
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego 

Izba Cywilna 

   

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29 czerwca 2012 r. (sygn. akt 
III CZP 88/11). 

Przepis art. 38 ust. 3 (pierwotnie art. 39 ust. 3) ustawy z dnia 14 lipca 

1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (jedn. tekst: Dz.U. 
z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) nie miał zastosowania do spadkobierców 

osób wymienionych w tym przepisie. 

 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 25/12). 

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić od osoby trzeciej 
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości będącej 

we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali. 

 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 24/12). 

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat 

za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat 

za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z 
dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 23/12). 

Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych dotyczącej wyłącznie rozstrzygnięcia o kosztach 
postępowania odwoławczego pobiera się piątą część opłaty stosunkowej 

wartości przedmiotu zaskarżenia. 

 Uchwała z dnia 6 czerwca 2012 r. (sygn. akt III CZP 22/12). 

W postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % 

kapitału zakładowego (art. 38 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym, (jedn. tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 

1184 ze zm.), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na 
podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego 

części (art. 180 k.s.h.). 

  

 



Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r. (sygn. akt 

III CZP 72/11). 

Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem 

po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach 
w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.). 

 Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 24 maja 2012 r. (sygn. akt 
III CZP 77/11). 

Delegowanie sędziego przez prezesa sądu apelacyjnego - na podstawie 

art. 77 § 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów 
powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) - do pełnienia obowiązków 

w innym sądzie nie upoważnia tego sędziego do ogłoszenia, po upływie 
okresu delegacji, wyroku wydanego z jego udziałem. 

Uchwała z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 21/12). 

Nie jest dopuszczalne zarządzenie przez sąd połączenia w celu łącznego 
rozpoznania sprawy z wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka ze 

sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej. 

 Uchwała z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 18/12). 

Jeżeli po rozpoznaniu sprzeciwu wyrok zaoczny został uchylony w całości 

lub w części, postępowanie toczące się na skutek zażalenia na zawarte w 
tym wyroku postanowienie o kosztach procesu podlega umorzeniu.  

 

Uchwała z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 17/12). 

Przepis art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach 

sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) w 
brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o 

komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 40, poz. 228) stanowi - 
niezależnie od dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego - podstawę 

wystąpienia z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej 
pobieranej przez komornika w sprawach o egzekucję świadczeń 

pieniężnych na podstawie art. 49 ust. 1 lub ust. 2. 

 Uchwała z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 16/12). 

Oparcie powództwa przeciwegzekucyjnego na zarzucie spełnienia 
świadczenia (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
zarzut ten - ze względu na ustanowiony ustawą zakaz - nie mógł być 

rozpoznany w sprawie, w której wydano tytuł egzekucyjny. 

 



Uchwała z dnia 23 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 9/12). 

1. Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 125 § 3 k.p.c.).  

2. Wydruk niedopuszczalnego środka odwoławczego wniesionego drogą 
elektroniczną może być potraktowany jako środek odwoławczy 
niewniesiony tą drogą, jeżeli usunięty zostanie brak podpisu (art. 130 § 1 

w związku z art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c.); datą wniesienia tego środka do 
sądu jest wtedy data wykonania wydruku (art. 130 § 3 k.p.c.). 

 Uchwała z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 20/12). 

Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy (następcom) w trybie art. 50 
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin (t. jedn. Dz.U. 1989, Nr 24, poz. 133 
ze zm.) mogło nastąpić w ramach więcej niż jednej umowy z tym, że 

musiało dojść do przekazania całego gospodarstwa. 

Uchwała z dnia 16 maja 2012 r. (sygn. akt III CZP 12/12). 

Odszkodowanie przysługujące właścicielowi lokalu na podstawie art. 18 
ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 

2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) może obejmować opłaty związane z 

korzystaniem z lokalu. 

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 10/12). 

Pozorna umowa poręczenia, zawarta dla ukrycia umowy przelewu 
wierzytelności przez wierzyciela zakładu opieki zdrowotnej z podmiotem 

profesjonalnie zajmującym się obrotem wierzytelnościami i pozasądową 

windykacją wierzytelności, może naruszać umowny zakaz zawarcia umowy 
przelewu wierzytelności; 

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt 
III CZP 80/11). 

