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Dział I. Artykuły  

I. Odrzucenie spadku. 

Pani Zofia nie utrzymywała kontaktów z ojcem od ponad 10 lat. Ojciec opuścił rodzinę, nie 

interesował się wychowaniem córki, nie łożył na jej utrzymanie. W grudniu 2010 r. ojciec pani 

Zofii zmarł. Klientka obawia się, że ojciec mógł zostawić jakieś długi, był wprawdzie 

współwłaścicielem mieszkania, które zgodnie z przepisami prawa dziedziczyłaby pani Zofia, 

jednakże nie chce ona tego mieszkania i obawia się odpowiedzialności za długi ojca. Czy 

można się przed tym zabezpieczyć?  

 

 Zgodnie z art. 1015 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być 

złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule 

swego powołania, czyli w tym przypadku o śmierci ojca. Należy zaznaczyć, że początkiem 

biegu tego terminu jest dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu go do 

dziedziczenia, a więc nie zawsze będzie to jednoznaczne z dniem śmierci spadkodawcy.   

 W przypadku dziedziczenia ustawowego początek biegu tego terminu będzie z reguły 

tożsamy z dniem powzięcia przez spadkobiercę wiadomości o śmierci spadkodawcy. W 

przypadku dziedziczenia testamentowego, dla spadkobiercy początkiem biegu terminu do 

złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku będzie dzień, w którym powziął on 

wiadomość (po wcześniejszej informacji o śmierci spadkodawcy) o rozrządzeniu 

testamentowym powołującym go do dziedziczenia. 

 Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest terminem 

zawitym prawa materialnego, co oznacza, że brak złożenia oświadczenia przed jego upływem 

powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego spadkobiercy prawa do tej czynności, 

termin ten nie podlega także przywróceniu. 

 Oświadczenie spadkobiercy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku będzie skuteczne, 

jeżeli zostanie złożone przed notariuszem lub w sądzie przed upływem terminu wskazanego w 

art. 1015 § 1 k.c. 

 Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym 

przyjęciem spadku, a więc do spadkobrania bez ograniczenia odpowiedzialności za długi 

spadkowe. Jednakże zasada z art. 1015 § 2 zd. 1 k.c. nie ma wyjątkowo zastosowania w trzech 

sytuacjach: 

a. gdy spadkobiercą jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych; 

b. jeśli do spadku dochodzi osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego 

ubezwłasnowolnienia; 

c. gdy dziedziczy osoba prawna (art. 1015 § 2 zd. 2 k.c.). 

 Milczenie spadkobiercy w tych wypadkach wywołuje skutki tożsame z oświadczeniem 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. polegającym na ograniczeniu 

odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości określonego inwentarza stanu czynnego 

spadku (np. nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, wierzytelności itp.). Jego 

przeciwieństwem jest przyjęcie spadku "wprost", oznaczające rozszerzenie odpowiedzialności 

za długi spadkowe, bez ograniczeń wynikających ze stanu czynnego spadku. W wyniku 

takiego przyjęcia wierzyciel może dochodzić swego roszczenia z wartości spadku, a gdyby 

była ona niewystarczająca, to również z majątku osobistego spadkobiercy.  

 

Zasadniczym skutkiem odrzucenia spadku jest traktowanie spadkobiercy, który złożył 

takie oświadczenie, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku, co w istocie jest równoznaczne z 

brakiem zdolności do dziedziczenia. 
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II. Roszczenie o zapłatę zachowku – doliczenie darowizn. 

  Czy darowizna dokonana na rzecz spadkobiercy podlega doliczeniu do spadku przy 

obliczaniu zachowku jeśli od dokonania darowizny do otwarcia spadku minęło ponad 10 lat? 

 

  Darowizny dokonane na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku zawsze 

podlegają doliczeniu do spadku przy obliczaniu zachowku - niezależnie od tego, kiedy zostały 

dokonane.  

 Według art. 994 § 1 k.c. przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych 

darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż 

dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących 

spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.   

 Przepis ten jest sformułowany niefortunnie i może wprowadzać w błąd. Tymczasem 

wykładnia tego przepisu jest taka, że upływ czasu nie ma żadnego wpływu na kwestię 

doliczania darowizn uczynionych na rzecz spadkobierców lub uprawnionych do zachowku. 

Termin dziesięcioletni, o którym mówi przepis, odnosi się bowiem wyłącznie do darowizn na 

rzecz osób nie będących spadkobiercami ani uprawnionymi do zachowku. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

III. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. 

Pani Agnieszka otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające wraz z nowymi 

warunkami pracy i płacy, w którym zaproponowano jej zmianę warunków pracy przez zmianę 

zajmowanego stanowiska, z którą wiązać się będzie zwiększenie jej obowiązków służbowych 

oraz nieznaczna podwyżka wynagrodzenia. 

Chciałaby się dowiedzieć jakie ma możliwości zachowania się w powyższej sytuacji i 

jakie będą konsekwencje tych zachowań. 

 

Wypowiedzenie zmieniające określone w art. 42 k.p. jest podstawowym sposobem 

zmiany treści stosunku pracy poprzez jednostronne oświadczenie woli pracodawcy. 

Wypowiedzenie zmieniające jest konieczne wówczas, gdy zmiana ta dotyczy istotnych 

warunków pracy lub płacy albo jest niekorzystna dla pracownika. Wypowiedzenie zmieniające 

może być zastosowane względem każdego rodzaju umowy o pracę, która może być 

rozwiązana za wypowiedzeniem. Istotą wypowiedzenia zmieniającego nie jest rozwiązanie 

stosunku pracy, lecz dalsze jego trwanie jednakże na zmienionych warunkach.   

Pracownik, który otrzyma wypowiedzenie zmieniające ma trzy wyjścia: 

● może przyjąć nowe warunki określone przez wypowiedzenie zmieniające – wówczas 

nie musi składać pracodawcy żadnego oświadczenia. Przyjmuje się wtedy, że po 

upływie okresu wypowiedzenia zaakceptował on nowe warunki i stosunek pracy trwa 

nadal. 

● może odrzucić zaproponowane nowe warunki – zgodnie bowiem z przepisem art. 42 § 

3 k.p. - pracownik może odmówić przyjęcia zaproponowanych mu w wypowiedzeniu 

zmieniającym nowych warunków pracy lub płacy. Oświadczenie o odmowie powinno 

zostać złożone pracodawcy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Jeśli 

jednak pracownik w wypowiedzeniu zmieniającym nie został pouczony 

o przysługującym mu uprawnieniu, oświadczenie takie może złożyć do końca okresu 
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wypowiedzenia. Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków oznacza, że umowa 

o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.  

● może także również odwołać się do sądu pracy – kwestionując oświadczenie 

pracodawcy o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków pracy lub płacy, ale nie 

chcąc doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę. Wówczas nie trzeba składać 

oświadczenia w przedmiocie odmowy przyjęcia nowych warunków, a zamiast tego 

wnieść odwołanie do sądu pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Odwołanie do sądu pracy oznacza 

poddanie sądowi rozstrzygnięcia zasadności i legalności dokonanego wypowiedzenia 

zmieniającego. W razie stwierdzenia przez sąd, że wypowiedzenie dotychczasowych 

warunków było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, umowa o pracę będzie 

kontynuowana na dotychczasowych, niezmienionych warunkach.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

IV. Urodzenie dziecka w czasie przebywania na urlopie wychowawczym. 

 

Pracownica, zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, przebywa na 

urlopie wychowawczym i w tym czasie zaszła ponownie w ciążę. Czy w związku z tym będą 

liczyły się jej wszystkie uprawnienia, tzn. urlop macierzyński i kolejny urlop wychowawczy? 

Czy pracodawca może ją zwolnić w czasie trwania urlopu wychowawczego lub po jego 

zakończeniu? 

 

Pracownica, która urodzi dziecko w trakcie urlopu wychowawczego ma prawo do zasiłku 

macierzyńskiego. Natomiast prawo do urlopu macierzyńskiego (odpowiedniej jego części) 

nabędzie tylko w sytuacji, gdyby urlop wychowawczy zakończył się jeszcze przed 

zakończeniem okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Pracownica może skorzystać z 

urlopu wychowawczego na kolejne dziecko na zasadach ogólnych. 

 

Prawo do zasiłku macierzyńskiego, ewentualnie także do urlopu macierzyńskiego. 

