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Dział I. Artykuły. 

Sprawy cywilne. 

I. Ogrodzenie w granicy działki. 

Chciałbym ogrodzić swoją nieruchomość. Czy mogę postawić ogrodzenie na granicy działek? 

Czy zgodę na ogrodzenie w tym miejscu musi wyrazić mój sąsiad? Czy mam podstawę prosić go  

o partycypowanie w kosztach budowy ogrodzenia, jeśli jest to też w jego interesie? 

 

W polskim systemie prawa brak jest przepisów regulujących tego typu działania. Przepisy prawa 

nie regulują sposobu budowy ogrodzeń pomiędzy posesjami, nie regulują też sposobu ponoszenia 

kosztów budowy ogrodzenia. Kwestie te na etapie budowy ogrodzenia są ustalane na ogół 

zwyczajowo. Najczęściej ten z sąsiadów który pierwszy przystąpił go zagospodarowywania 

nieruchomości stawia ogrodzenie i nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek uzgodnień  

z sąsiadem. „Grodzący” nie ma jednak wówczas także podstaw to występowania z prośbą  

o częściowe poniesienie przez sąsiada kosztów postawienia ogrodzenia. Kwestie te mogą być 

jednak dowolnie ustalone pomiędzy sąsiadami, mogą oni ustalić, najlepiej w formie pisemnej 

umowy, warunki postawienia ogrodzenia i podziału kosztów. 
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Przepisy regulują natomiast sposób ponoszenia kosztów utrzymania istniejącego ogrodzenia, 

zgodnie z art. 154  k.c. istnieje domniemanie, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne 

urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów  

i wiąże się z tym obowiązek ponoszenia wspólnych kosztów ich utrzymania. Dlatego, jeśli 

istniejące już ogrodzenie wymaga napraw lub remontu, wówczas sąsiedzi są zobowiązani pokryć 

połowę kosztów tego remontu. 

Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie ogrodzenia dokładnie w osi granicy działek, jest to 

jednak kwestia, którą najlepiej uzgodnić z sąsiadem aby nie stała się przyczyną późniejszych 

konfliktów. Granice nieruchomości zawsze oznaczone są na gruncie znakami granicznymi 

umiejscowionymi przez upoważnionych geodetów. Znaki te muszą być wykonane z trwałego 

materiału a sąsiedzi nie mogą przesuwać, uszkadzać i niszczyć tych znaków. W przypadku braku 

tych znaków lub wątpliwości co do prawidłowości ich usytuowanie konieczne jest zlecenie 

geodecie ustalenia przebiegu granic działki. 

 

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

II. Odzyskanie zadatku. 

 

Zleciłam wykonanie okien w nietypowym kształcie, przy zawieraniu umowy wręczyłam 

wykonawcy kwotę 3.000 zł tytułem zadatku, na co dostałam potwierdzenie. Pracownik zakładu 

powiedział mi, że w ciągu 2- 3 dni ktoś z firmy pojawi się w moim domu żeby wykonać ostatnie 

pomiary i do 3 tygodni będę gotowe, pracownicy przyjadą i je zamontują. Przez kolejny tydzień 

nikt się u mnie nie pojawił, a gdy dzwoniłam do zakładu przekazywano mi, że mają pewne 

opóźnienia, ale że za 2 dni to już na pewno ktoś przyjedzie, tak minęło 2 tygodnie. Zależy mi na 

zamontowaniu okien przed pierwszymi śniegami, więc udałam się do innego zakładu, który 

polecił mi znajomy, jako pewną i rzetelną firmę. Teraz chciałabym odzyskać wpłacone pierwszej 

firmie pieniądze. 

 

Wykonawca nie wykonał prac w określonym w umowie terminie, nie podając klientowi żadnego 

uzasadnienia. Zgodnie z art. 394 § 1 k.c., w razie niewykonania umowy przez stronę, druga strona 

ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i żądać od strony 

przeciwnej sumy dwukrotnie wyższej od danego jej zadatku. 

W opisanej sytuacji klientka, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ma prawo żądać 

od wykonawcy zwrotu 6.000 zł tytułem podwójnej sumy zadatku. 

Jeżeli zobowiązanie nie zostałoby wykonane przez klienta, druga strona, czyli wykonawca, 

miałaby prawo odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu i zachować 

otrzymany zadatek. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

III. Zgłoszenie budowy ogrodzenia. 

Chcę przystąpić do budowy ogrodzenia wokół mojej działki, czy muszę to gdzieś zgłosić? 

 

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od zasady tej 

istnieją jednak wyjątki. Konieczne jest skierowanie zawiadomienia o zamiarze wykonania prac 

do właściwego organu tj. starosty, w przypadku jeśli ogrodzenie jest położone:  

 od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, oraz 

 ma wysokość powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy jest sytuowane od strony drogi, czy 

od strony działki sąsiada. 

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót 

budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 

budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także – w zależności od potrzeb – 

odpowiednie szkice lub rysunki. Mogą być wykonane przez samego inwestora. 

Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia 

właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być 

naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przepisów 

techniczno-budowlanych. 

 

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

Prawo rodzinne i opiekuńcze 

IV. Żądanie przyznania opiekunowi stosownego wynagrodzenia. 

Klientka jest opiekunem prawnym osoby małoletniej, oprócz zobowiązań wnikających ze 

sprawowaniem opieki i wychowywaniem małoletniego, podejmuje inne czynności związane z 

zarządem spadku polegającym m.in. na najmie mieszkania własnościowego, nadzorze nad w/w 

czynnościami, załatwianiem spraw administracyjnych itp. powyższe czynności opiekun realizuje w 

„wolnej chwili” nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. Klientka chciałby się dowiedzieć 

czy może starać się o jakąkolwiek wypłatę za wykonywaną pracę oraz co należy wykonać by 

ewentualne wynagrodzenie otrzymać.  

