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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 80/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„I. Czy posiedzenie, na którym następuje stwierdzenie braku 

podstaw do wydania nakazu w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym i przekazanie sprawy sądowi właściwości ogólnej 

pozwanego, stosownie do art. 50533 § 1 k.p.c., jest posiedzeniem, 

"na które sprawa została skierowana", w rozumieniu art. 79 ust. 1 

pkt 3) lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 623); 

a w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej: 

II. czy w razie cofnięcia pozwu po uzupełnieniu przez powoda 

opłaty od pozwu w trybie art. 50537 § 1 k.p.c., a przed wysłaniem 

pozwanemu odpisu pozwu i przed rozpoczęciem kolejnego 

posiedzenia, powodowi przysługuje zwrot całej opłaty 

uzupełniającej, o której mowa w art. 50537 § 1 k.p.c.?” 

 

III CZP 81/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„1. Czy przepis art. 788 § 1 k.p.c. może stanowić podstawę do 

nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 

zasądzającemu należność od dłużnika osobistego przeciwko 

nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową, 



3 

niewymienionemu w tytule egzekucyjnym; 

2. w razie odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie – czy 

dla nadania klauzuli wykonalności ma znaczenie czy hipoteka 

przymusowa ustanowiona została na podstawie: 

a) postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia wydanego 

zgodnie z art. 747 pkt 2 k.p.c., 

b) czy też na podstawie zrównanego z postanowieniem o 

udzieleniu zabezpieczenia nakazu zapłaty wydanego w 

postępowaniu nakazowym, który zgodnie z art. 492 § 1 zdanie 

pierwsze k.p.c. stanowić może podstawę wpisu hipoteki 

przymusowej bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności, 

c) czy też na podstawie tytułu wykonawczego zasądzającego 

należność od dłużnika osobistego?” 

 

III CZP 82/16 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 

623) uchyla obowiązek wezwania do uiszczenia w terminie 

tygodniowym opłaty w wysokości stałej lub stosunkowej, 

obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu 

zaskarżenia od nieopłaconej skargi kasacyjnej pod rygorem jej 

odrzucenia (art. 3986 § 2 w związku z art. 130 § 1 k.p.c.), wniesionej 

przez radcę prawnego w razie doręczenia stronie postanowienia 

sądu drugiej instancji oddalającego jej wniosek o zwolnienie od 

kosztów sądowych?” 
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III CZP 83/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„1. Czy zakres regulacji art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.), dalej określanej 

jako: "PwUoKRS" i skutki prawne przewidziane tym przepisem 

obejmują także pozbawione organów osoby prawne postawione w 

stan upadłości przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy, 

które zaniechały obowiązku przerejestrowania do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego? 

2. Czy wynikający z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z dnia 15 

lipca 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 z późn. zm.) dalej określanej 

jako "UoKRS", obowiązek ujawnienia z urzędu wzmianki o 

ogłoszeniu upadłości nakłada na Sąd rejestrowy obowiązek 

dokonania przerejestrowania z urzędu, jeżeli przerejestrowanie 

takie jest niezbędne do wpisu wzmianki o ogłoszeniu upadłości, a 

dokonanie takiego przerejestrowania na wniosek upadłego nie jest 

faktycznie możliwe? 

3. Przyjmując możliwość przerejestrowania z urzędu w 

opisanej w pkt 2 sytuacji "czy jest prawnie dopuszczalne, by wpis 

nie obejmował wszystkich danych wymaganych zgodnie z 

przepisami UoKRS? 

4. Czy, biorąc pod uwagę wykładnię systemową, literalna 

wykładnia art. 9 "PwUoKRS", zgodnie z którą zaniechanie przez 

upadłego obowiązku przerejestrowania do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym uznaniu, iż 

syndykowi masy upadłości nie przysługuje czynna legitymacja 
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procesowa do wszczęcia postępowania zmierzającego do 

dokonania tego przerejestrowania na jego wniosek, może 

prowadzić do zakończenia postępowania upadłościowego przed 

stwierdzeniem jego ukończenia przez Sąd prowadzący 

postępowanie upadłościowe?” 

 

III CZP 84/16 

Pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

przedstawione do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w 

sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z 

nieruchomości (art. 224 i 225 k.c.) wówczas gdy oddał 

nieruchomość w posiadanie zależne?” 