Pracownicy, która podczas urlopu wychowawczego urodzi kolejne dziecko, nie będzie, co do 

zasady, przysługiwał urlop macierzyński, jednak nabędzie ona prawo do zasiłku 

macierzyńskiego. Zasiłek ten będzie przysługiwał za okres urlopu macierzyńskiego, który 

przypada po porodzie. Faktycznie zasiłek będzie więc pracownicy przysługiwał przez okres: 

- 18 tygodni - w razie urodzenia kolejnego dziecka lub 

- 26 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż 1 dziecka przy jednym porodzie. 

 

W przypadku jeśli okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego zakończyłby się po 

dniu, do którego udzielono urlopu wychowawczego, to wtedy pracownicy przysługiwałby 

zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji pracownicy przysługuje prawo do 

urlopu macierzyńskiego od dnia następującego po zakończeniu urlopu wychowawczego do 

wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego. 
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Przykład: 

Urlop wychowawczy został udzielony do 20 grudnia 2010 r. W dniu 17 października 2010 r. 

pracownica urodziła drugie dziecko. Okres 20 tygodni, odpowiadający okresowi urlopu 

macierzyńskiego w pełnym wymiarze, upłynie 6 marca 2011 r., a zatem skończy się już po upływie 

udzielonego urlopu wychowawczego. Pracownicy będzie zatem przysługiwał zasiłek macierzyński 

przez okres 20 tygodni, liczony od dnia porodu, tj. od 17 października 2010 r. do 6 marca 2010 r. 

Urlop macierzyński będzie przysługiwał w okresie od 21 grudnia 2010 r. do 6 marca 2011 r. 

 

Urlop wychowawczy. 

Urodzenie dziecka w czasie przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym nie powoduje 

przerwania urlopu. Po jego zakończeniu pracownica może wystąpić do pracodawcy z 

wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego w celu podjęcia opieki nad drugim dzieckiem. 

Pracodawca jest związany wnioskiem pracownicy i urlopu powinien udzielić zgodnie z prośbą 

pracownicy. Jeżeli jednak pracownicy przysługiwał urlop macierzyński, to urlopu 

wychowawczego należy udzielić po jego zakończeniu. Pracodawca będzie zobowiązany do 

udzielenia urlopu wychowawczego wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop ten może być 

wykorzystany najwyżej w 4 częściach. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

V. Składniki majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego małżonka. 

«Teściowie darowali w formie aktu notarialnego żonie pana Andrzeja działkę budowlaną. Na 

działce ze wspólnych środków małżonkowie wybudowali dom.  

Czyją własnością jest darowana działka i dom – czy wchodzi w skład majątku żony, czy też 

ponieważ darowizny dokonano w czasie gdy byli małżeństwem, a dom został wybudowany ze 

wspólnych środków wchodzi on wraz z działką w skład majątku wspólnego małżonków? » 

 

Dom stojący na gruncie należącym wyłącznie do majątku osobistego jednego z małżonków 

(np. na skutek darowizny), mimo, że został wybudowany ze środków pochodzących z kredytu 

spłacanego z wynagrodzenia za pracę obojga małżonków jest składnikiem majątku osobistego 

żony, gdyż to co trwale związane z gruntem przypada właścicielowi gruntu. Dopiero 

w przypadku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku drugi małżonek może żądać 

podziału majątku z uwzględnieniem wysokości poniesionych przez niego nakładów na majątek 

drugiego małżonka (wyjaśnienie w pkt VI Newslettera). 

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy samego prawa ustrój 

małżeńskiej wspólności ustawowej, tzw. majątek wspólny, chyba że uprzednio zawarli oni 

między sobą umowę o rozdzielności majątkowej, tzn. intercyzę. Wspólność ta obejmuje 

przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno 

z nich. 

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 31 precyzuje, iż w skład majątku wspólnego 

małżonków wchodzą w szczególności: 

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego 

z małżonków,  

2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego 

z małżonków,  
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3. środki zgromadzone na rachunku otwartym lub z pracowniczego funduszu 

emerytalnego każdego z małżonków.  

Sformułowanie „w szczególności” użyte w przepisie oznacza, że katalog przedmiotów i praw 

majątkowych wchodzących do majątku wspólnego nie jest wyczerpujący, a jedynie 

przykładowy. 

Aby ustalić skład majątku wspólnego należy zatem w pierwszej kolejności ustalić, które 

przedmioty wchodzą w skład majątków osobistych małżonków. W art. 33 k.r.o. wskazany 

został zamknięty katalog przedmiotów wchodzących w skład majątku osobistego każdego z 

małżonków.  

Do majątku osobistego należą zatem: 

1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 

2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,  

3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,  

4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego 

z małżonków,  

5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,  

6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to 

jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub 

częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego 

potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,  

7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności 

zarobkowej jednego z małżonków,  

8. przedmioty majątkowe uzyskane tytułem nagrody za osobiste osiągnięcia jednego 

z małżonków,  

9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa 

twórcy,  

10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej.  

   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

VI. Nakłady wspólnie poniesione przez małżonków na majątek osobisty 

małżonka – ustanie wspólności. 

W przypadku gdy dojdzie do ustania wspólności majątkowej, np. poprzez rozwiązanie 

małżeństwa, separację, czy też zawarcie w trakcie trwania małżeństwa umowy rozdzielności 

majątkowej, koniecznie może się okazać dokonanie rozliczenia nakładów poczynionych na 

majątek osobisty współmałżonka. Nakłady te mogą pochodzić zarówno z majątku wspólnego 

małżonka, jak i z majątku osobistego drugiego z małżonków.  

Roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na majątek osobisty małżonka odróżnić należy od 

roszczenia o zwrot nakładów poczynionych na majątek wspólny z majątku osobistego 

uprawnionego małżonka. Są to bowiem dwa odrębne roszczenia. 

Przyjmuje się, że nakłady poczynione na rzecz są to koszty poniesione w związku 

z zachowaniem, używaniem lub ulepszeniem tej rzeczy. 

Jeśli natomiast chodzi o zwrot nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek 

osobisty, to można żądać tylko tych, które nie były konieczne dla przedmiotów przynoszących 

dochód. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest fakt, że dochody z majątku osobistego 
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stanowią majątek wspólny małżonków. Wydatki konieczne to takie, które są niezbędne do 

utrzymania przedmiotu majątkowego w stanie umożliwiającym normalne korzystanie z niego. 

Obejmują więc remonty i naprawy, konserwację, wymianę zużytych elementów na nowe, 

a także ponoszone ze względu na dany przedmiot majątkowy podatki, opłaty i składki na 

ubezpieczenie. Nadto obowiązek rozliczenia nie obejmuje wydatków poczynionych z tego 

majątku na utrzymanie i zaspokojenie normalnych potrzeb jednego z małżonków, np. naukę, 

leczenie, wypoczynek itp 

Jeżeli małżonkowie dokonują podziału majątku przed notariuszem, dopuszczalne jest również 

rozliczenie ich z tytułu poczynionych nakładów, bez potrzeby występowania na drogę 

postępowania sądowego. 

Stosownie do art. 316 § 1 k.p.c. przy dokonywaniu rozliczeń między małżonkami wartość 

wydatków i nakładów ustala się na podstawie stanu z chwili ich poczynienia i cen rynkowych 

z chwili orzekania w tym przedmiocie, tj. z chwili zamknięcia rozprawy. 

Podsumowując, w przypadku podziału majątku wspólnego – a więc wtedy, gdy ustała już 

wspólność małżeńska majątkowa – każdy z małżonków powinien zwrócić m.in. nakłady 

poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem nakładów 

koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. 

 

W opisanej w pkt V sytuacji, dopiero w przypadku ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, 

mąż przy ewentualnym podziale majątku będzie mógł żądać zwrotu nakładów poczynionych 

z majątku wspólnego na majątek osobisty żony, z uwagi na to że kredyt na dom był spłacany 

z wynagrodzeń obydwojga małżonków, które stanowią składnik majątku wspólnego małżonków. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

VII. Skierowanie na leczenie odwykowe. 

Pani Karolina mieszka w małej miejscowości, po ślubie wprowadziła się do domu męża. Przez 

10 lat prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z teściami, wychowywała dzieci, pracowała 

dorywczo. Mąż pracował zawodowo. Póki żyli teściowie „rodzina jakoś się trzymała, choć mąż 

regularnie popijał wino po pracy”. Po śmierci teściów zaczęło coraz częściej brakować 

finansów na codzienne wydatki, zaś mąż „z miesiąca na miesiąc pił coraz więcej”. Mąż pani 

Karoliny nadal pracuje, jednak żona obawia się, że „pracodawca coś już podejrzewa”. Dzieci 

są w wieku szkolnym, w zasadzie mają dobry kontakt z ojcem, kiedy jest trzeźwy.  

