby w terminie 30 dni podjął w innym zakładzie 

pracy zatrudnienie nie stanowiące pracy w warunkach szczegól-

nych?” 
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III UZP 5/15 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego przed-

stawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy prowadzenie normalnej działalności w Polsce przez pra-

codawcę, który także deleguje pracowników do pracy w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej w rozumieniu art. 12 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji syste-

mów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2004.166.1), wymaga 

oceny wszystkich kryteriów charakteryzujących prowadzenie za-

zwyczaj znacznej części działalności w Polsce, innej niż działalność 

związana z samym zarządzaniem wewnętrznym, czy też «w najistot-

niejszym stopniu» zależy od ustalenia co najmniej 25% proporcji 

obrotu krajowego w porównaniu do wielkości obrotu uzyskiwanego 

z kontraktów i pracy delegowanych pracowników do pracy w in-

nych państwach członkowskich UE?” 



26 

 

UCHWAŁA  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

I PZP 7/14 – z dnia 11 lutego 2015 r. w składzie 3 sędziów na 

pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Spo-

łecznych w Łodzi: 

„Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, 

mający zamiar wypowiedzenia warunków umowy pracownikom, 

których liczba odpowiada liczbie pracowników określonej w art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-

tyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90 poz. 844 ze zm.) ma 

obowiązek stosować procedury określone w przedmiotowej usta-

wie, a w szczególności w przepisach artykułów: 2, 3, 4 i 6?” 

postanowiono przekazać przedstawione zagadnienie prawne 

do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego 

(nowa sygnatura III PZP 1/15). 