 

Wraz z nowelizacją art. 162 k.r.o. wprowadzono ogólną zasadę wynagradzania opiekuna 

prawnego za wykonywane przez niego zobowiązania. Zgodnie z powyższą nowelizacją sąd 
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opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie 

okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.  

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy 

sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość 

zasadom współżycia społecznego. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie 

pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli 

osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze 

środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.  

Z wnioskiem do Sądy Rejonowego o przyznanie wynagrodzenia musi wystąpić opiekun prawny, 

który wykonuje zobowiązania związane ze sprawowaniem w zakresie zarządu majątkiem osoby 

podlegającej opiece, jak i pieczy nad jego osobą, z zastrzeżeniem odmowy przyznania 

wynagrodzenia, jeżeli nakład pracy opiekuna byłby nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki 

czyniłoby zadość zasadom współżycia społecznego.  

Wynagrodzenie opiekuna wypłacane będzie bądź z majątku własnego osoby podlegającej opiece, 

bądź ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, jeżeli podopieczny 

nie miałby odpowiednich dochodów lub majątku (zmiana art. 162 k.r.o.). Wynagrodzenie 

opiekuna subsydiarnie pokrywa się ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy 

społecznej. Subsydiarne finansowanie wynagrodzeń opiekunów mieści się w ogólnych celach 

pomocy społecznej.  

 

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie okresowe (miesięczne, kwartalne, 

roczne) albo jednorazowe. Termin płatności owego wynagrodzenia zależy m.in. od tego, czy 

dochody z majątku podopiecznego są stałe czy dorywcze, jak i od tego, czy zarząd majątkiem 

wymaga stałego znacznego nakładu pracy opiekuna, czy tylko pracy dorywczej itp.  

Sprawa o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia podlega rozpoznaniu w postępowaniu 

nieprocesowym. Postanowienie o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia staje się wykonalne po 

jego uprawomocnieniu się (art. 597 k.p.c.). Postanowienie, o jakim mowa, może być zmienione 

(także uchylone) na podstawie art. 577 k.p.c. Od postanowienia orzekającego co do istoty sprawy 

przysługuje tu apelacja do sądu okręgowego (art. 518 k.p.c. i art. 367 § 2 w zw. z art. 13 § 2 

k.p.c.). 

 

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

 

V. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od zobowiązanego mającego miejsce 

zamieszkania w Wielkiej Brytanii. 
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Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Niepołomicach zgłosiła się Pani D, która 

poinformowała prawnika, że jako przedstawicielka ustawowa małoletniej  S. zamierza wytoczyć 

powództwo o alimenty przeciwko ojcu dziecka zamieszkałemu w Wielkiej Brytanii. Pani D. 

poprosiła o udzielenie informacji dotyczących sądu właściwego do wytoczenia powództwa. 

 

Kwestie jurysdykcji w sprawach dotyczących stosunków międzynarodowych, w tym dochodzenia 

zapłaty świadczeń alimentacyjnych od osób nie przebywających na terenie Polski reguluje 

Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i 

handlowych, sporządzona w Lugano w dniu 16 września 1988 r. Zgodnie z zasadą ogólną 

wyrażoną w art. 2 ust. 1 konwencji, osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa, 

które jest stroną konwencji lugańskiej (Polska i Wielka Brytania są stronami tej konwencji) mogą 

być pozywane przed sądy tego państwa. Osoba mająca miejsce zamieszkania w państwie 

będącym stroną konwencji lugańskiej może być pozwana przed sądy tego państwa, w którym 

zamieszkuje niezależnie od tego, czy jest obywatelem tego państwa, czy też obywatelem innego 

państwa będącego stroną konwencji, czy też ma obywatelstwo państwa trzeciego nie będącego 

stroną konwencji. W drodze wyjątku od zasady określonej w art. 2 ust. 1, istnieje możliwość 

pozwania osoby zamieszkałej w państwie będącym stroną konwencji, przed sądy innego państwa, 

które jest także stroną konwencji. Możliwość taka istnieje w wypadku jurysdykcji szczególnej 

dotyczącej (m.in.) spraw alimentacyjnych. Z art. 5 pkt 2 konwencji wynika bowiem możliwość 

wytoczenia powództwa przed sąd tego państwa, w którym uprawniony do alimentów ma miejsce 

zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jurysdykcja określona w art. 5 pkt 2 nie wyłącza przy tym 

możliwości wytoczenia powództwa przed sąd państwa, w którym pozwany ma miejsce 

zamieszkania (art. 2 ust. 1). Znaczenie jurysdykcji szczególnej polega na tym, że to powód ma 

możliwość wyboru sądu, do którego zostanie wniesiony pozew. W wypadku, gdy osoba 

uprawniona do alimentów ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, a osoba, 

która ma być pozwana zamieszkuje w innym państwie, które jest stroną konwencji, powód może 

(według własnego wyboru) wytoczyć powództwo przed sądem zagranicznym na podstawie art. 2 

ust. 1 konwencji lub przed sądem polskim na podstawie art. 5 pkt 2 konwencji.  

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

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

VI. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. 

Pracuję na cały etat na podstawie umowy o pracę. Zdarza się, że czasami pracuję dłużej niż 8 

godzin. Kiedy przysługuje mi dzień wolny za nadgodziny? 
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Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikom należy się dodatek pieniężny lub 

odpoczynek. O tym, jaką formę przybierze rekompensata za pracę ponad normę decyduje 

pracodawca.  