Pani Karolina chciałaby pomóc mężowi. 

 

Samo poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne, jednakże ważną rolę na etapie 

postępowania administracyjnego odgrywa pracownik gminnej komisji ds. przeciwdziałania 

alkoholowego, który zgodnie z art. 4
1 

ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1231 z póź. zm.) podejmuje czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego.  

 Powyższe postępowanie zostaje wszczęte najczęściej na wniosek bliskiej rodziny, ale i 

pracownika policji, ośrodka pomocy społecznej, kuratora, szkoły, a także zakładu pracy, 

instytucji i organizacji społecznych.  

 W trakcie postępowania członkowie komisji wzywają osobę nadużywającą alkoholu do 

złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście. Członkowie Komisji starają się przekonać 
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zgłaszającego do podjęcia leczenia w poradni odwykowej, na zasadzie dobrowolności. 

Wsparciem w miarę możliwości członkowie Komisji otaczają także całą rodzinę. 

Jeśli jednak nie udałoby się nakłonić osobę nadużywającą alkoholu do podjęcia leczenia, 

pracownicy Komisji mają prawo do: 

1. złożenia wniosku we właściwym sądzie o zastosowanie obowiązku poddania leczeniu 

odwykowemu osoby nadużywającej alkoholu; 

2. skierowania osoby wobec której jest prowadzone postępowanie, na badanie przez 

biegłych sądowych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i 

wskazania zakładu lecznictwa odwykowego. 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią 

biegłych, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.  

Przed wydaniem postanowienia sąd wysłuchuje osobę, której postępowanie dotyczy. 

 

Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która 

powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Sąd zarządza 

przymusowe doprowadzenie do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania 

obowiązków, o których mowa powyżej, przez organ Policji.  

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej 

jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.  

W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu sąd może na wniosek kuratora, po 

zasięgnięciu opinii zakładu leczącego, bądź na wniosek zakładu leczącego zmieniać 

postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

VIII. Ograniczenie władzy rodzicielskiej. 

Pani Natalia pozostaje w nieformalnym związku z mężczyzną, który jest ojcem jej dziecka. 

Mieszka wraz z synem w domu stanowiącym własność partnera. W zasadzie od samego 

początku funkcjonowania tego związku partner dopuszczał się wobec pani Natalii i dziecka 

przemocy, zarówno psychicznej jak i fizycznej, która w miarę upływu czasu podlegała coraz 

większej eskalacji, co związane było z nadużywaniem przez niego alkoholu. Partner pani 

Natalii podejmował próby zerwania z nałogiem, m.in. złożył ślubowanie wstrzymania się od 

nadużywania alkoholu przez deklarowany czas. Jednak po jego upływie ponownie wracał do 

nałogu. W ostatnim czasie pani Natalia zmuszona została do wezwania policji i uzyskała tzw. 

niebieską kartę, następnie wyprowadziła się wraz z dzieckiem do domu swoich rodziców. 

Konkubent zagroził, że odbierze jej syna. Na obecnym etapie sprawy brak jest drastycznych 

form nadużywania władzy rodzicielskiej przez konkubenta w stosunku do dziecka. 

  W celu ochrony dobra dziecka zalecono skierowanie do Sądu wniosku o 

ograniczenie władzy rodzicielskiej i poddanie sposobu jej wykonywania stałemu dozorowi 

kuratora sądowego. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 109 k.r.o. jeśli dobro dziecka jest zagrożone Sąd może podjąć 

decyzję o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, iż 

"dobro dziecka" oznacza jego prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz duchowy (por. K. 

Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27.7.2001 r., Warszawa 2005, s. 64-65). 

Jeżeli rozwój ten jest zagrożony, to ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się obowiązkowe. 

Dotyczy ono, zależnie od okoliczności, obojga, bądź jednego z rodziców. 
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W szczególności Sąd może: 

1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować 

rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, 

poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 

wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, 

2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia 

sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,  

3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,  

4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania 

zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,  

5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej.  

Celem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest nie tylko ochrona dziecka, lecz także niesienie 

pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej władzy. Zarządzenia, o które chodzi, nie 

są środkiem represji wobec rodziców, lecz środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka. 

Zobowiązanie rodziców może dotyczyć zarówno działań opiekuńczo-wychowawczych, jak i 

materialno-bytowych, w tym zdrowotnych. Szczególny wymiar mają wszelkie zakazy 

stosowania przez rodziców wobec dziecka przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej 

(podobnie H. Haak, KRO. Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, s. 152-153; J. Gajda, 

KRO. Komentarz, Warszawa 1999, s. 349-350). Kontrola wydanych zarządzeń pozwala na 

weryfikację stanowiska sądu w przedmiocie zasadności dalszej ingerencji we władzę 

rodzicielską.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

IX. Obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych. 

W wyroku rozwodowym Sąd zasądził od pana Andrzeja na rzecz jego dwóch synów alimenty w 

kwotach po 400 złotych na rzecz każdego z nich. Władza rodzicielska powierzona została 

obojgu rodzicom z tym, że miejscem pobytu dzieci jest miejsce pobytu ich matki. Ustalone 

zostały również kontakty ojca z synami. Od czasu wydania wyroku rozwodowego sytuacja 

materialna zobowiązanego – ojca dzieci - uległa drastycznemu pogorszeniu, gdyż w trakcie 

wykonywania prac budowlanych, przy których był zatrudniony uległ on wypadkowi i obecnie w 

związku z urazem kręgosłupa odbywa rehabilitację, na zabiegi dojeżdża do innego odległego 

miasta. Jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego jest obecnie zasiłek chorobowy, 

większość środków przeznacza na leczenie. Ponieważ wypadek ten nie został przez pracodawcę 

ujawniony, pan Andrzej nie może uzyskać jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu wypadku 

przy pracy. Dodatkowo matka dzieci utrudnia panu Andrzejowi kontaktowanie się z synami. 

Chłopcom zmienione zostały numery telefonów i pan Andrzej nie ma możliwości spotykania się 

z nimi. 

 

W opisanym powyżej stanie faktycznym konieczne jest zatem wystąpienie do Sądu z pozwem 

o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie świadczeń alimentacyjnych wobec synów, poprzez 

obniżenie ich wysokości. Zasadnym jest również wystąpienie z wnioskiem o umożliwienie 

ojcu kontaktowania się z synami zgodnie z postanowieniami zawartymi w wyroku 

rozwodowym (wyjaśnienie w pkt. X Newslettera). 
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Jak stanowi art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub 

umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana może dotyczyć zarówno sytuacji 

uprawnionego, jak i zobowiązanego poprzez pogorszenie albo poprawę ich sytuacji 

materialnej, co może skutkować zmianą wyroku alimentacyjnego, jeżeli w ocenie sądu 

rodzinnego będzie to miało charakter istotny. Określenie wysokości alimentów od każdego z 

rodziców na rzecz dziecka stanowi wypadkową usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, 

zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego oraz wkładu osobistych starań 

rodzica o utrzymanie i wychowanie dziecka. Zmiana tych stosunków może uzasadniać 

odpowiednią zmianę orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę 

stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i 

majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych 

potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga 

skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń 

alimentacyjnych. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

X. Kontakty z dzieckiem – egzekucja postanowień wyroku. 

Sąd orzekając rozwód rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim 

dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej 

wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i 

wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania 

władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono 

zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro 

dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy 

rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych 

obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 58 k.r.o.). 

 

 W sytuacji, gdy rodzic, przy którym pozostają dzieci, utrudnia kontaktowanie się 

drugiego rodzica z dziećmi, możliwe jest przymusowe wyegzekwowanie realizacji 

postanowień orzeczenia regulującego kontakty rodzica z dzieckiem. W tym celu należy 

wystąpić z wnioskiem egzekucyjnym w trybie art. 1050 k.p.c. i 1051 k.p.c., zgodnie, z którymi 

jeżeli dłużnik (rodzic sprawujący faktycznie opiekę nad dziećmi) ma wykonać czynność, której 

inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli lub 

ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela 

(rodzic, któremu utrudniane są kontakty z dzieckiem), sąd, w którego okręgu czynność ma być 

wykonana, lub w którym dłużnik działał wbrew obowiązkowi, na wniosek wierzyciela, po 

wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania lub zaniechania i zagrozi mu 

grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał lub nie 

zaprzestał utrudniania. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do 

wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie 

wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną. Z 

wnioskiem należy zwrócić się do sądu rodzinnego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) 

właściwego dla miejsca zamieszkania dzieci. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XI. Roszczenia z umowy przedwstępnej. 
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Klientka zawarła umowę przedwstępną, w której druga strona zobowiązała się do sprzedaży 

nieruchomości. Umowa przedwstępna zawarta została w zwykłej formie pisemnej.  

