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2 stycznia 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy 

o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. 

Z dniem 2 stycznia 2014 roku, nie będzie możliwe wymierzenie 

nieletniemu kary na podstawie omawianej ustawy, gdyż uchylony 

zostaje artykuł przewidujący taką możliwość. Można będzie wobec 

niego orzec jedynie środki wychowawcze lub poprawcze wymienione w 

ustawie. Zmiana ustawy spowoduje również skoncentrowanie 

postępowania w rękach jednego organu – całe postępowanie prowadzić 

będzie sąd rodzinny, którym jest właściwy sąd rejonowy. Odwołanie od 

orzeczeń sądu rodzinnego będzie rozpatrywane przez wydział cywilny 

sądu okręgowego. Od 2014 roku zniesiony został podział na 

postępowanie wyjaśniające i opiekuńczo – wychowawcze albo 

poprawcze. Zebrania dowodów przejawów demoralizacji oraz czynów 

karalnych w wypadkach nie cierpiących zwłoki, przesłuchania 

nieletniego a także, w razie potrzeby, zatrzymania nieletniego może 

dokonać tylko Policja. W przypadku zatrzymania, zmieni się 

maksymalny termin, po upływie którego nieletniego należy 

natychmiast zwolnić i przekazać rodzicom lub opiekunom – z 72 

godzin na 48 godzin od chwili zawiadomienia właściwego sądu 

rodzinnego o zatrzymaniu nieletniego. Zatrzymując nieletniego Policja 

oprócz dotychczasowych obowiązków będzie musiała natychmiastowo 

poinformować nieletniego o przysługujących mu prawach oraz 

natychmiastowo zawiadomić jego rodziców (opiekunów). Kolejną 

zmianą jest wyłączenie jawności postępowania. Sąd rodzinny będzie 

mógł orzekać na posiedzeniu lub rozprawie przy drzwiach 

zamkniętych. Ustawa nadaje także nowe brzmienie całemu 



rozdziałowi, który dotyczy postępowania odwoławczego. Poprzez 

nowelizację wprowadzona została zasada prawa do obrony dla 

nieletniego. Nieletni uzyska prawo do przeglądania akt, składania 

oświadczeń co do dowodów, uzyska również prawo do korzystania z 

pomocy obrońcy. Do postępowań w sprawach nieletnich 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosowane 

będą przepisy dotychczasowe.  

 

27 stycznia 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy 

Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Zmieniona 

regulacja art. 185a § 1 kodeksu postępowania karnego stanowi, iż w 

sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej lub określone w przepisach kodeksu karnego 

pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, 

przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz i wówczas, gdy jego 

zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 

chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie 

wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie 

miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. 

Małoletni może zostać przesłuchany jedynie w obecności 

przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna i na posiedzeniu z 

udziałem biegłego psychologa. W myśl nowelizacji od 2014 r. 

obowiązuje zasada, jeżeli oskarżony zawiadomiony o tej czynności nie 

posiada obrońcy z wyboru, sąd wyznacza mu obrońcę z urzędu. 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 185b świadka, który w chwili 

przesłuchania nie ukończył 15 lat w chwili przesłuchania, 

przesłuchuje się w warunkach określonych w art. 185a § 1-3, jeżeli 

zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy. Nadto od stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące 

przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka. Ustawodawca 

wprowadził do kodeksu postępowania karnego art. 185c i 185d. 
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Pierwszy z nich wskazuje, że zawiadomienie o przestępstwie składane 

przez pokrzywdzonego powinno ograniczyć się do wskazania 

najważniejszych faktów i dowodów. Na rozprawie głównej odtwarza się 

sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się 

protokół przesłuchania. Art. 185d k.p.k. wprowadzony nowelizacją 

stanowi o prowadzeniu powyższych przesłuchań w odpowiednio 

przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego 

siedzibą. 

 

 

17 lutego 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego. Z dniem 17 lutego 2014 roku nastąpiła 

zmiana art. 284 par 2 kpk. Jego aktualna treść wskazuj na możliwość 

zaskarżenia postanowienia o odmowie wydania listu żelaznego oraz 

postanowienia wydanego w trybie art. 282 par 2 i art. 283 par 2 kpk. 

 

4 marca 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy 

– Kodeks pracy. Ustawodawca nowelizacją rozszerzył katalog 

przypadków określonych w art. 15110 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy, w których praca w niedzielę i święta jest dozwolona. 