Zgodnie z art. 151 k.p. pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad:  

 obowiązujące pracownika normy czasu pracy, oraz  

 przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika 

systemu i rozkładu czasu pracy.  

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:  

 konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, 

ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii  

 szczególnych potrzeb pracodawcy  

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 

dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (nie przekraczającym 4 miesięcy).  

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 

godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Każde święto występujące w okresie 

rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 

godzin.  

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzinnie przerwanego 

odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.  

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami 

pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku 

kalendarzowym.  

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikowi jedynie za ten okres, w którym 

wykonywał pracę ponad przepisowe normy czasu pracy.  

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek  

w wysokości:  

100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:  

 w nocy,  

 w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go 

rozkładem czasu pracy,  

 w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub  

w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,  

50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym 

dniu niż określony powyżej.  

Nie należy się dodatek, jeśli pracownik w zamian za pracę ponad normę otrzymał inny dzień 

wolny.  
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W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić 

pracownikowi czasu wolnego. W zależności od tego, kto wystąpi z inicjatywą zastąpienia 

dodatku pieniężnego czasem wolnym jest:  

 liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, gdy z wnioskiem wystąpi pracownik;  

 liczba przepracowanych godzin nadliczbowych + 50% tych godzin, gdy czas wolny 

udziela pracodawca, bez wniosku pracownika. Udzielenie czasu wolnego powinno 

nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego; nie może to spowodować obniżenia 

wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. 

Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę) wynikającym  

z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny 

dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z 

nim uzgodnionym.  

 

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

VII. Rozliczenie wydatków dokonanych służbową kartą kredytową. 

Klient zatrudniony jest na umowę o pracę w firmie transportowej jako kierowca  

w ruchu międzynarodowym. Od pracodawcy otrzymał on kartę kredytową w celu dokonywania 

wydatków w celach służbowych. Pod koniec miesiąca nie rozliczył się jednak ze wszystkich 

wydatkowych kwot. Część płatności z karty dokonana była przez pracownika w celach 

prywatnych. Czy pracodawca może bez zgody pracownika pomniejszyć jego wynagrodzenie o 

kwotę nierozliczonych wydatków dokonanych z karty?  

 

Zmniejszenie wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty poprzez odliczenie 

pewnych należności pracodawcy wobec pracownika stanowi potrącenie uregulowane w kodeksie 

pracy. Kodeks pracy przewiduje jednakże pewne ograniczenia co do możliwości potrącania 

wierzytelności pracodawcy wobec pracownika. Co do zasady jest ono dopuszczalne, gdy 

pracodawca dysponuje tytułem wykonawczym (np. wyrokiem sądowym zaopatrzonym w 

klauzulę wykonalności) lub za zgodą pracownika. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Zgoda 

pracownika nie jest wymagana na dokonywanie potrąceń wypłaconych mu zaliczek pieniężnych 

(art. 87 § 1 pkt 3 k.p.). Pod pojęciem zaliczek rozumie się tu wypłacone pracownikowi i pobrane 

przez niego do rozliczenia kwoty pieniężne przeznaczone na pokrycie obciążających pracodawcę 

wydatków związanych z wykonywaniem pracy (np. na zakup paliwa do samochodu służbowego). 

Udzielenie pracownikowi zaliczki pieniężnej podlegającej rozliczeniu na podstawie art. 87 § 1 

pkt 3 k.p. może nastąpić też przez umożliwienie pracownikowi korzystania z karty kredytowej. Z 
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żadnych przepisów kodeksu pracy nie wynika bowiem, że zaliczki pieniężne udzielane przez 

pracodawcę pracownikowi muszą mieć formę gotówkową . 

Pracodawca nie musi więc mieć zgody pracownika na pomniejszenie wynagrodzenia  

o kwotę udzielonych zaliczek, powinien mieć jednak na uwadze ograniczenia co do wysokości 

dopuszczalnych potrąceń. Należy mieć na uwadze, iż potrącenia zaliczek pieniężnych mogą być 

dokonywane do wysokości połowy wynagrodzenia. 

 

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

 

VIII. Świadczenia dla rodziny osoby zmarłej z powodu choroby zawodowej. 

Mój tata zmarł z powodu choroby płuc, przez wiele lat pracował przy produkcji farb. 

Powiedziano nam, że mamy możliwość starania się o świadczenia z ZUS, ponieważ umarł przez 

chorobę zawodową (definicja – Dział II pkt I Newslettera). 

 

Uprawnienie do wypłaty świadczeń z tego tytułu zostało uregulowane w ustawie z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub 

chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (dalej ustawa wypadkowa). 

Świadczenia przysługujące członkom rodziny osoby zmarłej w wyniku choroby zawodowej (art. 

13 ustawy wypadkowej): 

 jednorazowe odszkodowanie – przysługujące członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego 

lub rencisty, spełniającym warunki do renty rodzinnej w dniu śmierci osoby, która 

zachorowała na chorobę zawodową lub była uprawniona do renty z tytułu niezdolności do 

pracy,  

 renta rodzinna wypadkowa - przysługuje po ubezpieczonym lub renciście uprawnionym 

do świadczenia na podstawie ustawy, który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy 

lub choroby zawodowej. Uprawnione do renty są te same osoby jak w przypadku osób 

uprawnionych do renty rodzinnej na podstawie ustawy emerytalnej,  

 dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej.  