 

III CZP 85/16 

Pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy spółka, do której w toku postępowania na skutek 

podziału przez wydzielenie przeniesiono część majątku spółki 

dzielonej (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.), wstępuje do toczącego się 

procesu w miejsce poprzednika prawnego (spółki dzielonej) bez 

potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego w trybie art. 

192 pkt. 3 k.p.c.?” 
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III CZP 86/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy może być uznane za posiadanie samoistne w dobrej 

wierze władztwo nad nieruchomością wchodzącą w skład majątku 

wspólnego małżonków objętą w posiadanie na skutek zgody w 

przedmiocie lokalizacji urządzeń energetycznych na nieruchomości 

wyrażonej w sposób wyraźny przez jednego tylko małżonka?” 
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UCHWAŁY  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

III CZP 35/16 – z dnia 14 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Lublinie 

Bezzwrotny zasiłek celowy przyznany na podstawie art. 40 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (jedn. 

tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 930) nie podlega zaliczeniu na poczet 

świadczenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych 

zdarzeń losowych (art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 

ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.). 

 

III CZP 36/16 – z dnia 14 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Świdnicy 

Umowa współwłaścicieli czasowo wyłączająca uprawnienie do 

zniesienia współwłasności nie wiąże wierzyciela współwłaściciela 

będącego stroną tej umowy. 

 

III CZP 37/16 – z dnia 14 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zamościu 

Komornikowi sądowemu nie przysługuje zażalenie na 

postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie 

komornika o ustaleniu wysokości opłaty egzekucyjnej i 

przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania. 
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III CZP 39/16 – z dnia 14 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

Akcjonariusze mniejszościowi przestają być akcjonariuszami 

spółki akcyjnej z dniem uiszczenia przez akcjonariuszy 

większościowych ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego 

przez walne zgromadzenie (art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 1 

k.s.h.). 

 

III CZP 42/16 – z dnia 14 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie: 

„1. Czy postępowanie ze skargi na czynność komornika, 

polegającą na obliczeniu i odprowadzeniu przez niego podatku od 

towarów i usług, należnego od pobranych opłat egzekucyjnych, jest 

sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c. i podlega kognicji sądu 

cywilnego, 

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze 

zagadnienie – przedstawienie Sądowi Najwyższemu zagadnienia 

prawnego, budzącego wątpliwości następującej treści: 

2. Czy opłaty egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o komornkach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 r. 

Nr 133, poz. 882 ze zm.) są podstawą opodatkowania, w rozumieniu 

art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535 

ze zm.), a w związku z tym, są kwotami netto i nie obejmują samej 

kwoty podatku, który należy do nich doliczać i zgodnie z naczelną 

zasadą neutralności podatku VAT obciążać nim strony 

postępowania egzekucyjnego, jako konsumentów usług 

świadczonych przez komorników?” 

postanowiono odmówić podjęcia uchwały. 
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III CZP 55/16 – z dnia 14 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu: 

„Czy opłata egzekucyjna ustalona przez komornika sądowego 

na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e. winna być powiększona o 

należność z tytułu podatku od towarów i usług, czy też zawiera w 

sobie kwotę podatku VAT?” 

postanowiono przekazać zagadnienie prawne do 

rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. 

 

III CZP 38/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć także osoba, 

która ma być ubezwłasnowolniona. 

 

III CZP 40/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 

O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego 

wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody przed nim 

zawartej sąd apelacyjny orzeka na posiedzeniu niejawnym w 

składzie jednego sędziego. 

 

III CZP 43/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

W sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego 

w dyspozycji organów Policji, wniesionej przez rozwiedzionego 

małżonka przeciwko drugiemu małżonkowi będącemu emerytem 

policyjnym, któremu lokal ten przydzielono w czasie trwania 

małżeństwa jako funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, 
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dopuszczalna jest droga sądowa. 

 

III CZP 45/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu 

Odwołanie w sprawie utraty członkostwa w kole łowieckim 

oraz nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim 

(art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie, jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) sąd 

okręgowy rozpoznaje jako sąd drugiej instancji, stosując 

odpowiednio przepisy o apelacji. 

 

III CZP 46/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Sieradzu – treść uchwały 

identyczna jak w sprawie III CZP 45/16. 

 

III CZP 48/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Opolu 

Wierzyciel jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie 

postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez członka zarządu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z powodu niezgłoszenia przez niego w terminie 

wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki także wtedy, gdy 

wierzytelność wnioskodawcy powstała po zaprzestaniu pełnienia 

przez uczestnika funkcji członka zarządu. 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  CYWILNEJ 

 

 

V CSK 257/15 – postanowienie z dnia 25 maja 2016 r. 