Zgodnie z nowelizacją w te dni dozwolona będzie także praca 

polegająca na świadczeniu usług odbieranych poza Polską, jeśli dla 

odbiorcy tych usług niedziela i polskie dni świąteczne są dniami pracy. 

Warunkiem jest jednak, aby praca ta była wykonywana z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń 

telekomunikacyjnych. Na pracodawcę został jednocześnie nałożony 

obowiązek, zgodnie z którym pracownikowi wykonującemu w niedziele 

i święta prace polegającą na świadczeniu usług lub wykonywaniu prac 

umożliwiających świadczenie usług odbieranych poza terytorium 

naszego kraju z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 
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lub urządzeń telekomunikacyjnych, pracodawca musi zapewnić inny 

dzień wolny od pracy.  

9 kwietnia 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania karnego. Z dniem 9 kwietnia 2014 roku 

nastąpiła zmiana art. 325e par 1a kpk. Przepis ten otrzymał brzmienie: 

„§ 1a. W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone 

przez inspektora pracy lub Najwyższą Izbę Kontroli, uzasadnienie 

postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu 

dochodzenia sporządza się na ich wniosek. Przepisy art. 422 i art. 423 

stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty 

doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.". 

 

10 kwietnia 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa nowelizuje przepisy dotyczące 

klauzuli wykonalności. Przedmiotowa zmiana jest m.in. konsekwencją 

zaistniałego problemu związanego z rozbieżnością w praktyce sądów w 

zakresie wydawania oddzielnego postanowienia o nadaniu klauzuli 

wykonalności w związku z wydanym wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 roku (sygn. akt P 28/08). W 

powyższym wyroku Trybunał orzekł, iż § 182 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r., stanowiący o możliwości 

nadawania klauzuli wykonalności w przypadku niektórych tytułów 

egzekucyjnych bez wydawania oddzielnego postanowienia jest 

niezgodny z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o 

ustroju sądów powszechnych, z art. 354 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i art. 18 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, z art. 795 § 1 ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 78 oraz art. 176 ust. 

1 Konstytucji. Na podstawie powyższej nowelizacji został zmieniony 

m.in. przepis art. 783 § 1 k.p.c, który obecnie stanowi, iż 

„postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł 



egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające 

egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje czy orzeczenie podlega 

wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.” 

Zmiany dotyczą również możliwości wydawania klauzuli wykonalności 

w tzw. formie uproszczonej, które na postawie art. 783 § 3 k.p.c. „jest 

wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, przez umieszczenie na 

tytule egzekucyjnym klauzuli wykonalności i opatrzenie jej podpisem 

sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie”, 

natomiast „na oryginale orzeczenia umieszcza się wzmiankę o nadaniu 

klauzuli wykonalności.” 

 

18 kwietnia 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja jest m.in. rezultatem 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. 

(sygn. akt SK 20/11), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 

3941 §1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego, w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 maja 

2012r. Przepisy prawne, będące przedmiotem rozważań TK, dotyczyły 

możliwości zaskarżenia przez profesjonalnego pełnomocnika orzeczeń 

sądu w zakresie należnego tym pełnomocnikom zwrotu kosztów 

nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Nowelizacja 

uzupełniła art. 394 §1 pkt 9 kpc o sformułowanie wskazujące wyraźnie 

na możliwość wniesienia zażalenia na orzeczenia sądu pierwszej 

instancji, których przedmiotem jest „zwrot kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej z urzędu”. Identyczne sformułowanie 

(„zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu”) 

zostało dodane w nowelizowanym art. 3942 §1 kpc. 

 

28 kwietnia 2014 roku 

 

 Z dniem 28 kwietnia 2014 roku wszedł w życie wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 roku, sygn. Akt SK 12/13. 



Zgodnie z jego tezą Art. 34 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z art. 45 ust. 

1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 Z dniem 28 kwietnia 2014 roku wszedł w życie wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 roku, sygn. Akt SK 22/11. 

Zgodnie z jego tezą Art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez 

wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej 

wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę 

orzeczenia wraz z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub 

zmiany jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z 

art. 78 Konstytucji, a także z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą 

ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie 

prawa. 

 

10 maja 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z dniem 9 kwietnia 2014 roku 

nastąpiła zmiana art. 79 ust 1 pkt 1 lit. f. Przepis ten otrzymał brzmienie: 

„skargi na orzeczenie referendarza sądowego, jeżeli została uwzględniona 

w sprawie, w której postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych 

sprawach tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego 

naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd". 