Członkami rodziny uprawnionych do odszkodowania zgodnie z art. 13 ust. 2 „ustawy 

wypadkowej” są: 

 małżonek (poza przypadkiem, jeśli orzeczona została separacja), 

 dzieci własne, drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie  

 i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym 

również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub 

rencisty warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej,  
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 rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci 

ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe albo 

bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się on do ich utrzymania lub też, jeśli ustalone 

zostało wyrokiem albo ugodą sądową, prawo do alimentów z jego strony.  

Jeżeli prawo do omawianego odszkodowania ma tylko jeden członek rodziny, przysługuje ono  

w wysokości: 

• 18-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawnionymi są małżonek lub dziecko,  

• 9-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, gdy uprawniony jest inny członek rodziny.  

Należną kwotę odszkodowania dzieli się w równych częściach między uprawione osoby  

z uwzględnieniem stopnia ich pokrewieństwa. 

Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy wypadkowej jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci 

ubezpieczonego lub rencisty, który zmarł wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, 

pomniejsza się o kwotę odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 

wypłaconego już temu ubezpieczonemu lub renciście. 

 

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

IX. Świadczenia w związku ze stwierdzoną chorobą zawodową. 

Lekarz stwierdził u mnie chorobę zawodowoą. Na jakie dodatkowe świadczenia mogę liczyć i kto 

będzie je wypłacał? (definicja – Dział II pkt I Newslettera). 

 

Z tytułu choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia krótkoterminowe: 

 zasiłek chorobowy - jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową 

wypłacany jest z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje wtedy niezależnie od okresu 

podlegania ubezpieczeniu od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej 

chorobą zawodową, nie przysługuje natomiast za okresy niezdolności do pracy 

spowodowanej chorobą zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych 

przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego 

świadczenia przysługującego za czas niezdolności do pracy,  

 świadczenie rehabilitacyjne - jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego poszkodowany 

jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują 

odzyskanie zdolności do pracy;  

 zasiłek wyrównawczy - dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek 

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.  

Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują  
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w wysokości 100% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru tych świadczeń stanowi kwota będąca 

podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która doznała stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu ustala lekarz orzecznik ZUS lub 

komisja lekarska ZUS. 

Ponadto osobom, które utraciły zdolność do pracy w wyniku choroby zawodowej przysługuje 

także pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

Osoba niezdolna do pracy wskutek choroby zawodowej może ubiegać się również o następujące 

świadczenia długoterminowe: 

 rentę z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do 

pracy wskutek choroby zawodowej;  

 renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość 

przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w 

dotychczasowym zawodzie spowodowaną chorobą zawodową;  

 dodatek pielęgnacyjny - dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy 

oraz samodzielnej egzystencji, albo ukończyły wiek 75 lat, świadczenie to jest 

przyznawane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą 

niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, a dla osób, które 

ukończyły 75 lat dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu.  

 

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

X. Praca zawodowa na emeryturze. 

W lutym 2012 r. przechodzę na emeryturę. Mój obecny pracodawca chciałby, abym nadal u niego 

pracował w niepełnym wymiarze godzin i nadzorował pracę młodych pracowników. Dotychczas 

trzeba było zwolnić się z pracy, aby emerytura była wypłacana, ale podobno miało się to zmienić. 

Czy emerytura będzie mi wypłacana bez rozwiązania umowy o pracę? 

 

Od stycznia 2009 r. nie trzeba rozwiązywać umowy o pracę, aby ZUS wypłacił emeryturę. 

Możliwość ta dotyczy zarówno osób ubiegających się o to świadczenie jak i tych, którym ZUS 

zawiesił wypłatę w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy.  

W związku z uchyleniem ust. 2a w art. 103 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach  

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym prawo do emerytury ulegało 

zawieszeniu bez względu na to, ile zarabia emeryt, jeśli kontynuuje pracę na rzecz 

dotychczasowego pracodawcy, nie rozwiązawszy z nim wcześniej stosunku pracy.  
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Pracownik, który miał już prawo starania się o otrzymanie emerytury musiał więc rozwiązać 

stosunek pracy. Jeśli tego nie zrobił, mimo złożenia wniosku i przyznania mu prawa do 

emerytury, ZUS zawieszał wypłatę świadczenia do momentu rozwiązania stosunku pracy. W 

związku  

z uchyleniem tego przepisu osoby, które spełniają warunki do uzyskania emerytury, ale nie 

starały się o nią dotychczas, bo obawiały się rezygnacji z pracy, będą mogły kontynuować pracę 

oraz otrzymywać świadczenie emerytalne. 

W związku z wprowadzoną zmianą ZUS został także zobowiązany do poinformowania osób, 

które w związku z dotychczasowymi regulacjami nie rezygnowały z pracy i nie starały się o 

uzyskanie emerytury, pomimo spełnienia wymogów - o warunkach pobierania świadczenia i 

możliwości złożenia wniosku.  

 

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

Sprawy różne 

XI. Wypłata środków z polisy posagowej. 

Beneficjentka zwróciła się ze sprawą dotyczącą tzw. polisy posagowej przeciwko PZU, jej matka  

w 1988 roku zawarła umowę ubezpieczenia gdzie okres ubezpieczenia wynosił 18 lat i upłynął z 

dniem 1.06.2006 r. Po upływie tego okresu ubezpieczyciel miał wypłacić na rzecz uposażonej z 

tytułu tej umowy kwotę 150.000 złotych. Miesięczna składka była płacona przez matkę w 

wysokości ówczesnych 600 zł. Obecnie po upływie okresu umowy PZU zaproponowało do 

wypłacenia na rzecz klientki kwotę 550 złotych, której to kwoty nie podjęła i zamierza dochodzić 

od strony pozwanej zwaloryzowanej wysokości zapłaty. 