Umowa pisemna, o której mowa w art. II ust. 1 i 2 Konwencji o 

uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, 

sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 

r. Nr 9, poz. 41) obejmuje także umowę, z której wynika przejście 

praw objętych zapisem. Przedłożenie przez stronę ubiegającą się o 

stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego sądu 

arbitrażowego pisemnej umowy zawierającej cesję wierzytelności 

objętej zapisem na sąd polubowny stanowi wymaganie formalne 

wniosku tożsame z określonym w art. IV ust. 1 pkt b konwencji. 

 

I CSK 486/15 – wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r. 

Umowa konsorcjum może prowadzić do zmiany wierzyciela w 

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

działalności leczniczej, wymagającej zgody organu tworzącego 

publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

 

V CSK 625/15 – wyrok z dnia 16 czerwca 2016 r. 

Nie jest wyłączone obniżenie należności z tytułu zachowku na 

podstawie art. 5 k.c. z powodu sprzecznego z zasadami współżycia 

społecznego zachowania uprawnionego w stosunku do 

spadkodawcy. 
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V CSK 649/15 – postanowienie z dnia 16 czerwca 2016 r. 

1. Podejmowanie przez stronę czynności procesowych 

niezgodnie z ich celem i funkcją stanowi działanie sprzeczne z 

dobrymi obyczajami (art. 3 k.p.c.). 

2. Wielokrotne składanie przez stronę wniosków o wyłączenie 

sędziego, opartych na tych samych ogólnikowych zarzutach, 

niedających się zweryfikować i w sposób oczywisty godzących w 

powagę sądu, jest nadużyciem praw procesowych. 

 

III CSK 17/16 – postanowienie z dnia 29 czerwca 2016 r. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca 

komplementariuszem w spółce komandytowej, może składać 

oświadczenia woli w imieniu spółki komandytowej przez prokurenta 

lub ustanowionego przez niego pełnomocnika. 

 

III CO 47/16 – postanowienie z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

1. We wniosku o oznaczenie sądu miejscowo właściwego (art. 

45 k.p.c.) należy określić powództwo, które ma być wytoczone, a w 

szczególności wskazać strony i miejsce ich zamieszkania 

(siedziby), oraz opisać dochodzone roszczenie procesowe. W razie 

roszczenia o prawa majątkowe, wnioskodawca jest zobowiązany 

oznaczyć także wartość przedmiotu sporu. 

2. Postanowienie o oznaczeniu sądu właściwego dotyczy 

konkretnej, indywidualnie określonej sprawy, o ściśle 

sprecyzowanym roszczeniu i oznaczonych stronach sporu. 

Wnosząc pozew do sądu oznaczonego przez Sąd Najwyższy, powód 

nie może modyfikować sprawy w zakresie wpływającym na 

rzeczową i miejscową właściwość sądu. 
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PYTANIA  PRAWNE  DO  IZBY  KARNEJ 

 

 

I KZP 10/16 

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

przedstawiony do rozpoznania przez skład 7 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy w sprawach prowadzonych po dniu 14 kwietnia 2016 r., w 

których akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, 

wniosek o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosek o 

umorzenie postępowania przygotowawczego i orzeczenie środka 

zabezpieczającego skierowano do sądu przed dniem 1 lipca 2015 r., 

zastosowanie znajdą przepisy regulujące przebieg postępowania 

karnego określone przez regułę intertemporalną wyrażoną w art. 25 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 

r., poz. 437), czy też regułę określoną w art. 27 ustawy z dnia 27 

września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247)?” 

 

I KZP 11/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie 

przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu 

Najwyższego: 

„Czy oddalenie się skazanego z miejsca odbywania kary 

pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może 

być zakwalifikowane w płaszczyźnie znamion określających 



14 

czynność sprawczą przestępstwa samouwolnienia się 

stypizowanego w przepisie art. 242 § 1 Kodeksu Karnego?” 

 

I KZP 12/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie przedstawione 

do rozpoznania przez skład 3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy kara pozbawienia wolności, w ramach której na 

podstawie art. 141a § 1 k.k.w. dyrektor zakładu karnego udzielił 

skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego na czas 

nieprzekraczający 5 dni jest w tym czasie oraz po jego upływie 

nadal karą wykonywaną (odbywaną) i w konsekwencji czy 

popełnienie przez skazanego w tych wskazanych okresach 

przestępstwa z art. 242 § 2 k.k. stanowi negatywny warunek z art. 