 

26 maja 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wdraża 

regulacje unijne, które mają umożliwić skuteczniejszą walkę z 

producentami i odbiorcami pornografii dziecięcej oraz osobami 

korzystającymi z prostytucji dziecięcej. Dotychczas kara dotyczyła 

pornografii z udziałem dzieci poniżej 15. roku życia, a nowelizacja 
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podnosi granicę wieku do 18. roku życia. Ustawa przewiduje też 

karanie za kontakty seksualne z osobami poniżej 18 lat, jeżeli wiążą 

się one z przekazaniem korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem 

zaufania. W takich sytuacjach dorosły będzie ponosił odpowiedzialność 

niezależnie od tego, z czyjej inicjatywy doszło do tych kontaktów. 

Nowelizacja wydłuża także okres przedawnienia karalności przestępstw 

o charakterze seksualnym, których ofiarami są dzieci. Czyny te nie 

będą przedawniały się wcześniej niż przed ukończeniem przez ofiarę 

30. roku życia. Nowelizacja wprowadza też przepisy, które mają 

zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży podczas różnych form 

zorganizowanego wypoczynku, np. obozów, kolonii. Kandydatem na 

wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży nie będzie 

mogła być osoba karana w przeszłości za określone przestępstwa, np. 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. 

 

28 maja 2014 roku 

 

 Z dniem 28 maja 2014 roku wszedł w życie wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2014 roku, sygn. Akt SK 13/13. 

Zgodnie z jego tezą art. 156 § 5 w związku z art. 159 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w brzmieniu 

nadanym przez ustawę z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające 

Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz 

ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155) w 

zakresie, w jakim nie określa przesłanek odmowy dostępu do tych 

materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają 

postanowienie prokuratora o zastosowaniu dozoru Policji połączonego 

z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem 

przebywania w określonych miejscach, jest niezgodny z art. 42 ust. 2 

w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 
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2 czerwca 2014 roku 

 weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy 

– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. 

Najważniejsza zmiana wchodząca w życie z dniem 2 czerwca 2014 roku 

dotyczy nowelizacji art. 156 § 5 KPK. Przewidziano w nim m. in. 

obowiązek udostępnienia, w toku postępowania przygotowawczego, 

uprawnionym podmiotom akt postępowania, w tym sporządzanie 

odpisów lub kopii w sytuacji, gdy nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia 

prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu 

państwa. Wprowadzono też nowe brzmienie §5a, który w sytuacji 

złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o 

zastosowanie, albo przedłużenie tymczasowego aresztowania obliguje 

do niezwłocznego udostępnienia podejrzanemu i jego obrońcy akt 

sprawy w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku o 

tymczasowe aresztowanie. Nadto zmianie uległ art. 300 kpk, który 

obecnie stanowi, iż: „Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć 

podejrzanego o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do 

odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do 

informacji o treści zarzutów i ich zmianach, do składania wniosków o 

dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z 

pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w wypadku 

określonym w art. 78, do końcowego zapoznania się z materiałami 

postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach 

określonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1 i art. 301 oraz o obowiązkach i 

konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i 

art. 139. Pouczenie należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; 

podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem. § 2. Przed 

pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu 

statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o 

wynikających z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania 

wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia i 

warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, określonych w art. 

51, art. 52 i art. 315-318, do korzystania z pomocy pełnomocnika, w 



tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w 

okolicznościach wskazanych w art. 78, do końcowego zapoznania się z 

materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o 

uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a i art. 306 oraz o 

obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. 

Pouczenie należy wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony 

otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.” 

 

 

WYBÓR ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO i NACZELNEGO 

SĄDU ADMINISTRACYJNEGO - 2014 R. 

 

 STYCZEŃ  

 
Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2014 r. BSA-I-4110-4/13 

1. W wydaniu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe na podstawie art. 75 

§ 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości nie 

może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu. 

2 Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia. 
 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r. III CZP 99/13 

Termin sądowy oznaczony na podstawie art. 967 zdanie drugie k.p.c. jest zachowany, jeżeli 

przed jego upływem nabywca licytacyjny złożył polecenie przelewu w banku,  

a wskazana w tym poleceniu kwota miała pokrycie na rachunku zleceniodawcy. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2014 r. III CZP 104/13 

Termin przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej o wynagrodzenie 

przyznane zgodnie z art. 392 § 1 k.s.h. określa art. 118 k.c. 