Klientka wystąpiła z pytaniem, czy będzie mogła dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej?  

 

 Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to umowa, w której strony 

zobowiązują się do zawarcia określonej umowy sprzedaży w przyszłości. Przeniesienie 

własności nieruchomości w drodze sprzedaży wymaga zachowania szczególnej formy umowy 

– tj. formy aktu notarialnego. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być 

zawarta w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej. Niesie to jednakże za 

sobą określone skutki.  

W przypadku kiedy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, a umowa przedwstępna 

miała zwykłą formę pisemną, strona która wykaże, że poniosła określoną szkodę może zażądać 

odszkodowania. Natomiast w przypadku, gdy umowa przedwstępna sporządzona zostaje w 

formie aktu notarialnego, to gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej druga strona 

może dochodzić jej zawarcia przed Sądem. 

 

 W niniejszym stanie faktycznym strony zawarły umowę przedwstępną jedynie w 

formie pisemnej, dlatego klientka, która liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży 

nieruchomości nie będzie mogła skutecznie dochodzić w sądzie zawarcia umowy 

przyrzeczonej, a jedynie, stosownie do art. 390 § 1 k.c., może wystąpić z powództwem 

odszkodowawczym, żądając naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na 

zawarcie umowy przyrzeczonej. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XII. Umowa dożywocia dotycząca nieruchomości rolnej. 

Czy zawarcie umowy dożywocia, której przedmiotem jest nieruchomość rolna odnosi 

skutek wobec ciągnika rolniczego (pomimo, że akt notarialny milczy na ten temat), a jeśli tak, 

to co zrobić, gdy ciągnik ten jest zarejestrowany na nieżyjącego już dożywotnika? 

 

Istotą umowy dożywocia jest zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości w 

zamian za dożywotnie utrzymanie (art. 908 § 1 dalej k.c.). Szczególnym rodzajem 

nieruchomości są nieruchomości rolne (grunty rolne), zdefiniowane w art. 46¹ k.c. 

Nieruchomości rolnej nie można utożsamiać z gospodarstwem rolnym, stanowiącym 

zorganizowaną całość gospodarczą, a zdefiniowanym w art. 55³ k.c.  

Ponieważ przedmiotem świadczenia ze strony zbywcy przy umowie dożywocia jest 

nieruchomość, a nie gospodarstwo rolne, pozornie wydawać by się mogło, że w omawianym 

przykładzie nie ma miejsca na doszukiwanie się zobowiązania do przeniesienia własności 

ciągnika. Warto jednak zastanowić się nad konsekwencjami wynikającymi z art. 51 i 52 k.c., 

które stanowią, iż przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej 

rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym 

związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do 

właściciela rzeczy głównej. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające 

pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną (art. 51 k.c.). Czynność prawna mająca 

za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego 

wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych (art. 52 k.c.). 

Ciągnik jako rodzaj maszyny rolniczej może być zatem przynależnością nieruchomości rolnej 

jeśli spełnia wymogi określone art. 51 k.c. Maszyny rolnicze są też wymienione przykładowo 
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jako przynależności nieruchomości rolnych w piśmiennictwie (por. J. Ignatowicz: Prawo 

rzeczowe, Warszawa 2000, s. 24). W omawianej sytuacji akt notarialny nie wspominał nic o 

przeniesieniu własności maszyn rolniczych jako przynależności objętych umową, jednak 

wydaje się, że nie jest to wystarczająca podstawa do uznania, że wolą stron było wyłączenie 

przeniesienia własności maszyn rolniczych, tym bardziej, że czynność prawna mająca za 

przedmiot nieruchomość rolną ma skutek wobec przynależności z mocy samego prawa. Tak 

więc można bronić poglądu, że umowa dożywocia odniosła skutek wobec ciągnika rolniczego 

jako przynależności do nieruchomości rolnej - chyba że uznamy, że art. 908 § 1 k.c. jako 

przepis szczególny wyłączy zastosowanie art. 52 k.c.. Aby ustalić stan prawny ciągnika, 

wydaje się wskazane wystąpienie z powództwem o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XIII. Zwrot weksla in blanco. 

Stan faktyczny: 

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (franczyzodawca), zawarła z osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą (franczyzobiorca) umowę franczyzową, której 

przedmiotem jest współpraca stron w ramach opracowanego przez franczyzodawcę 

systemu działania [...], który obejmuje informacje poufne i własność intelektualną. 

Umowa zawiera m.in. słownik pojęć użytych w umowie, prawa i obowiązki stron 

umowy, okres obowiązywania umowy, kary umowne, informacje poufne, sposób 

rozliczenia, limit zadłużenia, zakaz działalności konkurencyjnej, zabezpieczenie 

wierzytelności franczyzodawcy, w tym w formie weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową, warunki rozwiązania umowy i obowiązki stron związane z rozwiązaniem 

umowy. 

2. Strony umowy w ramach zabezpieczenia wierzytelności franczyzodawcy wybrały weksel 

in blanco wraz z deklaracją wekslową o określonej sumie wekslowej. Załącznikiem do 

umowy była deklaracja wekslowa i weksel in blanco. W deklaracji wekslowej zawarte 

było zobowiązanie franczyzodawcy do zwrotu weksla po spłaceniu zobowiązania. 

3. Z uwagi na niewywiązanie się franczyzobiorcy z płatności strony zawarły porozumienie  

o spłacie długu do konkretnie ustalonego terminu. 

4. Franczyzobiorca wywiązał się z porozumienia spłacając w terminie całą sumę  

i w rozmowie telefonicznej zwrócił się z żądaniem zwrotu weksla. Franczyzodawca nie 

zwrócił weksla in blanco, mimo zapisu w deklaracji wekslowej i mimo żądania 

franczyzobiorcy. 

5. Obecnie strony wiąże kolejna umowa franczyzowa, ale tym razem bez zabezpieczenia 

wierzytelności franczyzodawcy w formie weksla in blanco. 

 

 Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37 poz. 

282 z późn. zm.) trasat (czyli osoba trzecia wskazana w wekslu jako zobowiązana do zapłaty 

wskazanej w wekslu kwoty) może przy zapłacie żądać wydania weksla trasowanego 

pokwitowanego przez posiadacza. Przepis ten dotyczy jednak jedynie weksla trasowanego, 

brak jest natomiast w powyższej ustawie odpowiednika tego zapisu regulującego wyraźnie 

obowiązek zwrotu weksla in blanco. 

Podstawę do żądania wydania dokumentu znaleźć można natomiast w art. 222 ust. 1 

k.c., zgodnie z którym właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, 

ażeby rzecz (tu: dokument weksla) została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje 
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skuteczne względem właściciela uprawnienie (co z kolei w przedmiotowej sprawie nie ma 

przecież miejsca). 

Należy zwrócić uwagę, że żądanie zwrotu weksla in blanco jest uzasadnione 

szczególnym  interesem wystawcy, gdyż weksel taki może zostać zbyty i ponownie 

wykorzystany przez nabywcę, co trudno będzie podważyć. W orzecznictwie sądowym 

przyjmuje się bowiem, że zapłata sumy wekslowej dokonana przez dłużnika wekslowego bez 

odebrania weksla lub uwidocznienia na nim dokonania zapłaty nie ma znaczenia w stosunku do 

nabywcy weksla. 

 W opisanej sprawie obowiązek zwrotu weksla in blanco po zabezpieczonego nim 

zobowiązania wygaśnięciu (np. wskutek zapłaty) wynika z deklaracji wekslowej. W związku z 

tym franczyzodawca winien zwrócić weksel niezwłocznie po zapłaceniu długu przez 

franczyzobiorcę  nawet przy braku wyraźnego żądania z jego strony. Nie można przyjąć, że 

weksel powinien pozostać w posiadaniu byłego wierzyciela na zabezpieczenie przyszłych 

wierzytelności. 