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do 

wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 

odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty 
nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. 

Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, 
odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu 

wzrostowi.  
 



Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. akt 
III CZP 75/11). 

Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą 

niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w 
postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą 

w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową 
podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 
ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).  

Uchwała z dnia 8 marca 2012 r. (sygn. akt III CZP 2/12). 

I. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie ponoszenia 
przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z 

urzędu przysługuje zażalenie pełnomocnikowi ustanowionemu przez sąd. 
II. Przyznane adwokatowi ustanowionemu z urzędu od Skarbu Państwa, 

koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu obejmują 
opłatę nie niższą od właściwych stawek minimalnych opłat za czynności 

adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości przewidzianych w 

rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w 
sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb 

Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 
Nr 163, poz. 1348 ze zm.). 

 Uchwała z dnia 16 lutego 2012 r. (sygn. akt III CZP 1/12). 

Wniosek o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego zgłoszony w 
odpowiedzi na apelację wniesioną po upływie terminu określonego w art. 

372 k.p.c. jest skuteczny. 

 Uchwała z dnia 9 lutego 2012 r. (sygn. akt III CZP 92/11). 

Przepis art. 112 ust. 3 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.) nie ma zastosowania, jeżeli apelacja zawierająca wniosek o 

zwolnienie od kosztów sądowych została wniesiona osobiście przez stronę 
reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika 

patentowego. 

Uchwała z dnia 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt III CZP 90/11). 

W razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący 

może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków 
prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. 



Izba Karna 
   

Uchwała z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I KZP 9/12). 

Do pojednania małoletniego pokrzywdzonego z jego rodzicem w trybie art. 

66 § 3 k.k. uprawniony jest kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do 
reprezentowania małoletniego. Na pojednanie to musi zezwolić sąd 

opiekuńczy.  
 

Uchwała składu 7 sędziów z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I KZP 
8/12). 

Do znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 1 k.k. nie należy 
publiczne działanie sprawcy. 

 Uchwała składu 7 sędziów z 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt I KZP 

5/12). 

Zawarte w art. 115 §10 kk sformułowanie "w czasie orzekania w pierwszej 
instancji" dotyczy czasu orzekania w tej instancji po raz pierwszy w 

sprawie. Sprawca, który w tym czasie był młodocianym w rozumieniu art. 
115 §10 kk zachowuje ten status do zakończenia postępowania 

prawomocnym orzeczeniem.(Uchwała zapadła przy 2 zdaniach odrębnych). 

Postanowienie z dnia 28 marca 2012 r. (sygn. akt I KZP 1/12). 

Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego 
"Czy rzeczą cudzą, o której mowa w art. 278 § 1 i w art. 284 § 1 Kodeksu 
karnego, jest również rzecz, której współwłaścicielem jest sprawca czynu 

określonego w tych przepisach?, jeżeli tak, to czy rzeczą cudzą w tym 

rozumieniu jest również rzecz, której współwłaścicielem jest sprawca, a 
która znajduje się w jego wyłącznym posiadaniu?" 

 
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. 

 
TEZA: 

Drzewa rosnące w lesie, wycięte w ramach prawidłowej gospodarki leśnej, 
na co wskazuje posiadanie świadectwa legalności pozyskania drewna, 

stanowią pożytki rzeczy (nieruchomości - lasu) w rozumieniu art. 53 § 1 
k.c. 

W przypadku współwłasności lasu wycięte z niego drzewa, stanowią, w 
rozumieniu prawa karnego, dalej rzecz wspólną, i - o ile zostały one 

pozyskane w ramach prawidłowej gospodarki leśnej - będą pożytkami 
rzeczy wspólnej (art. 53 § 1 k.c.), a te winny podlegać podziałowi 

pomiędzy współwłaścicieli lasu zgodnie z treścią art. 207 k.c. lub w sposób 

określony w umowie quoad usum. 



  

Uchwała składu 7 sędziów z 28 marca 2012 r. (sygn. akt I KZP 
26/11). 

1. W postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd 
"rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę" w rozumieniu art. 42 § 2 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 
U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).  