 

 

 LUTY 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2014 r. II PZP 2/13 

Sąd pracy jest właściwy do rozpoznania sprawy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej 

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych wskutek działań 

dyskryminacyjnych i mobbingowych w jednostce organizacyjnej, w której pełni lub pełnił 

służbę (art 111a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; jednolity 

tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.). 

 



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. III CZP 90/13 

Do zachowania - przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - terminu do 

wniesienia odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

nie ma znaczenia dzień oddania odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w 

placówce pocztowej operatora świadczącego  pocztowe usługi powszechne w innym  państwie 

członkowskim Unii Europejskiej. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. III CZP 95/13 

1. Jeżeli sąd w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie orzekł o zapisie windykacyjnym, 

uczestnik postępowania może wystąpić z odrębnym wnioskiem o stwierdzenie nabycia 

przedmiotu zapisu windykacyjnego. 

2. Skuteczność zapisu windykacyjnego podlega ocenie na podstawie prawa obowiązującego w 

chwili otwarcia spadku. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. III CZP 111/13 

W sprawie wszczętej na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 

651 ze zm.), sąd rozpoznaje kwestię aktualizacji opłaty rocznej na skutek wypowiedzenia jej 

dotychczasowej wysokości przez właściciela nieruchomości i określa wysokość należnej 

opłaty obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następującego po dokonaniu wypowiedzenia. 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. III CZP 113/13 

W sprawie, w której pasażer domaga się od przewoźnika lotniczego odszkodowania za 

opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady 

odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 

odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91 

(Dz.U. U E. L z dnia 17 lutego 2004 r. s. 1 i n.) zachodzi przemienność drogi postępowania 

przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r. III CZP 114/13 

1.Wartość gospodarstwa rolnego przekazanego spadkobiercy (następcy) w drodze umowy 

zawartej w trybie art. 52 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140 ze zm.) nie 

podlega zaliczeniu na należną temu spadkobiercy schedę spadkową na podstawie art. 1039 

k.c. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. I UZP 3/13 

Likwidator spółdzielni nie ponosi odpowiedzialności za zaległości składkowe tej spółdzielni 

na podstawie art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 



października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1442 z zm.). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2014 r. I UZP 4/13 

W postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego 

odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy 

pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd 

ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było 

wypadkiem przy pracy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - tekst 

jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.); 

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. I PZP 4/13 

Przepis art. 25(1) § 1 k.p. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie 

ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) nie 

ma zastosowania w przypadku, w którym kolejne umowy o pracę na czas określony były 

zawierane przed dniem 1 maja 2004 r., natomiast następna taka umowa została zawarta już 

po tym dniu (art. 15 powołanej ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 103/13 

Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jedn. tekst: Dz.U.  

z 2013 r., poz. 672 ze zm.), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego 

Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania 

przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego 

oddziału. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 109/13 

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku położonym na nieruchomościach 

gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i gminy jest niedopuszczalne także 

wtedy, gdy użytkownikiem wieczystym gruntu obejmującego te nieruchomości jest jedna 

osoba. 
 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 110/13 

Dłużnik zajętej wierzytelności, który w związku z zajęciem przekazał świadczenie 

organowi egzekucyjnemu, wiedząc, że przed zajęciem dotychczasowy wierzyciel przelał 

wierzytelność na osobę trzecią, nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 512 k.c. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 112/13 

Datą uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu wnoszonej w postaci wpłaty 

gotówkowej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (Poczty Polskiej S.A.) 

jest data przyjęcia tej wpłaty przez operatora. 

 



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 117/13 

W postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie stawki 

minimalnej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych 

oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę 

prawnego ustanowionego z urzędu (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 490). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 119/13 

Jeżeli powód po spełnieniu świadczenia przez pozwanego po doręczeniu pozwu nie cofnął 

pozwu, sąd oddala powództwo. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r. III CZP 137/13 

Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na 

podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda danych 

pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208[1] k.p.c. Po rozpoczęciu 

rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy 

uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe. 

 

 MARZEC 
 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 121/13 

Możliwość wytoczenia powództwa o stwierdzenie niezgodności między stanem prawnym 

nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ust. 