 

Zaproponowane rozwiązanie: 

wysłanie listem poleconym do franczyzodawcy wezwania do pokwitowania, że świadczenie 

wynikające z łączącej strony umowy franczyzowej zostało spełnione w całości i żądanie zwrotu 

weksla in blanco opisanego w deklaracji wekslowej w zakreślonym terminie, 

w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie, wniesienie do sądu pozwu o ustalenie, że 

świadczenie zostało spełnione i o zwrot weksla. Wraz z powództwem do sądu można wnieść 

wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania dokumentu (puszczenia 

weksla w obieg), jeżeli istnieje obawa, że może to nastąpić. 

 

Zaproponowana treść wezwania: 

Dane wzywającego                                                                             Miejscowość, data wezwania 

         

                                                                                           Adresat 

 

Wezwanie 

 

 Zwracam się z wnioskiem o pokwitowanie, że świadczenie wynikające z łączącej strony 

umowy franczyzowej z dnia [...]. zawartej pomiędzy […] a […] zostało przeze mnie  spełnione w 

całości  do dnia [...] na mocy porozumienia stron o spłacie długu z dnia [...]. 

Jednocześnie  działając na zasadzie  paragrafu [...] deklaracji wekslowej  podpisanej  

w dniu [...]  pomiędzy [...] a [...], w nawiązaniu do rozmów telefonicznych, wzywam do zwrotu 

weksla in blanco opisanego w tej deklaracji wekslowej, albowiem zobowiązanie wygasło wskutek 

zapłacenia. 

Zakreślam termin 7dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XIV. Śmierć pożyczkobiorcy – odpowiedzialność za spłatę wierzytelności. 

Pożyczkobiorca zawarł z bankiem dwie umowy pożyczki: pierwszą na okres od 23.09.2005 r. do 

19.09.2007 r., a następnie kolejną na okres od 27.11.2008 r. do 19.09.2009 r. 

Zgodnie z postanowieniami umów pożyczkobiorca zobowiązany był do zawarcia umowy 

ubezpieczenia pożyczek. Bank naliczył stosowną opłatę z tytułu zawarcia tychże umów. Umowy 

pożyczki przewidywały udzielenie dodatkowo limitu kredytowego. 
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Pożyczkobiorca zmarł w dniu 15.03.2007 r., o czym niezwłoczne zawiadomiono bank wraz z 

odesłaniem karty kredytowej. W odpowiedzi bank pismem z dnia 20.03.2007 r. poinformował o 

dokonaniu zastrzeżenia karty. Dopiero trzy lata później, tj. w 2010 roku bank wezwał córkę i 

żonę zmarłego do zapłaty zadłużenia z tytułu umów pożyczki.  

 

W przedmiotowej sprawie zmarły zaciągnął obie pożyczki będąc w związku małżeńskim, ale 

bez wiedzy i zgody współmałżonka. Ani żona, ani dzieci zmarłego nie odrzuciły spadku, ani też 

nie złożyły oświadczenia o jego przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza. Nie przeprowadzono 

jeszcze postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do spadku po zmarłym. 

Dziedziczenie w tej sytuacji jest ustawowe, zmarły nie pozostawił testamentu. Z treści umów i 

certyfikatu ubezpieczenia wynika, że zmarły skorzystał z możliwości ubezpieczenia kredytu 

udzielonego przez bank, na podstawie umowy, którego spłata została objęta ochroną 

ubezpieczeniową na wypadek m.in. śmieci. Zawierając pierwszą umowę pożyczkobiorca miał 

lat 66, natomiast w chwili podpisania drugiej umowy pożyczkobiorca miał lat 69. Bank miał 

więc świadomość, że istnieje ryzyko śmierci pożyczkobiorcy, stąd zapewne objęcie ochroną 

ubezpieczeniową. Bank nie wypowiedział żadnej z umów z chwilą uzyskania informacji o 

zgonie pożyczkobiorcy, nie podjęto żadnych działań aż do 2010 roku kiedy to wezwano 

spadkobierców o spłatę należności, zaniechano także podania informacji odnośnie daty 

wystąpienia ze stosownym żądaniem do towarzystwa ubezpieczeniowego, a także przyczyn 

odmowy wypłaty ubezpieczenia. 

W odpowiedzi na żądanie spadkobierców o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 

zasadność roszczeń banku z tytułu zaciągniętych przez zmarłego zobowiązań tj. umów 

pożyczki, umów zabezpieczeń, historii spłaty pożyczek, zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 

15.03.2007 r. (data śmierci pożyczkobiorcy) oraz działań banku dotyczących umów pożyczki od 

powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego pismo z wezwaniem do zapłaty, bank przesłał 

jedynie kopie umów, w których "zawarte są informacje dotyczące wysokości udzielonego 

kredytu i wysokości odsetek" wraz z informacją, że w 2007 r. zostało zgłoszone do Towarzystwa 

Ubezpieczeniowego roszczenie o realizację umowy ubezpieczenia, które podjęło negatywną 

decyzję w sprawie i odmówiło wypłaty środków. W piśmie tym podtrzymując wezwanie do 

zapłaty wierzytelności z tytułu umów pożyczki bank podał także, iż spełnienie świadczenia 

przez jednego ze spadkobierców spowoduje zwolnienie pozostałych spadkobierców.  

 

Analiza prawna:  

Zasady i tryb dziedziczenia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 922 i następne). 

Przepisy nie regulują odmiennie zasad dziedziczenia zobowiązań z tytułu kredytów i 

pożyczek, stąd zastosowanie mają przepisy ogólne. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 

922 k.c., z chwilą śmierci zmarłego przechodzą na jego spadkobierców wszystkie prawa i 

obowiązki majątkowe spadkodawcy. Wyjątkiem są prawa i obowiązki związane ściśle z osobą 

zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci przechodzą na inne osoby niezależnie od 

tego, czy są one spadkobiercami (art. 922 ust. 2 k.c.). Konieczne jest zatem określenie 

charakteru prawa w stosunku do umowy kredytu czy pożyczki: czy są to prawa, które z chwilą 

śmierci przechodzą na spadkobierców, czy też prawa zawarte w katalogu określonym w art. 

922 k.c. Obowiązek spłaty udzielonej pożyczki ma charakter majątkowy i tym samym nie 

mają do niego zastosowania regulacje opisane w art. 922 k.c. Tym samym obowiązek spłaty 

kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez zmarłego przechodzi na jego spadkobierców w 

wysokości całej niespłaconej wierzytelności wraz z dalszymi naliczanymi odsetkami. Spłata 

pożyczki odbywa się na warunkach dotychczasowych, tj. nie ulega zmianie w szczególności 

harmonogram spłat i wysokość raty, a także warunki wypowiedzenia umowy. Śmierć 
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kredytobiorcy i wstąpienie w jego miejsce spadkobierców co do zasady nie powoduje 

modyfikacji treści stosunku cywilnoprawnego (umowy kredytu czy pożyczki), chyba, że 

konkretna umowa stanowiła odmiennie. 

Do chwili działu spadku za długi spadkowe (także spłatę pożyczki) odpowiadają solidarnie 

wszyscy spadkobiercy (art. 1034 § 1 k.c.). Zgodnie z art. 1030 k.c. do chwili przyjęcia spadku 

(tj. zakończenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku przed sądem lub u 

notariusza) spadkobiercy za długi spadkowe odpowiadają wyłącznie ze spadku (masy 

spadkowej), natomiast po przyjęciu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność całym 

swoim majątkiem, w granicach określonych sposobem przyjęcia spadku (wprost czy z 

dobrodziejstwem inwentarza – wyjaśnienie w Dziale I pkt I Newslettera). Po podziale spadku 

każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe stosownie do udziału jaki otrzymał w 

masie spadkowej (art. 1034 § 2 k.c.). 

W przypadku gdy zmarły zaciągnął pożyczki bez wiedzy i zgody małżonka, nie jest jednak 

możliwa egzekucja z majątku osobistego małżonka dłużnika. 

  

W opisanym powyżej stanie faktycznym spadkobiercy wobec braku złożenia oświadczeń w 

zakresie nabycia spadku spadkobiercy odpowiadają za długi zmarłego z masy spadkowej. 