2. Pojęcie "sprawa", interpretowane przy uwzględnieniu treści art. 45 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oznacza sprawę w 

zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii 
incydentalnej, która związana jest z możliwą ingerencją w sferę 

podstawowych praw zagwarantowanych przepisami Konstytucji.  
3. Wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje lub 

rozstrzyga sprawę, dopuszczalne jest jedynie w wypadku 

przewidzianym w ustawie (art. 42 § 3 u.s.p.). 

Uchwała składu 7 sędziów z 28 marca 2012 r. (sygn. akt I KZP 
24/11). 

Podanie w komparycji lub w sentencji wyroku personaliów innych niż te, 
które nosi w rzeczywistości osoba, która była oskarżona w danej sprawie, 

może być skorygowane w trybie określonym w art. 105 k.p.k. jedynie 
wówczas, gdy istota rozbieżności ma czysto pisarski (błąd co do 

oznaczenia tożsamości), a nie merytoryczny (błąd co do ustalenia 
tożsamości) charakter. To, czy korekta omyłki co do personaliów jest 

dopuszczalna w trybie określonym w art. 105 k.p.k., ocenić należy na tle 
niepowtarzalnych okoliczności konkretnej sprawy. 

 
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 

 

  Uchwała z dnia 12 czerwca 2012 r. (sygn. akt III PZP 4/11). 

Celowe i niezbędne koszty przejazdu profesjonalnego pełnomocnika strony 
w celu wzięcia udziału w rozprawie wchodzą w skład kosztów procesu (art. 

98 § 1 i 3 k.p.c). 

 Uchwała składu 7 sędziów z 16.05.2012 r. (sygn. akt III PZP 

3/12). 

W przypadku rozwiązania z naruszeniem prawa umowy o pracę z 
członkiem zarządu spółki kapitałowej odwołanym na podstawie art. 203 § 

1 lub art. 370 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie jest wyłączone 

roszczenie o przywrócenie do pracy. 



 Uchwała składu 7 sędziów z 16.05.2012 r. (sygn. akt III UZP 
1/12). 

Trzyletni okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), 
obejmuje okres do ostatniej wypłaty (pobrania) nienależnego świadczenia. 

 Uchwała składu 7 sędziów z 21.03.2012 r. (sygn. akt III PZP 
2/12). 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 
psychologów, logopedów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 42 ust. 3 lp. 3 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 

2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) określa na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 
Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę. 

 Uchwała z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt III UZP 4/11). 

Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa 
(art. 12 ust. 1 lub art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 ze zm.) autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego 

przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy 
stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, wypadkowe i chorobowe określone w art. 18 ust. 1 w związku z 

art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt. 9. art. 11 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity 

tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). 

 Uchwała z dnia 14 lutego 2012 r. (sygn. akt III PZP 5/11). 

Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez 

pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas 
określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 

33 k.p.), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o 
rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

 Uchwała z dnia 9 lutego 2012 r. (sygn. akt I UZP 10/11). 

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, 
wykonujący pracę w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego 

oddziału w sprawach z odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (art. 87 § 2 zdanie 1 k.p.c.). 



 Uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III UZP 3/11). 

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, 
zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału 

w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ( art. 87 § 2 zdanie 1 
k.p.c.). 

 Uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III PZP 7/11). 

Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez 
pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie 

zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o 
zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jeżeli 

nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochroną danych osobowych 
(art. 38 § 1 k.p., art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 
ze zm. oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jednolity tekst: Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 Uchwała z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt I UZP 9/11). 

Na wniosek nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za 
zgodą zbywającego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien wydać 

zaświadczenie o stanie zaległości składkowych zbywającego związanych z 
prowadzoną przez niego dzialalnością gospodarczą, powstałych do dnia 

nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ( art. 31 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 ze zm. w związku z 

art.112 i w związku z art 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze 

zm.). 

Uchwała z dnia 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt I UZP 8/11). 

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na podstawie art. 77 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 

153, poz. 1227 ze zm.) także w razie śmierci małżonka pozostającego w 
separacji w rozumieniu art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

 Uchwała składu 7 sędziów z 11.01.2012 r. (sygn. akt I UZP 5/11). 

Okres nieskładkowy przypadający w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed 
zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do 

pracy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) 



uwzględnia się w rozmiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów 

składkowych udowodnionych w tym dziesięcioleciu (art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych). 
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