85§3 k.k. uniemożliwiający orzeczenie kary łącznej obejmującej kary 

związane ze skazaniem za czyn wyczerpujący dyspozycję przepisu 

art. 242§2 k.k. i skazaniem za karę, w "ramach" której udzielono 

tego zezwolenia?” 
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ORZECZENIA  TEZOWANE  IZBY  KARNEJ 

 

 

III KK 415/15 – wyrok z dnia 3 marca 2016 r. 

1. Na gruncie koncepcji obiektywnego przypisania skutku 

samo przyczynienie się do jego powstania nie jest wystarczające 

dla przypisania odpowiedzialności karnej za spowodowanie tego 

skutku. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy skutek jest 

następstwem działań dwóch albo więcej osób, z których każda 

narusza regułę ostrożności. W takim wypadku konieczne jest 

ustalenie, czy charakter naruszenia reguł ostrożności był 

porównywalny, jeżeli chodzi o istotność tych naruszeń w 

perspektywie bezpieczeństwa dla dóbr prawnych, (co uzasadnia 

przypisanie skutku wszystkim podmiotom, które przyczyniły się do 

jego powstania), czy też naruszenie jednej z reguł miało dominujący 

wpływ na wystąpienie nieakceptowalnego ryzyka zaistnienia 

skutku, co prowadziłoby do normatywnego przypisania skutku 

osobie, która dopuściła się takiego naruszenia. 

2. Punktem wyjścia dla wszelkich rozważań o 

odpowiedzialności karnej za przestępstwo materialne jest dążenie 

do ustalenia stopnia naruszenia reguł postępowania przez osoby 

współprzyczyniające się do wystąpienia skutku, choćby jedną z 

nich był sam pokrzywdzony. Zatem w każdym przypadku ustalenia, 

że to zarówno pokrzywdzony, jak i sprawca swoimi zachowaniami 

przyczynili się do wystąpienia skutku i naruszyli w płaszczyźnie 

normatywnej reguły postępowania z dobrem prawnym adekwatne w 

danych okolicznościach, sąd musi dogłębnie zweryfikować 

wzajemną relację stopnia tych naruszeń. 
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V KO 39/16 – postanowienie z dnia 24 maja 2016 r. 

Treść wniosku o wznowienie postępowania, przesądzająca o 

jego oczywistej bezzasadności w myśl regulacji art. 545 § 3 k.p.k., 

to taka, która, w istocie, nie daje żadnych rzeczywistych przesłanek 

do merytorycznego badania podstaw wznowienia, określonych 

przepisami prawa procesowego. 

 

IV KK 414/15 – postanowienie z dnia 31 maja 2016 r. 

1. Na podstawie art. 607f k.p.k. zaliczeniu na poczet orzeczonej 

lub wykonywanej kary pozbawienia wolności podlega każdy okres 

faktycznego pozbawienia wolności w państwie wykonania nakazu, o 

ile tylko to pozbawienie wolności miało związek z wydaniem 

Europejskiego Nakazu Aresztowania w celu przekazania. Nie ma 

przy tym znaczenia to, czy pozbawienie wolności w państwie 

wykonania nakazu osoby, która ma zostać przekazana do państwa 

wydania nakazu, zostanie zakończone fizycznym jej przekazaniem 

władzom polskim przez władze państwa wykonania nakazu. 

2. Pomimo tego, iż w art. 607f k.p.k. jest mowa wyłącznie o 

obowiązku zaliczenia faktycznego pozbawienia wolności w 

państwie wykonania ENA na poczet kary pozbawienia wolności, 

orzeczonej w państwie wydania nakazu w sprawie, w związku z 

którą nakaz był wydany, niemniej jednak przepis ten powinien być 

interpretowany rozszerzająco; w konsekwencji, w wypadku, gdy 

wobec osoby ściganej nie została wymierzona kara pozbawienia 

wolności albo kara ta nie wyczerpuje całego okresu faktycznego 

pozbawienia wolności, możliwe jest zaliczenie – na podstawie art. 

607f k.p.k. – okresu faktycznego pozbawienia wolności także i na 

poczet kar nieizolacyjnych. 



17 

 

V KK 30/16 – postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. 

Nieobecność członka składu orzekającego sądu na całej 

rozprawie, w rozumieniu art. 439 § 1 pkt 2 in fine k.p.k., nie 

obejmuje czynności podejmowanych przed przystąpieniem do 

rozpoznania sprawy. 