Konieczne jest zatem ustalenie przyczyn odmowy realizacji przez Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe umowy ubezpieczenia tj. zwrócenie się do banku z żądaniem podania 

działań, które podjęto w celu wyegzekwowania ubezpieczenia od towarzystwa, oraz wysokości 

spłat dokonanych przez zmarłego pożyczkobiorcę, nie można bowiem wykluczyć częściowego 

lub nawet całkowitego wygaśnięcia zobowiązania, oraz wskazania wysokości rzeczywistego 

zadłużenia na dzień śmierci pożyczkobiorcy. O informacje w tym zakresie należy także 

zwrócić się także do Towarzystwa   udzielającego ubezpieczenia. Brak odpowiedzi ze strony 

banku wiązać się może z koniecznością skierowania do Sądu powództwa z żądaniem ustalenia 

wygaśnięcia zobowiązania w trybie art. 189 k.p.c.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XV. Roszczenia z umowy o świadczenie usług leczniczych. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich  zgłosiła się klientka, która w 2010 r. poddała 

się zabiegowi wszczepienia implantu zębowego w klinice chirurgii szczękowej. Za zabieg, o 

którym mowa, klientka zapłaciła kwotę 3.500 zł. W trakcie zabiegu (po odsłonięciu tkanki) 

okazało się, iż dokonanie wszczepu jest znacznie utrudnione ze względu na uwarunkowania 

kostne. Przed wykonaniem zabiegu lekarz nie poinformował klientki o ryzyku z tym związanym. 

Pomimo stwierdzonego stanu tkanki kostnej, lekarz nie przerwał zabiegu. Po około 6 

miesiącach od dokonania wszczepienia okazało się, że implant zmienił swoje położenie, 

konsekwencją czego była konieczność usunięcia go. Lekarz zalecił pacjentce przeprowadzenie 

dodatkowego zabiegu polegającego na przeszczepieniu tkanki kostnej, zapewniając przy tym o 

„bezkosztowym przeprowadzeniu całego procesu leczenia obejmującego także ponowne 

wszczepienie implantu”. Pomimo zapewnienia, o którym mowa, klientka została wezwana do 

uiszczenia kosztów przeszczepu oraz kosztów dalszego leczenia.  

 

 Strony łączyła umowa, której przedmiotem było wszczepienie implantu, tzn. umowę 

rodzajowo uregulowaną w art. 750 k.c. W myśl tego przepisu lekarz prowadzący prywatną 

praktykę zawiera z pacjentem umowę o świadczenie usług leczniczych, do której stosuje się 

odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 734 k.c. i nast.). Tym samym lekarz zobowiązał się do 

leczenia klientki w zakresie określonym tą umową. Na lekarzu ciążyły wszelkie ogólne 
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obowiązki, jakie ciążą z istoty zawodu na każdym lekarzu, a nadto dodatkowe obowiązki 

wynikające z zawartej umowy. Zobowiązanie lekarza polegało na dołożeniu wysokiej miary 

należytej staranności, co oznacza, że lekarz odpowiada tylko za brak tej staranności (co 

stanowi jego winę), a nie odpowiada za rezultat (wynik leczenia). Niezależnie od powyższego, 

stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) lekarz ma obowiązek 

udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego 

stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, 

leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, 

wynikach leczenia oraz rokowaniu.  

 Z orzecznictwa sądowego wynika, że zakres udzielanych pacjentowi informacji musi 

być uzależniony od rodzaju wykonywanego zabiegu, przy czym zakres ten najdalej sięga w 

przypadku zabiegów, za którymi nie przemawiają bezwzględne wskazania, a są 

przeprowadzane głównie dla celów estetycznych. Wymaganie zgody pacjenta na podjęcie 

zabiegu głównie dla celów estetycznych jest zachowane wtedy, gdy został on uprzednio 

dostatecznie poinformowany także o szczególnych - czyli wszelkich mniej lub bardziej 

możliwych do przewidzenia skutkach zabiegu. Lekarz odpowiada nie tylko za winę w samym 

procesie leczenia, lecz także za każdą winę nie dotyczącą techniki medycznej, a więc i za 

niedoinformowanie pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu. Samo zaś uzyskanie formalnej 

zgody pacjenta bez poinformowania go o ryzyku i skutkach zabiegu powoduje, że jest to zgoda 

"nieobjaśniona" i jako taka jest wadliwa, wskutek czego lekarz działa bez zgody i naraża się na 

odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną pacjentowi, nawet gdy postępuje zgodnie z 

zasadami sztuki lekarskiej. Pacjent musi znać przedmiot zgody, musi wiedzieć o proponowanej 

metodzie leczenia, ryzyku zabiegu i jego następstwach. Zakres obowiązku informacji nie 

zależy od tego, co zdaniem lekarza pacjent powinien wiedzieć, lecz od tego, co rozsądna osoba 

będąca w sytuacji pacjenta obiektywnie potrzebuje usłyszeć od lekarza, aby podjąć 

"poinformowaną" i inteligentną decyzję wobec proponowanego zabiegu (zob. np. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2005 r. I ACa 236/05). Obowiązek, o którym 

mowa spoczywał na lekarzu także w czasie gdy klientka zgłosiła się do niego po raz pierwszy i 

przy każdej kolejnej wizycie. Wynikał on wtedy (i wynika nadal) z art. 15 ustawy z dnia 2 

grudnia     2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), w myśl którego 

członkowie samorządu lekarzy obowiązani są przestrzegać: zasad etyki i deontologii oraz 

innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, uchwał władz i organów 

samorządu lekarzy. Artykuł 13 Kodeksu etyki lekarskiej stanowi zaś, że obowiązkiem lekarza 

jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu podstawowych 

decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia; informacja udzielona pacjentowi powinna być 

sformułowana w sposób dla niego zrozumiały, a nadto pacjent ma prawo zapoznać się ze 

stopniem ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych oraz spodziewanymi 

korzyściami związanymi z wykonywaniem tych zabiegów, a także z możliwościami 

zastosowania innego postępowania medycznego. Ponieważ ów obowiązek udzielenia 

pacjentowi informacji obciąża lekarza i on wywodzi z tego skutki prawne, to na lekarzu 

właśnie spoczywa obowiązek udowodnienia wykonania tego obowiązku.  

 W sprawie, z którą klientka zwróciła się do Centrum, lekarz okoliczności takiej 

udowodnić nie jest w stanie, skoro obowiązkowi temu nie zadośćuczynił. Sama zaś zgoda 

pacjentki na zabieg nie oznaczała jeszcze, że była ona poinformowana o jego wszelkich 

medycznych aspektach, w tym o ewentualnej konieczności dokonania przeszczepu ze względu 

na takie, a nie inne uwarunkowania kostne. Nie można także wykluczyć, iż sam zabieg 
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wszczepienia implantu został przeprowadzony wadliwie, z czym może się wiązać zarzut 

popełnienia przez lekarza błędu w sztuce lekarskiej.  

 W tym stanie rzeczy obciążanie klientki kosztami dokonania zabiegu przeszczepu 

tkanki kostnej, który to zabieg był konsekwencją dokonanego uprzednio wszczepienia 

implantu, i według zapewnień lekarza miał być bezkosztowy stanowi nadużycie, które wespół 

z sygnalizowanym wyżej niedopełnieniem obowiązków, stanowić może przedmiot skargi do 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej.  

Ponadto stosownie do art. 444 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 

naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie 

poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę 

potrzebną na koszty leczenia. Uszkodzenie ciała w rozumieniu art. 444 §1 k.c. polega na 

naruszeniu integralności fizycznej człowieka. Naruszenie to może dotyczyć nie tylko samej 

powłoki cielesnej człowieka, ale również (jak w przedmiotowej sprawie) tkanek lub narządów 

wewnętrznych. W razie odmowy przez lekarza dalszego bezkosztowego kontynuowania 

leczenia i odstąpienia od żądania zapłaty dodatkowych kosztów (zgodnie z uprzednio zawartą 

umową) klientka winna wystąpić przeciwko lekarzowi na drogę sądową.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XVI. Zwrot kaucji mieszkaniowej. 

 W styczniu 1968 r. klient otrzymał imienny nakaz przydziału lokalu mieszkalnego - 

osobnej kwatery stałej. Z przydzieleniem lokalu związany był obowiązek wpłacenia kaucji 

mieszkaniowej w wysokości 100,00 zł za m
2
. Wysokość kaucji wyniosła 5.110,00 zł. Jej 

uiszczenie nastąpiło w dziesięciu ratach.  

Funkcja kaucji sprowadzała się do zabezpieczenia utrzymania lokalu w należytym 

stanie. Z istoty zabezpieczenia, wynikało, że kaucja (zabezpieczenie) podlega zwrotowi po 

wygaśnięciu stosunku najmu (zwolnieniu lokalu lub jego wykupieniu). 

 W dniu 1 lutego 2011 r. klient wykupił zajmowany lokal. Kaucja przestała pełnić 

funkcję, dla której została ustanowiona.  