1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) w zakresie dotyczącym pierwszeństwa hipotek nie 

wyłącza interesu prawnego wierzyciela, któremu przysługuje hipoteka wpisana na niższym 

miejscu, w dochodzeniu ustalenia nieważności czynności prawnej ustanowienia hipoteki 

wpisanej z wyższym pierwszeństwem na rzecz osoby trzeciej (art. 189 k.p.c.). Orzeczenia 

sądu, wydane w takich postępowaniach, mogą stanowić podstawę dokonania wpisu 

wykreślenia hipoteki. 
 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r. III CZP 122/13 

Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres 

zwykłego zarządu nieruchomością wspólną (art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r. III CZP 133/13 

W razie zwrotu na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) wniosku 

o zwolnienie od kosztów sądowych, zgłoszonego po wezwaniu do uiszczenia opłaty od 

sprzeciwu od wyroku zaocznego, przewodniczący wzywa ponownie do opłacenia sprzeciwu na 

podstawie art. 130 § 1 k.p.c. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r. I KZP 30/13 

Sąd może nie stosować art. 75 § 1 k.k. w zakresie, w jakim Trybunał Konstytucyjny  w wyroku 

z dnia 17 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 9/10) uznał ten przepis za niekonstytucyjny, jeżeli 



obligatoryjny tryb zarządzenia wykonania kary wobec skazanego, co do którego w okresie 

próby orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, 

prowadziłby do naruszenia Konstytucji RP w większym stopniu niż odstąpienie od tego trybu, 

z uwagi na szczególne okoliczności sprawy. 

 

Dnia 27 marca 2014 r. w sprawie I KZP 1/14 Sąd Najwyższy postanowił odmówić 

podjęcia uchwały 

TEZA: Przestępstwo określone w art. 177 § 1 lub § 2 k.k., popełnione na drodze publicznej,  

w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, w następstwie którego inna osoba - niebędąca 

pokrzywdzonym tym przestępstwem -  odniosła obrażenia powodujące naruszenie czynności 

narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni albo poniosła szkodę w 

mieniu, zgodnie z art. 10 § 1 k.w., stanowi jednocześnie wykroczenie określone w art. 86 § 1 

k.w. 

 

Dnia 27 marca 2014 r. w sprawie  I KZP 2/14 Sąd Najwyższy postanowił odmówić 

podjęcia uchwały 

TEZA: Przepis art. 245 k.k. posługuje się znamieniem groźby bezprawnej w rozumieniu 

definicji zawartej w art. 115 § 12 k.k., która nie zawiera wyrażonego wprost wymagania, aby 

każde z wymienionych tam zachowań wywołało w zagrożonym uzasadnioną obawę spełnienia 

groźby; natomiast ten ostatni skutek, ustawodawca związał – i to pośrednio – z postacią 

groźby opisaną w art. 190 k.k. 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. III CZP 3/14 

Przepisy o jurysdykcji krajowej mają zastosowanie w postępowaniu o zawezwanie do próby 

ugodowej. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. III CZP 6/14 

1. W razie braku podstaw do pokrycia wynagrodzenia kuratora osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej na podstawie art. 179 § 1 k.r.o., wynagrodzenie to jest pokrywane ze 

środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 w związku  

z art. 178 § 2 k.r.o. i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst 

Dz.U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.). 

2. W postępowaniu o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej ze środków publicznych zainteresowanym jest gmina, na której 

spoczywa obowiązek wypłaty tego wynagrodzenia. 

3. Postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje 

apelacja (art. 518 k.p.c.). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. III CZP 8/14 

Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej 

posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego. 

 



 
KWIECIEŃ 

 
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2014 r. III CZP 87/13 

Wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst 

jedn.: Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.), stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, 

nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treści 

służebności przesyłu. 

 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2014 r. I UZP 2/13 

Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca odpowiedzialność członka zarządu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zaległości składkowe spółki nie musi zawierać 

wskazania, że odpowiedzialność ta jest solidarna z innymi członkami zarządu, co do których 

zostały wydane odrębne decyzje (art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. w związku z art. 31 i 32 ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U.  

z 2013 r., poz. 1442 ze zm.). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 15/14 

Jeżeli w umowie spółki postanowiono, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a spółka 

rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku, jej pierwszym rocznym sprawozdaniem 

finansowym podlegającym wpisowi do rejestru na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 20 

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 ze 

zm.) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia przez nią działalności do końca 

roku kalendarzowego. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r. III CZP 17/14 

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki 

do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony 

pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2014 r. I KZP 3/14 

Przepis art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247) ma 

zastosowanie także w sytuacji orzeczenia podlegającej wykonaniu kary łącznej, obejmującej 

karę pozbawienia wolności wymierzoną za przestępstwo, stanowiące według tej ustawy 

wykroczenie. 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 2014 r. I KZP 4/14 

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 

2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1247) przysługuje zażalenie per analogiam do art. 420 § 4 k.p.k. 
 