 

SDI 17/16 – wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. 

Pokrzywdzonym bezpośrednio czynem radcy prawnego, 

polegającym na naruszeniu obowiązków zawodowych przy 

świadczeniu pomocy prawnej, może być jedynie jego klient, a dobro 

prawne osoby reprezentującej klienta może być naruszone takim 

czynem jedynie pośrednio (art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 

r. o radcach prawnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 233). 

 

V KK 106/16 – postanowienie z dnia 15 czerwca 2016 r. 

Zasada informacji prawnej, statuowana w postaci względnej 

w art. 16 § 2 k.p.k., nie nakłada na organ procesowy obowiązku 

informowania strony o wszystkich potencjalnych jej obowiązkach 

czy przysługujących jej uprawnieniach, a wyłącznie o takich 

prawach i obowiązkach, które związane są z aktualnie dokonywaną 

czynnością procesową. 

 

III KZ 39/16 – postanowienie z dnia 22 czerwca 2016 r. 

W sprawach, w których postępowanie sądowe zostało 

wszczęte po dniu 30 czerwca 2015 r. i toczy się po dniu 14 kwietnia 

2016 r. stosuje się, do czasu prawomocnego zakończenia, art. 100 § 

3 k.p.k. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 września 2013 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
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innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1247 ze zm. Natomiast z art. 25 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2016 

r., poz. 437, wynika, że w sprawach, w których przed dniem 1 lipca 

2015 r. wszczęto postępowanie sądowe i nie zostało ono 

prawomocnie zakończone do dnia 14 kwietnia 2016 r., stosuje się 

po tym dniu przepisy nowe, w tym art. 100 § 3 k.p.k. W tych 

ostatnich sprawach na podstawie art. 16 § 2 k.p.k. należy – w miarę 

potrzeby – udzielić stronom informacji o zmianie zasad doręczania 

wyroku. 
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PYTANIE  PRAWNE  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  

I  SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 10/16 

Pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Gdańsku przedstawione do rozpoznania przez skład 

3 sędziów Sądu Najwyższego: 

„Czy sprawa, w której rozpoznawane jest żądanie 

wynagrodzenia ze stosunku pracy, którego istnienie jest negowane 

przez jedną ze stron, przy braku równoczesnego żądania ustalenia 

stosunku pracy, winna być rozpoznawana w składzie jednego 

sędziego zgodnie z treścią przepisu art. 47 § 1 k.p.c.?” 
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UCHWAŁY  IZBY  PRACY,  UBEZPIECZEŃ  SPOŁECZNYCH  I  

SPRAW  PUBLICZNYCH 

 

 

III PZP 7/16 – z dnia 22 września 2016 r. w składzie 3 sędziów 

na pytanie prawne Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Szczecinie 

Stroną pozwaną w sprawie z odwołania funkcjonariusza 

Służby Więziennej od orzeczenia oraz postanowienia kończącego 

postępowanie dyscyplinarne jest Skarb Państwa – jednostka 

organizacyjna, której kierownik wydał to orzeczenie lub 

postanowienie (art. 263 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej, jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 713 ze zm. w 

związku z art. 67 § 2 k.p.c.), a sądem właściwym do rozpoznania 

odwołania jest sąd okręgowy (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.c.). 

 

III PZP 3/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 7 sędziów 

na pytanie prawne składu 3 sędziów Sądu Najwyższego 

Wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia 

(wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo 

wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 k.p.) nie jest 

warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 183d k.p. 

z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub 

dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z 

pracy. 
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III UZP 10/16 – z dnia 28 września 2016 r. w składzie 7 sędziów 

na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także 

za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze 

czasu pracy (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o 

emeryturach pomostowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 965 

ze zm.). 
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PYTANIE  PRAWNE  DO  IZBY  WOJSKOWEJ 

 

WZP 1/16 

Pytanie prawne Wojskowego Sądu Garnizonowego w 

Szczecinie przedstawione do rozpoznania przez skład 3 sędziów 

Sądu Najwyższego: 

„Czy wydane żołnierzowi przez przełożonego dyscyplinarnego 

polecenie poddania się badaniom koniecznym do ustalenia 

zawartości alkoholu w organizmie, przekazane ustnie, a następnie 

stwierdzone w rozkazie, zgodnie z dyspozycją art. 40 ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej. (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 772), jest rozkazem w rozumieniu art. 115 § 18 

Kodeksu karnego?” 