 

Poprzez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone w tej 

umowie świadczenie (zapłata świadczenia posagowego uposażonemu podmiotowi), a 

ubezpieczony zobowiązuje się do opłacenia przez okres w umowie określony stosownych składek 

(art. 805 k.c.).  

Jest to umowa wzajemna o świadczenia obu stron, które określają świadczenia pieniężne i ich 

wysokość. W myśl art. 357
1
 k.c. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą 

stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów 

stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, 

wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może  

w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu 

poprzedzającym.  
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Możliwość zastosowania waloryzacji sądowej do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia 

zaopatrzenia dzieci potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 10.04.1992 r. (sygn. 

akt: III CZP 126/91). 

Umowa ubezpieczenia została zawarta w 1988 r., jest to data powstania zobowiązania. Na 

przełomie lat 80 i 90 doszło do gwałtownej inflacji i w rezultacie doszło do nagłego spadku 

(zmiany) siły nabywczej pieniądza. Skutkiem tego pierwotna kwota, która należna była z polisy 

posagowej (tj. 150.000 zł), po denominacji przeznaczona do wypłaty kwota będzie bardzo niska. 

Klientka powinna wystąpić z pozwem o wypłatę środków z polisy w zwaloryzowanej – wyższej 

kwocie. Przepis art. 357
1
 k.c. wskazuje dwa kryteria, które sąd powinien wziąć pod uwagę, 

przeprowadzając waloryzację: 

 interesy obu stron, 

 zasady współżycia społecznego.  

Funkcją tzw. polis posagowych było zabezpieczenie materialne, ułatwiające dzieciom 

usamodzielnienie się, tzw. start życiowy. Spadek siły nabywczej pieniądza po powstaniu 

zobowiązania i w konsekwencji utrata jakiejkolwiek realnej wartości zaoferowanego przez PZU 

świadczenia w kwocie nominalnej unicestwia całkowicie cel zwartej umowy. 

W postępowaniu sądowym Sąd oblicza sumę pierwotną, którą uprawniona miała uzyskać po 

upływie okresu ubezpieczenia, wraz z uwzględnieniem odsetek umownych (wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 29.11.2001 r., sygn. akt V CKN 489/00). Następnie porównuje tą kwotę do 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku zawarcia polisy (tj. ile średnich miesięcznych 

wynagrodzeń stanowiła suma uposażenia) do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

w kwartale, w którym wytoczono powództwo. Ustalając dzięki temu współczynnik: ile 

miesięcznych wynagrodzeń odpowiada kwocie, która miała być wypłacona zgodnie  

z postanowieniami polisy, przez który mnoży kwotę przeciętnego aktualnego wynagrodzenia. 

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 461 ze zm.) świadczenia wypłacane z umów 

ubezpieczenia wolne są od podatku dochodowego, zatem należy odnosić się do wynagrodzenia 

netto, po potrąceniu składki ZUS oraz najniższej stawki podatku dochodowego od osób 

fizycznych (18%).  

Opłata od pozwu wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. 

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

 

XII. Sprawa o zwrot kwoty uiszczonej w związku z realizacją inwestycji 

wodociągowych przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
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Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani X, która poinformowała 

dyżurującego w Centrum prawnika, że w lipcu 2001 r. uiściła na rzecz przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjnego w Y kwotę Z związaną z realizacją przez to przedsiębiorstwo 

inwestycji wodociągowych na terenie sołectwa W.B. Lektura artykułów publikowanych w prasie 

codziennej skłoniła Panią X do podjęcia działań mających na celu uzyskanie zwrotu uiszczonej 

kwoty Z.  

 

Prawnik ustalił, co następuje:   

 inwestycje wodociągowe na terenie wsi W.B. realizowane były „pod rządami” ustawy z 

dnia 24 listopada 1974 r. - Prawo wodne [(Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.) - 

cytowanej dalej jako: „Prawo wodne”]; 

 artykuł 99 ust. 2 ustawy Prawo wodne stanowił, że „Urządzenia zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi wykonywane są na koszt budżetu państwa 

za zwrotem części kosztów przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości”; 

 artykuł 99 ust. 3 ustawy Prawo wodne stanowił że art. 99 ust. 2 tej ustawy „stosuje się 

odpowiednio w razie podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi, dokonanego przed upływem dziesięciu 

lat od ich oddania do eksploatacji.”; 

 art. 98 ust. 1 ustawy Prawo wodne stanowił, że urządzeniami zaopatrzenia w wodę były 

„studnie publiczne oraz urządzenia wodne służące do ujęcia i poboru wody, jak również 

urządzenia służące do jej magazynowania, uzdatniania i rozprowadzania.”  

 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że oddanie do eksploatacji sieci wodociągowej 

wybudowanej na obszarze wsi W.B. nastąpiło w roku 1994, zaś podłączenie nieruchomości 

stanowiącej własność Pani X do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę miało miejsce w 

lipcu 2001 r. [tj. w czasie obowiązywania ustawy Prawo wodne i przed upływem dziesięciu lat od 

oddania tych urządzeń do eksploatacji)] – prawnik udzielający porady ocenił, że wniesienie przez 

Panią X kwoty Z stanowić mogło w istocie zwrot przez właściciela nieruchomości części kosztów 

wykonania urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi (tj. zwrot o którym mowa w art. 99 tej 

ustawy). Niezależnie od powyższego prawnik wyjaśnił Pani X, że ustawa Prawo wodne utraciła 

moc z dniem 1 stycznia 2002 r. - czyli już po przyłączeniu nieruchomości Pani X do urządzeń 

zbiorczego zaopatrzenia w wodę - oraz poinformował Panią X. Wskazał także, że nowe zasady 

rozdziału kosztów projektowania i budowy przyłączy i sieci pomiędzy odbiorcę i 

przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określone zostały przepisami ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. 