 

Dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie  I KZP 5/14 Sąd Najwyższy postanowił odmówić 

podjęcia uchwały. 

TEZA: Zawarte w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247) 

określenie „górna granica ustawowego zagrożenia przewidziana za ten czyn” odnosi się do 

zagrożenia przewidzianego w sankcji przepisu określającego dany typ wykroczenia, a nie do 

górnej ustawowej granicy danego rodzaju kary przewidzianej w Kodeksie wykroczeń. 

 

 MAJ 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III CZP 14/14 

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) powinien obejmować także 

możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby 

nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-

gospodarczy. 

 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III CZP 18/14 

Czynsz najmu i dzierżawy nieruchomości obciążonej hipoteką pobrany po ogłoszeniu 

upadłości zalicza się do sumy uzyskanej z likwidacji tej nieruchomości (art. 336 ust. 1 i 345 

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), z której podlegają zaspokojeniu wierzytelności zabezpieczone 

hipoteką. 

 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2014 r. III CZP 19/14 

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego związanego z prawem własności 

wyodrębnionego lokalu mieszkalnego powinna być wypowiedziana w całości wszystkim 

współwłaścicielom tego lokalu (art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.). 

 
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r. III CZP 88/13 

Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, 

chyba że  interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka. 

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORZECZNICTWO NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

2014 R. 

 STYCZEŃ 

Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2014 r. II OSK 1890/12 

1) W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych inwestor nie może z własnej inicjatywy 

domagać sie wydanie decyzji o warunkach zabudowy, lecz musi wykazać, że działa w celu 

wykonania obowiązku nałożonego na niego postanowieniem wydanym przez organ nadzoru  

w trybie art. 48 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego 

2) Jeżeli zasadą jest, że przystąpienie do realizacji robót budowlanych czyni niemożliwym 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, to tym samym nie jest dopuszczalne wydanie  

w takiej sytuacji decyzji o warunkach zabudowy. 

Żadna z omawianych decyzji nie może służyć samodzielnie do legalizacji robót budowlanych 

poza trybem wyraźnie w Prawie budowlanym przewidzianym. W razie gdy organ nadzoru 

budowlanego prowadzi postępowanie legalizacyjne lub naprawcze w przedmiocie 

zrealizowanych robót budowlanych, to do jego kompetencji należy ocena, czy zachodzi 

potrzeba uzyskania przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Wyrok NSA z dnia 16 stycznia 2014 r. II FSK 718/13 

Pełnomocnik strony postępowania w sprawie ustalenia lub określenia wysokości 

zobowiązania podatkowego jest także pełnomocnikiem w postępowaniu o nadanie decyzji 

podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), 

chyba że treść udzielonego pełnomocnictwa możliwość taką wyłącza. 

 

Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2014 r. I OSK 185/13 

Z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. „d” ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z 

wcześniej obowiązującego art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. „d” ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu 

bezrobociu wynika, że przy obliczaniu powierzchni użytków rolnych znajdujących się w 

majątku wspólnym małżonków, o której mowa w tych przepisach, należy w związku z art. 43 § 

1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uznać, iż na każdego z małżonków przypada równa 

część własności tych użytków. Na tym gruncie przyjąć zatem należy domniemanie, że 

powierzchnia użytków rolnych znajdujących się w majątku wspólnym małżonków (przy 

wspólności ustawowej) w połowie przypada jednemu z nich, a w drugiej połowie – drugiemu. 

Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2014 r. II FSK 558/12 

Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  

o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) w stanie prawnym 

obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r. – długiem spadku był tylko zachowek wypłacony. 



 LUTY 

Uchwała NSA z dnia 3 lutego 2014 r. II FPS 11/13 

Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz.1409 ) może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 

95, poz.613, z późn. zm ), jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa 

budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b 

Prawa budowlanego. Spełniający wskazane kryteria tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest 

związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. II FSK 610/12 

Konsekwencją spóźnionego, bo dokonanego po upływie okresu przedawnienia, 

zawiadomienia podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, jest brak przerwania biegu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej. 

Podejmując próby wyegzekwowania należności podatkowych, na kilka dni przed upływem 

terminu przedawnienia, organ egzekucyjny musi mieć świadomość ryzyka utraty podstawy 

prawnej takich działań, jeżeli przed końcem tego terminu podatnik nie zostanie zawiadomiony 

o zastosowaniu środka egzekucyjnego. 