 Klient chce starać się o odzyskanie kaucji w urealnionej (zwaloryzowanej) wysokości.  

  

 Analiza orzecznictwa sądowego oraz ustaleń poczynionych w doktrynie dała podstawy 

do przyjęcia, że: 

● kaucje mieszkaniowe wpłacone w okresie obowiązywania ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) powinny być zgodnie z obowiązującymi 

obecnie przepisami waloryzowane według reguł określonych w art. 6 ust. 3 tej ustawy; 

● kaucje mieszkaniowe wpłacone w okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. 

o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, 

poz. 787 z późn. zm.) powinny być waloryzowane według reguł określonych w art. 36 

ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1; 

● kaucje mieszkaniowe wpłacone przed dniem 12 listopada 1994 r. powinny być 

waloryzowane według reguł określonych w art. 358
1
 § 3 k.c.  

 

 W tym stanie rzeczy niezbędne z punktu widzenia oszacowania wysokości roszczenia 

klienta stało się ustalenie pierwotnej wartości kaucji mieszkaniowej, polegające na dokonaniu 

stosownego przeliczenia uiszczonej przez niego sumy pieniężnej (według stanu z chwili 

powstania zobowiązania). Wobec braku ustawowego katalogu mierników, według których 
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ustala się realną wartość świadczenia - sąd ma swobodę wyboru takiego miernika. Uznano 

jednak także, iż skoro przesłanką zastosowania art. 358
1
 § 3 k.c. jest zmiana siły nabywczej 

pieniądza, to miernikiem najpełniej obrazującym zmianę siły nabywczej pieniądza są ceny 

towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik ich wzrostu ogłaszany jest przez Prezesa GUS) 

oraz wartość pracy, wyrażająca się w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

(również ogłaszanej przez Prezesa GUS). 

 Mając na uwadze powyższe za podstawę obliczeń żądanej kwoty zwrotu 

zaproponowano klientowi stosunek wpłaconej w 1968 roku kaucji do średniej krajowej za ten 

rok. Według danych statystycznych średnie miesięczne wynagrodzenie w 1968 roku wynosiło 

2.106,00 zł. Wpłacona kaucja wynosiła 5.110,00 zł., tj. 2,426 średniego miesięcznego 

wynagrodzenia. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 3.146,00 zł., co 

pomnożone przez wyliczony wskaźnik (2,426) dało kwotę 7.632,20 zł.  

 Klient wniósł sporządzone w Centrum porad prawnych i obywatelskich pismo 

procesowe (pozew inicjujący postępowanie uproszczone – wyjaśnienie w Dziale II pkt I 

Newslettera). 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dział II. Postępowanie przed Sądem: 

I. Postępowanie uproszczone – wybrane zagadnienia. 

Z dniem 1 lipca 2000 r. w polskiej procedurze cywilnej pojawiło się nowe 

postępowanie odrębne – postępowanie uproszczone. Miało ono przyspieszyć i usprawnić 

rozpatrywanie drobnych i nieskomplikowanych spraw w sądzie. Charakteryzuje się ono 

wieloma specyficznymi uregulowaniami znacznie odbiegającymi od tych przyjętych w 

postępowaniu zwykłym. Mimo że funkcjonuje już prawie 10 lat, a w założeniu miało uprościć 

dochodzenie roszczeń, to jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze znane są stronom rygory 

tego postępowania. Warto więc przyjrzeć się mu bliżej, a zwłaszcza jego cechom 

charakterystycznym, co pomoże uchronić inicjującego postępowanie od często 

nieprzyjemnych skutków braku znajomości reguł nim rządzących.  

 

Właściwość sądu i rodzaj spraw. 

Postępowanie uproszczone jest trybem obowiązkowym, w którym rozpoznawane są 

sprawy wyłącznie przed sądami rejonowymi. Przewodniczący wydziału (upoważniony sędzia) 

dokonuje obligatoryjnie i z urzędu oceny, czy sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu 

uproszczonym (art. 201 § 1 zd. 2 k.p.c.). 

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia przedmiotowe, które wyraźnie określają 

rodzaje spraw, które mogą być rozpatrywane w tym postępowaniu. Zgodnie z art. 5051 k.p.c. 

postępowanie uproszczone stosuje się w następujących sprawach: 

● sprawach o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie 

przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z 

rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową 

sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej 

kwoty; 

● sprawach o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających 

najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni 

mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.  
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Jak z tego wynika, w postępowaniu uproszczonym mogą być tylko rozpoznawane 

roszczenia wynikające z umów (m.in. umowy sprzedaży, umowy najmu). Tryb ten nie znajdzie 

więc zastosowania w innych sprawach, jak np. o zapłatę zachowku czy dotyczących 

odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego. Co istotne, wartość przedmiotu sporu nie 

może przekroczyć 10 tys. zł. Zawsze więc przed skierowaniem sprawy do sądu trzeba ją 

dokładnie sprawdzić. Pamiętać przy tym należy, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza 

się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. Roszczenie wynikające 

z umowy musi więc mieścić się w tej granicy, aby sprawa była rozpatrzona w postępowaniu 

uproszczonym. 

Wyjątek dotyczy spraw opisanych w punkcie 2 art. 505
1

 k.p.c. - w sprawach tych 

bowiem nie obowiązuje granica 10 tys. zł (natomiast tak jak w postępowaniu zwykłym 

obowiązuje kwota 75 tys. zł lub 100 tys. zł w sprawach gospodarczych, jako górna granica 

właściwości sądu rejonowego). 

   

Problem nakładania się postępowań. 

Postępowanie uproszczone może być prowadzone w sprawach pomiędzy osobami 

fizycznymi, prawnymi, jak również z udziałem przedsiębiorców, pracowników i pracodawców. 

Brak więc tutaj rozróżnienia ze względu na podmioty mogące z niego skorzystać. Nie ma więc 

przeszkód, aby w postępowaniu uproszczonym mogły być rozpoznawane sprawy pracownicze 

czy gospodarcze. 

W związku z powyższym trzeba zauważyć, że w praktyce dochodzi dość często do 

swego rodzaju wzajemnego nakładania się na siebie różnych postępowań odrębnych. Można 

więc wyobrazić sobie sytuację, kiedy w ramach jednego postępowania będziemy mieli do 

czynienia zarówno z postępowaniem gospodarczym (spór między dwoma przedsiębiorcami), 

nakazowym (powód dysponuje szczególnymi dowodami wymienionymi w art. 485 § 1 k.p.c. 

np. wekslem), jak i uproszczonym (roszczenie z umowy w wysokości do 10 tys. zł). 

 

 Obowiązek stosowania urzędowych formularzy. 

W postępowaniu uproszczonym dla określonej kategorii pism ustawodawca 

przewidział obowiązek wnoszenia ich na urzędowych formularzach. Niedopełnienie tego 

obowiązku stanowi brak formalny, którego uzupełnienie musi nastąpić w terminie 

tygodniowym od dnia otrzymania wezwania sądu pod rygorem zwrotu pisma. Jeśli więc 

chcemy, aby nasza sprawa została jak najszybciej rozpatrzona przez sąd, warto pamiętać o tej 

regulacji. 

  Do pism, które należy wnosić na urzędowym formularzu, należy: pozew, odpowiedź na 

pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe. Sporządzenie 

pisma procesowego na urzędowym formularzu polega na wypełnieniu treścią odpowiedniego 

formularza i wniesieniu go do sądu. 

 Formularze można znaleźć w siedzibie sądu, bądź pobrać ze strony internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/ 

   

Opłata sądowa od pozwu. 

W postępowaniu uproszczonym istnieje obowiązek opłacenia pozwu przez powoda. 

Zastosowanie znajdzie tu art. 28 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych. Przewiduje on opłatę stałą od pozwu w zależności od wysokości 

wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy. Jeśli wartość ta wynosi: 

● do 2000 złotych –  opłata wynosi 30 złotych;  
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● ponad 2000 złotych do 5000 złotych – opłata wynosi 100 złotych;  

● ponad 5000 złotych do 7500 złotych – opłata wynosi 250 złotych;  

● ponad 7500 złotych – opłata wynosi 300 złotych.  

  

Pamiętać jednak należy (o czym była już mowa powyżej), że w ramach postępowania 

uproszczonego możemy mieć do czynienia z postępowaniem nakazowym. 