U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), które nie dają podstaw do przenoszenia na właścicieli 
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nieruchomości przymusowego finansowania kosztów budowy sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Prawnik podniósł jednak, że ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązuje od dnia 14 stycznia 2002r. oraz, że nie została jej 

nadana wsteczna moc obowiązywania. Tym samym nie znajduje ona zastosowania do stanów 

faktycznych, które miały miejsce przed dniem jej wejścia w życie, w tym zaistniałych „pod 

rządami” ustawy z dnia 24 listopada 1974 r. - Prawo wodne. Zgodnie z przepisami tejże ustawy 

urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorcze urządzenia kanalizacyjne wsi 

wykonywane były na koszt budżetu państwa za zwrotem części kosztów przez zainteresowanych 

właścicieli nieruchomości.  

W tym stanie rzeczy Pani X została poinformowana o braku podstaw do występowania na drogę 

sądową z żądaniami zwrotu wpłaconej w roku w lipcu 2001 roku kwoty. 

 

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

 

XIII. Pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów. 

Przed moim domem rosną dwa drzewa – świerk oraz jabłoń, chciałbym je wyciąć gdyż obydwa 

drzewa znajdują się bardzo blisko domu oraz linii wysokiego napięcia, czy muszę ubiegać się o 

zezwolenia na ich wycinkę? Świerk rośnie od 9 lat natomiast jabłoń od 15 lat. 

 

Zgodnie z art. 83 i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(t.j.Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości 

wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta na wniosek: 

 posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości 

  właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, 

gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych 

  użytkownika wieczystego. 

Użytkownik wieczysty nie musi mieć zgody właściciela nieruchomości. W przypadku 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator 

zabytków. 

Wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie stosuje się do drzew i 

krzewów: 

 w lasach; 

 owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach 

nieobjętych ochroną krajobrazową; 

 na plantacjach drzew i krzewów; 
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 których wiek nie przekracza 10 lat; 

 usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych; 

 usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią 

brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który 

wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów 

w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału; 

 które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację 

urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, 

usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

  stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 

 usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane  

z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 

 

Zatem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody klientka będzie mogła wyciąć obydwa 

drzewa bez zezwolenia, gdyż w przypadku jabłoni znajdzie zastosowanie przepis o drzewach 

owocowych, natomiast w przypadku świerka wiek drzewa nie przekracza 10 lat.   

 

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

 

XIV. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – nabycie 

nieruchomości przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. 

Kilkanaście lat temu moja żona w tajemnicy przede mną nabyła nieruchomość za nasze wspólne 

małżeńskie pieniądze i w księdze wieczystej figuruje jako jedyny właściciel. Żadnych umów 

majątkowych małżeńskich nie zawieraliśmy. Dopiero niedawno dowiedziałem się o zakupie 

nieruchomości i treści księgi. Jestem z żoną od dłuższego czasu w konflikcie, a ona nie wyraża 

zgody na wpisanie mojego prawa. Czy mam możliwość po tylu latach podważyć ten wpis do 

księgi wieczystej i żądać dopisania mnie jako właściciela na zasadach małżeńskiej wspólności 

majątkowej?  

 

Istnieją podstawy do wystąpienia z żądaniem uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym. Art. 10 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 

stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze 

wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest 

wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może 

żądać usunięcia niezgodności. Sprawy takie są rozpatrywane w trybie procesowym, a to oznacza, 
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że powinien Pan wystąpić z pozwem przeciwko żonie. Roszczenie o uzgodnienie treści księgi 

wieczystej nie podlega przedawnieniu. 

 

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

XV. Bankowy tytuł egzekucyjny. 

Zawarłem umowę kredytu na 10 tysięcy złotych, w umowie kredytowej ustalone zostały 

miesięczne raty po 800 zł. Nie mogąc płacić rat w tej wysokości płaciłem po 500 zł a po pewnym 

czasie zaprzestałem spłaty. Zostałem poinformowany przez komornika, że moje konto zostało 

zajęte na wniosek banku. Nie było wydanego przeciwko mnie wyroku sądowego, dowiedziałem się 

że komornik realizuje tzw. bankowy tytuł egzekucyjny co to jest? 

 

Bankowy tytuł egzekucyjny jest jedną z form zabezpieczenia swoich roszczeń przez bank 

udzielający kredytu. Jest to punkt umowy kredytowej, który zawiera opis działań, jakie podejmie 

bank i termin, w którym bank wystąpi do sądu o wyegzekwowanie pożyczonych pieniędzy oraz 

jak wysokie będą jego roszczenia w przypadku, gdyby dłużnik opóźniał się w spłacie bądź 

zaprzestał spłacania kredytu. 

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego w umowie może być różnie sformułowana. Najczęściej 

jednak zawiera ona sformułowanie, że w myśl prawa bankowego zgodnie z treścią artykułu 97. 

ust. 1 i 2 klient wyraża zgodę na poddanie się czynnościom egzekucyjnym w zakresie roszczeń 

wynikających z umowy kredytowej, wraz z należnymi odsetkami oraz innymi opłatami 

wynikającymi z umowy kredytowej i jej realizacji, jak również kosztami egzekucji i opłatami 

sądowymi. 