Uchwała NSA z dnia 17 lutego 2014 r. II FPS 8/13 

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z 

działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), 

odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, 

wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w 

ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a które nie stanowią 

składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy. 

 

Wyrok NSA z dnia 21 lutego 2014 r. II FSK 648/12 

W świetle art. 19 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. przyczyny uzasadniające podanie w umowie ceny 

znacznie odbiegającej od wartości rynkowej muszą być przez organ podatkowy ustalone przez 

wezwanie stron umowy do ich wskazania, a w razie ich wskazania - ocenione wraz  

z określeniem wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy,  

z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. 

 

 

 Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r. II FSK 484/12 

Po uzyskaniu niekorzystnej interpretacji indywidualnej (uznającej stanowisko wnioskodawcy 

za nieprawidłowe) podatnik nie został pozbawiony ustanowionego w art. 81 § 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) prawa do 

korekty deklaracji. Określone w art. 14k oraz art. 14m w związku z art. 81b Ordynacji 

podatkowej skutki interpretacji indywidualnej oraz zawieszenia prawa do korekty nie 

zawierają w tym zakresie żadnych ograniczeń dla podatnika. 



Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2014 r. II FSK 687/12 

Skoro pobranie opłaty egzekucyjnej nie jest zależne od nakładu pracy czy skuteczności 

egzekucji, a jednocześnie wybór czynności podejmowanych w toku postępowania 

egzekucyjnego należy w istocie do organu podatkowego, to zasada celowości postępowania 

egzekucyjnego, wynikająca z art. 7 par. 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), 

sprzeciwia się pobieraniu opłat za czynności, co do których przed ich podjęciem można 

stwierdzić, że nie doprowadzą one do przymusowego wyegzekwowania należności w kwocie 

przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

 

 MARZEC 

Wyrok NSA z dnia 5 marca 2014 r. II FSK 481/12 

1.Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), odsyłając do odpowiedniego stosowania 

art. 14 ust. 1-3 ww. ustawy, upoważnia organy podatkowe do weryfikacji wartości 

udziałów/akcji, określonej w umowie lub w statucie spółki, w sytuacji, gdy wartość nominalna 

obejmowanych udziałów, tj. wartość przedmiotu aportu określona w „cenie” jego zbycia,  

w sposób znaczny odbiega od wartości rynkowej przedmiotu wkładu i jednocześnie nie 

znajduje to uzasadnionych przyczyn w rozumieniu art. 14 ust. 1 ww. ustawy; 

2.Ocena, czy różnica wartości umownej i rynkowej jest znaczna, tj. definitywne potwierdzenie 

braku przesłanek odpowiedniego zastosowania art. 14 ust. 1-3 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 

u.p.d.o.p., nie może zostać dokonana w ramach postępowania w sprawie o wydanie pisemnej 

interpretacji przepisów prawa podatkowego, ponieważ pozostaje ona w gestii właściwego 

organu podatkowego, który może prowadzić postępowanie dowodowe w tym zakresie. 

Wyrok NSA z dnia 13 marca 2014 r. II OSK 2525/12 

1. skoro stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej to, w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, legitymację procesową posiadają wszyscy członkowie tego 

stowarzyszenia, jako podmioty praw i obowiązków. 

2. właściwym dokumentem, z którego wynikałoby upoważnienie do udzielenia 

pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu przez stowarzyszenie zwykłe, jest dokument 

podpisany przez wszystkich członków stowarzyszenia. Źródłem takiego upoważnienia nie 

można natomiast uznać regulaminu, jako dokumentu statuującego li tylko powstanie 

stowarzyszenia zwykłego. 

 

Wyrok NSA z dnia 18 marca 2014 r. I OSK 2666/12 

Bieg 3-letniego terminu przedawnienia określonego w przepisie art. 98a ust. 1 ugn, na 

podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 



poz. 121) w zw. z art. 148 ust. 2 ugn, znajdującym odpowiednie zastosowanie do ustalenia 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wywołanego podziałem 

nieruchomości, przerywa wydanie przez organ ostatecznej decyzji ustalającej opłatę 

adiacencką. 

W sytuacji zaskarżenia ww. decyzji do sądu administracyjnego, na podstawie art. 148 ust. 2 

ugn w zw. z art. 124 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia biegnie na nowo od 

dnia uprawomocnienia się wyroku sądu uchylającego decyzję ustalającą opłatę adiacencką. 