Co do zasady od pozwu w postępowaniu nakazowym płacimy 1/4 opłaty stosunkowej, 

która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Pojawia się więc pytanie, jak opłacić pozew w 

sprawie w postępowaniu nakazowym, który podlega równocześnie rozpatrzeniu w trybie 

uproszczonym. Opłata sądowa jest równa wówczas wysokości 1/4 opłaty stałej, czyli tej, którą 

uiszczamy w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (nie mniej 

jednak niż 30 zł) – tak m.in. wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z 7 grudnia 2007 r. (sygn. III 

CZP 118/07). 

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku. 

 Zgodnie z treścią art. 1025 k.c. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza 

nabycie spadku przez spadkobiercę. Legitymację (uprawnienie) do zgłoszenia wniosku o 

stwierdzenie nabycia spadku posiada każdy, kto ma interes prawny w stwierdzeniu nabycia 

spadku przez konkretnego spadkobiercę lub spadkobierców. 

 

W szczególności uprawnionymi do zgłoszenia tego wniosku są: 

● wszyscy spadkobiercy (ustawowi i testamentowi),  

● nabywca spadku lub nabywca udziału w spadku,  

● współwłaściciele majątku spadkowego, a także ich spadkobiercy,  

● wierzyciele spadkobiercy,  

● wierzyciele spadku,  

● dłużnicy spadku,  

● prokurator – na zasadach ogólnych (art. 7 k.p.c.).  

 

Sąd spadku jest obowiązany do badania z urzędu, kto jest spadkobiercą (art. 670 k.p.c.). 

 

Właściwość sądu.  

Wniosek należy skierować do Sądu Rejonowego właściwego według ostatniego 

miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się 

ustalić, sąd właściwy dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd 

spadku). W braku powyższych danych sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

(art. 628 k.p.c.). Uczestnikami postępowania są z mocy prawa wszyscy spadkobiercy 

zmarłego, zarówno ustawowi, jak i testamentowi w przypadku sporządzenia przez 

spadkodawcę testamentu. 

 

Do wniosku należy załączyć: 

 odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, 

 jeżeli dziedziczy żona spadkodawcy – odpis skrócony aktu małżeństwa ze zmarłym, 

 jeżeli dziedziczą dzieci spadkodawcy – odpisy skrócone ich aktów urodzeń, a w 

wypadku zamężnych córek, również odpisy skrócone ich aktów małżeństwa, 
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 w razie dziedziczenia przez dalszych zstępnych – również ich odpisy skrócone aktów 

urodzeń oraz odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po dziecku 

spadkodawcy; 

 testament, jeżeli został sporządzony, a uprzednio nie dokonano otwarcia i ogłoszenia 

testamentu. 
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Dziedziczenie ustawowe – ogólne zasady.  

Do spadku w pierwszej kolejności powołane są z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego 

małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi 

nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 § 1 k.c.). Jeżeli dziecko 

spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada 

jego dzieciom w częściach równych. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do ustalenia 

wysokości udziału w spadku należnego dalszym zstępnym (art. 931 § 2 k.c.). Jeżeli nie ma 

zstępnych spadkodawcy, to do spadku powołani są z ustawy jego małżonek i rodzice (art. 932 

§ 1 k.c.), przy czym udział małżonka w takiej sytuacji wynosi połowę spadku (art. 932 § 2 

k.c.). Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 

który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych, natomiast 

jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając 

zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego 

udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych 

spadkodawcy (art. 932 § 4 i 5 k.c.). 

 

Tryb postępowania.  

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zapada po przeprowadzeniu posiedzenia, 

na którą wzywa się wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy 

ustawowi i testamentowi  - uczestników postępowania (art. 669 k.p.c.) w celu złożenia 

zapewnienia. W żadnym wypadku postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie może 

zostać zakończone oddaleniem wniosku, w razie braku innych spadkobierców spadek 

przypada bowiem Skarbowi Państwa, jako spadkobiercy ustawowemu (art. 935 § 3 k.c.), który 

nie może odrzucić spadku (art. 1023 § 1 k.c.).  

 

Zapewnienie.  

Kodeks postępowania cywilnego wprowadza instytucję „zapewnienia”, jako dowodu, że: 

a) nie ma innych spadkobierców (art. 671 § 1 k.p.c.), 

b) nie ma testamentu lub że nie ma innych testamentów (art. 671 § 2 pkt 2 k.p.c.). 

  

„Zapewnienie” spadkobiercy podlega swobodnej ocenie sądu, tak jak każdy inny 

dowód (art. 233 § 1 k.p.c.). Spadkobierca jednak nie ma obowiązku składania zapewnienia 

(art. 671 § 1 k.p.c.). Jeżeli zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne 

dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenia 

nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie (art. 672 

k.p.c.). 

 

Termin. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie może zostać wydane przed 

upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy 

znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (art. 1026 

k.c.). 

 

Opłata. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 50 zł. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych: 

II. Zachowek.  

Stanowi formę ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje 

roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia na podstawie testamentu o 

zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i 

należy do długów spadkowych. Ustawodawca regulując uprawnienie do wystąpienia z 

roszczeniem o zapłatę zachowku wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma 

moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się 

zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza 

interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.  

Zgodnie z treścią art. 991 k.c. roszczenie o zapłatę zachowku przysługuje zstępnym, 

małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. 

Wysokość roszczenia wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który przypadałby 

spadkobiercy przy dziedziczeniu ustawowym, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do 

pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - w innych zaś wypadkach - połowa 

wartości tego udziału. 

Roszczenia o zapłatę zachowku nie mają natomiast: 

● osoby uznane za niegodne,  

● osoby, które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy 

ustawy, 

● małżonek wyłączony od dziedziczenia (np. wyłącznie winny rozwodowi), 

● osoby wydziedziczone przez spadkodawcę.  

Osoby z punktu 1 i 2 są traktowane jakby nie dożyły otwarcia spadku. 

Zobowiązani z tytułu zachowku: 

1. spadkobiercy powołani do dziedziczenia na podstawie testamentu; 

2. obdarowani darowizną doliczoną do spadku; 

 

 Roszczenie o zachowek jest dziedziczne, przedawnia się w terminie trzech lat od daty 

ogłoszenia testamentu. Szczególne regulacje dotyczące zachowku, w tym zakresie obliczania 

wartości spadku i obliczania wysokości zachowku znajdują się w art. 991 – 1002 k.c. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. Zaliczka a zadatek – różnice. 

 W praktyce dnia codziennego, bardzo często wpłacamy kontrahentom na poczet 

przyszłego zawarcia umowy sprzedaży czy wykonania usługi pewną kwotę pieniędzy.  

Kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno 

określone w umowie - bez tego zaznaczenia będzie to zaliczka, podobnie jak w przypadku gdy 

w umowie zostanie zastrzeżone, że wpłacona kwota jest zaliczką na poczet wykonanej umowy. 

Zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania umowy i jest rodzajem odszkodowania za 

ewentualne niewykonanie umowy. 

Zgodnie z art. 394 k.c. w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek 

dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze 
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stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i 

otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. W 

razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; 

jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy 

zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To 

samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które 

żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie 

strony.  

Zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności i nie stanowi, jak zadatek 

formy zabezpieczenia wykonania umowy, a jedynie część ceny. 

Instytucja zaliczki nie jest wprost uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, ani też w 

innych przepisach regulujących stosunki pomiędzy kontrahentami. Skutki wręczenia zaliczki 

wywnioskować można jedynie z ogólnych przepisów o wykonywaniu umów wzajemnych, tj. 

umów, w których obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma 

być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

 W razie należytego wykonania zobowiązania zaliczka podlega zaliczeniu na poczet 

należnego świadczenia, w przeciwnym razie wpłacający może domagać się jej zwrotu i 

naprawienia szkody. Do zaliczki nie stosuje się wskazanych zasad dotyczących przepadku 

zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości. 

 Obowiązki odstępującego od umowy wzajemnej określone są w art. 494 k.c, z którego 

wynika, iż strona, która odstępuje od umowy wzajemnej obowiązana jest zwrócić drugiej 

stronie wszystko to, co otrzymała od niej na mocy umowy; może również żądać naprawienia 

szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 

 Jeżeli strony umowy zamierzały ustanowić zadatek, a posłużyły się terminem 

"zaliczka", kontrahentowi, który wobec niewykonania umowy chciałby uzyskać lub zachować 

zadatek, pozostaje powoływanie się na taką wolę obu stron. Gdy dojdzie jednak do sporu 

sądowego, to on będzie zmuszony wykazać, że zaliczka była w rzeczywistości zadatkiem. 
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