Klauzula bankowego tytułu egzekucyjnego powinna zawierać dwie ważne informacje: kwotę, tj. 

sumę wszystkich kosztów kredytu, opłat, prowizji i kosztów postępowania egzekucyjnego wraz  

z odsetkami na jaką będzie mógł opiewać bankowy tytuł egzekucyjny oraz termin do kiedy bank 

będzie mógł wystawić ten tytuł. Tytuł egzekucyjny ułatwia dochodzenie roszczeń przez bank, 

dlatego obok wspomnianych wyżej informacji powinny się w nim znaleźć takie kwestie jak: 

oznaczenie banku, który wystawił ten tytuł i na rzecz, którego dochodzenie roszczeń ma się 

odbyć, oznaczenie dłużnika zobowiązanego do zapłaty, data wystawienia tytułu, określenie 

podstawy dochodzenia roszczenia i wzmianka o jego wymagalności, a także pieczęć banku i 

podpisy go osób reprezentujących. Prawo bankowe stanowi, że bankowy tytuł egzekucyjny może 

być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego po 

nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z 

bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tym tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. 

Po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego bank kieruje go do sądu w celu nadania mu 
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klauzuli wykonalności. Sąd ma obowiązek rozpatrzenia go niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 3 

dni. Rozpatrzenie odbywa się na posiedzeniu niejawnym co oznacza, że dłużnik nie ma 

możliwości obrony i przedstawienia swojego stanowiska. Jeśli sąd wyda postanowienie o nadaniu 

tytułowi klauzuli wykonalności, wtedy bank przekazuje tytuł z klauzulą wykonalności do 

egzekucji długu komornikowi. W przypadku gdy dłużnik uważa, że roszczenia banku są 

niesłuszne może on wytoczyć powództwa przeciwegzekucyjne. 

 

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

XVI. Egzekucja świadczeń zastępowalnych. 

Ze sprawą do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosili się beneficjenci , którzy wnieśli 

do Sądu Rejonowego pozew o naruszenie w posiadaniu. Byli oni od niepamiętnych lat w 

posiadaniu służebności stanowiącej w terenie szlak drożny do swojej działki zabudowanej 

obiektami mieszkalno-gospodarczymi. Dojeżdżali do swej nieruchomości samochodem, zwozili 

plony z pól  

i dochodzili do działki. Właścicielem nieruchomości na której usytuowany jest szlak drożny jest 

pozwany przeciwko któremu wystąpili z powództwem o ochronę posiadania, a który w połowie 

roku na przejeździe ustawił dwa metalowe słupki na podłożu betonowym uniemożliwiając tym 

samym dojazd do ich posesji. Beneficjenci uzyskali w Sądzie wyrok zakazujący wykonywania 

jakichkolwiek aktów posiadania na przejeździe i przywrócenia go do stanu poprzedniego poprzez 

usunięcie znajdujących się na szlaku przeszkód w postaci metalowych słupków. Pozwany 

jednakże mimo prawomocnego wyroku nie zastosował się do jego treści i do chwili obecnej nie 

usunął przeszkód.  

 

Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać pewnej czynności lub nie przeszkadzać czynności 

wierzyciela, sąd, w którego okręgu dłużnik działał wbrew swemu obowiązkowi, na wniosek 

wierzyciela po wysłuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, nałoży 

na niego grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela. Ponadto sąd 

może na wniosek wierzyciela zobowiązać dłużnika do zabezpieczenia szkody, grożącej 

wierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika wbrew obowiązkowi. W postanowieniu sąd 

może wskazać wysokość i czas trwania zabezpieczenia. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie 

postanowiono, że w razie dokonania zmiany sprzecznej z obowiązkiem dłużnika wierzyciel 

będzie uprawniony do usunięcia tej zmiany na koszt dłużnika, sąd na wniosek wierzyciela po 

wysłuchaniu stron upoważni wierzyciela do usunięcia tej zmiany na koszt dłużnika. Na żądanie 

wierzyciela sąd przyzna mu sumę na ten cel potrzebną. W razie oporu dłużnika sąd na wniosek 

wierzyciela poleci komornikowi usunięcie oporu (art. 1051 k.p.c.). 
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Beneficjenci winni zatem wystąpić do Sądu orzekającego w sprawie - z wnioskiem o wszczęcie 

egzekucji - wymuszenie zaniechania określonej czynności. Opłata sądowa od takiego wniosku 

wynosi 40 zł. 

 

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

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Skarga na stwierdzenie przewlekłości. 

Strona biorąca udział w postępowaniu cywilnym ma zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji prawo do 

rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie jest zagwarantowane konstytucyjnie (art. 45 ust. 1 

Konstytucji) i wynika także z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności (Dz. U. 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.). Środkiem prawnym, który daje stronie 

możliwość zapewnienia gwarancji powyższego prawa, jest skarga na naruszenie prawa strony do 

rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (potocznie zwana 

„skargą na przewlekłość”), uregulowana w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na 

naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 

zwłoki (Dz. U. 2004 r. Nr 179 poz. 1843 - dalej „ustawa”). Jak stanowi art. 2 ustawy strona może 

wnieść skargę 

o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do 

rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, 

niż to konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla 

rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub 

innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania). W celu 

stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności 

ocenić terminowość  

i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do 

istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i 

zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, 

uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, 

która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w 

szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania. 