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2014 r. II OSK 2578/12 

Obowiązek ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie o wyłożeniu projektu tego planu, należy 

rozumieć w ten sposób, że zawiadomienia powinny być dokonane w każdej miejscowości, 

której plan dotyczy. Tym samym za niewystarczające w tej mierze należy uznać dokonanie 

zawiadomień jedynie w miejscowości, w której mieści się siedziba organu gminy. 

 

Wyrok NSA z dnia 27 marca 2014 r. II FSK 979/12 

1. Solidarna wierzytelność z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej, jako wyjątkowa instytucja 

podatkowa – dotyczy tylko zwrotu podatku dla podatnika, przysługuje tylko małżonkom 

(podatnikowi) i nie przysługuje podmiotom wchodzącym w miejsce jednego z małżonków  

i dochodzącym roszczeń cywilnoprawnych względem tylko jednego z małżonków, zwłaszcza 

kiedy działania tych podmiotów dotyczą roszczenia o zwrot nadpłaty. 

2. Art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej nie może być subsydiarną podstawą odmowy zwrotu dla 

jednego z małżonków nadpłaty z tytułu wspólnego opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych (art. 6 ust. 2 ) i legitymizować faktu, że organ podatkowy przekazał 

komornikowi sądowemu środki na podstawie „zajęcia wierzytelności”, które, z uwagi na datę 

wystawienia „zajęcia” i datę złożenia wniosku o nadpłatę przez małżonków mogło dotyczyć 

jedynie roszczenia o nadpłatę, tj. prawa niezbywalnego nie podlegającego egzekucji. 

 

 KWIECIEŃ 

Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2014 r. II FSK 1094/12 

W świetle art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) przy ustalaniu wartości świadczeń 

nieodpłatnych w postaci usług, co jest obowiązkiem organu podatkowego, dopuszczalne jest 

skorzystanie w postępowaniu podatkowym ze środków dowodowych wskazanych w rozdziale 

11 działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, 

poz. 60 ze zm.), w tym z opinii biegłego, o której mowa w art. 197 o.p. 

Postanowienie NSA z dnia 10 kwietnia 2014r. II FSK 542/14 

W świetle art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w związku z art. 14b § 1, art. 14j § 1  



i art. 14c § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 

749) gmina, której organ wykonawczy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wydał 

indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego na wniosek tejże gminy, jest 

legitymowana do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jeżeli ma w tym interes 

prawny (art. 50 p.p.s.a.), który należy rozumieć, jako uprawnienie do kontroli sądowej aktu,  

o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a., o ile gmina była podmiotem zainteresowanym w 

postępowaniu interpretacyjnym, o którym mowa w art. 14b § 1 o.p., czyli dążyła w drodze 

uzyskania interpretacji podatkowej do wyjaśnienia swoich obowiązków podatkowych. 

Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2014 r. II FSK 1163/12 

Jednoznaczna ocena, że wydatek nie mieści się w kategorii kosztów uzyskania przychodów 

zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) – nie został poniesiony przez 

podatnika – zwalnia z dalszych rozważań o dopuszczalności zaliczenia tego samego wydatku 

do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie wyłączeń wskazanych w tym wypadku w art. 16 

ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy. 

 

 MAJ 

Uchwała NSA z dnia 12 maja 2014 r.  I OPS 10/13 

W aktualnym stanie prawnym w postępowaniu sądowoadministracyjnym – z uwagi na treść 

art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - nie jest dopuszczalne wniesienie do 

sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262),  

w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

Postanowienie NSA z dnia 13 maja 2014 r. II OZ 445/14 

1.Przyjęcie pod obrady Rady Miejskiej, w wyniku działań organu nadzoru, projektu uchwały 

w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały z dnia 27 kwietnia 2004 r.  

i w konsekwencji podjęcie takiej uchwały w dniu 16 grudnia 2013 r., nie zwalniało organu od 

konieczności wywiązania się z obowiązku przekazania sądowi skargi wraz z odpowiedzią na 

skargę i aktami sprawy. 

2.Skorzystanie przez organ z uprawnienia do autokontroli, wynikającego z art. 54 § 3 p.p.s.a., 

nie oznacza automatycznego zwolnienia organu z obowiązków wynikających z art. 54 § 2 

p.p.s.a. W rezultacie, zaniechanie przekazania Sądowi skargi, odpowiedzi na skargę i akt 

sprawy, po złożeniu wniosku na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a., wiązać się może, w zależności 

od okoliczności danej sprawy, z wymierzeniem organowi grzywny. 

 
 


