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UCHWAŁA IZBY CYWILNEJ 
 
III CZP 39/12  – z dnia 18 lipca 2012 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w War-

szawie 

Roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przy-
sługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono 
również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy.  

 
Biuletyn SN Nr 7/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r.  
 
 
 
 
ORZECZENIA TEZOWANE IZBY CYWILNEJ  
 
III CSK 219/11 – wyrok z dnia 8 marca 2012 r.  

Skarb Państwa może odpowiadać na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrzą-
dzoną inwestorowi budowlanemu wykonaniem natychmiast wykonalnego posta-
nowienia administracyjnego wstrzymującego wykonanie decyzji o zatwierdzeniu 
projektu i zezwoleniu budowlanym (art. 143 i 159 k.p.a.), jeżeli w wyniku wniesie-
nia zażalenia zostało ono uchylone jako bezpodstawne i nie doszło ostatecznie 
do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej o zatwierdzeniu projektu 
i zezwoleniu budowlanym na podstawie art. 156 k.p.a.   

 
Biuletyn SN Nr 6/12 z dnia 5 lipca 2012 r.  



I CSK 287/11  – wyrok z dnia 15 marca 2012 r. 

Przedstawienie dzieła do odbioru nie oznacza jego wydania w rozumieniu 
art. 643 i 646 k.c.  

 
Biuletyn SN Nr 6/12, z dnia 05.07.2012 
 
 
 
IV CSK 333/11  –  wyrok z dnia 22 marca 2012 r. 

Przystąpienie przez użytkownika wieczystego do budowy domu mieszkalnego 
może oznaczać trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości (art. 73 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst 
jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), jeżeli z całokształtu okoliczności 
z dużym prawdopodobieństwem wynika, że wykorzystanie gruntu na cele mie-
szkaniowe nie ulegnie zmianie.  

 
Biuletyn SN Nr 6/12, z dnia 05.07.2012 
 
 
 
 
ORZECZENIE TEZOWANE IZBY KARNEJ  
 
V KK 402/11   –   postanowienie z dnia 7 maja 2012 r.  

Ustawodawca nie uzależnia statusu osoby pełniącej funkcję publiczną od wy-
posażenia jej w kompetencję do wydawania decyzji w sferze działalności pub-
licznej. Nie ma takiego zawężającego kryterium w treści art. 115 § 19 k.k. Jak 
wynika z jego brzmienia in fine, pełni funkcję publiczną także osoba, która w 
działalności publicznej wykonuje uprawnienia i obowiązki określone w ustawie. 
W sferze zamówień publicznych sprawującymi funkcję publiczną są te osoby, 
które na podstawie ustawy wykonują uprawnienia i obowiązki w procedurach 
wiodących do udzielenia zamówienia. Wywierają one, a przynajmniej mogą 
wywierać, wpływ na przebieg postępowania i na wybór wykonawcy zamó-
wienia. Biegły uczestniczący w pracach komisji przetargowej w procedurze 
zamówienia publicznego jest zatem osobą pełniącą funkcję publiczną w rozu-
mieniu art. 115 § 19 k.k.  

 
Biuletyn SN Nr 8/12, z dnia 05.09.2012 
 