 

Uprawnionym do wniesienia skargi jest w postępowaniu rozpoznawczym strona, interwenient 

uboczny i uczestnik postępowania, zaś w postępowaniu egzekucyjnym oraz w innym 

postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia sądowego - strona oraz inna osoba realizująca 

swoje uprawnienia w tym postępowaniu (art. 3 pkt 5 i 7 ustawy). 
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Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się 

postępowanie (czyli w przypadku przewlekłości przed sądem rejonowym - sąd okręgowy, a w 

przypadku przewlekłości przed sądem okręgowym - sąd apelacyjny). Sądem właściwym do 

rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego lub innego 

postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego jest sąd okręgowy, w którego okręgu 

prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne czynności, a gdy egzekucja lub inne 

postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej 

okręgach - sąd,  

w okręgu którego dokonano pierwszej czynności. 

Skargę o stwierdzenie, że w danym postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła 

przewlekłość postępowania, można wnieść tylko w toku postępowania w sprawie, należy ją 

złożyć do sądu, przed którym toczy się postępowanie (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy). 

W skardze można wystąpić z żądaniem wydania sądowi rozpoznającemu sprawę zalecenia 

podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia na rzecz skarżącego 

odpowiedniej sumy pieniężnej, nie przekraczającej 10.000 zł (art. 6 ustawy). Sąd, do którego 

wniesiono skargę, przedstawia ją niezwłocznie sądowi właściwemu wraz z aktami sprawy, w 

której toczy się postępowanie. 

Sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty 

złożenia skargi (art. 11 ustawy). Sąd wydaje orzeczenie oddalające skargę, jeśli jest niezasadna, 

lub orzeczenie stwierdzające, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość 

postępowania. Na żądanie skarżącego sąd może zalecić podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę 

co do istoty odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, przy czym te zalecenia nie mogą 

wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy. Ponadto, uwzględniając skargę, sąd może 

na żądanie skarżącego przyznać od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość 

postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, odpowiednią sumę pieniężną w 

wysokości nieprzekraczającej 10.000 zł. W wypadku przyznania odpowiedniej sumy pieniężnej 

od Skarbu Państwa, wypłaty dokonuje sąd prowadzący postępowanie, w którym nastąpiła 

przewlekłość postępowania, ze środków własnych tego sądu (art. 12 ustawy). 

Strona ma prawo wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie dopiero po upływie 12 miesięcy, a 

w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po upływie 6 

miesięcy od daty wydania przez sąd orzeczenia wydanego w kwestii przewlekłości (art. 14 

ustawy). 

Strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia 

szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu 

Państwa i komornika. Postanowienie uwzględniające skargę wiąże sąd w postępowaniu cywilnym  

o odszkodowanie lub zadośćuczynienie co do stwierdzenia przewlekłości postępowania (art. 15). 

Natomiast w przypadku, gdy strona nie wniosła skargi na przewlekłość postępowania, może na 
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podstawie art. 417 k.c. dochodzić naprawienia szkody wynikłej z przewlekłości, po 

prawomocnym zakończeniu postępowania co do istoty sprawy (art. 16 ustawy). 

Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 zł (art. 17 ust. 1 ustawy), ale tylko wówczas, gdy 

wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł. 

 

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

II. Prawo wglądu w akta księgi wieczystej. 

Chciałabym przystąpić do podziału spadku po moim niedawno zmarłym ojcu. Podejrzewam, że za 

jego życia moja siostra otrzymała od niego nieruchomość jako darowiznę. Czy istnieje możliwość 

uzyskania odpisu aktu notarialnego zawierającego tę umowę? Siostra nawet nie chce słyszeć  

o udostępnieniu mi tego aktu.  

 

Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej, do których składa się 

dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości. Takim dokumentem jest oczywiście, również akt 

notarialny na podstawie którego nabyte zostało prawo własności.  

Zgodnie z treścią art. 36² ust. 3 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece każdy 

może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu, akta księgi wieczystej może 

natomiast przeglądać osoba mająca interes prawny (nie – właściciel) oraz notariusz. 

W celu uzyskania wglądu w akta księgi wieczystej i zapoznania się z treścią dokumentów 

stanowiących podstawę wpisu należy złożyć wniosek w Sądzie, w którym prowadzone są księgi  

z uzasadnieniem podstawy żądania tj. wskazaniem z jakiego powodu żądający chce uzyskać 

wgląd w akta wraz ze wskazaniem podstawy prawnej np. konieczność zgormadzenia 

dokumentów w celu wsszczęcia konkretnego postępowania. Ocenę zasadności wniosku i interesu 

prawnego żądającego dokonuje Przewodniczący Wydziału. 

 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. Choroba zawodowa. 

Choroby zawodowe - grupa chorób spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla 

zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstają 

wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania 

forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki 
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szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki 

chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). 

Choroby te występują po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach, a ich 

przebieg i leczenie jest równie długotrwałe. Są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe i często 

prowadzą do trwałej utraty zdrowia. Chorobami zawodowymi mogą być zarówno takie, które 

dotykają w różnym stopniu całość populacji, jak również choroby charakterystyczne - 

występujące tylko (lub głównie) w wybranych grupach zawodowych. 

Podejrzenie choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić u pracownika lub byłego 

pracownika, w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy  

w takim narażeniu, lecz nie później niż w okresie, który został określony w wykazie chorób 

zawodowych. Zgłoszenia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu lub właściwemu 

inspektorowi pracy dokonuje:  

 pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową,  

 lekarz,  

 pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą 

wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza 

podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę 

zdrowotną,  

 lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia  

u pacjenta choroby zawodowej.  

Lekarz lub lekarz dentysta w przypadku podejrzenia choroby zawodowej kieruje bezpośrednio na 

badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do 

jej rozpoznania. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek 

podejrzenia choroby zawodowej. 

 

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

II. Prawomocność orzeczenia. 

Stan prawny oznaczający zakończenie drogi sądowej, odnoszący się bądź to do rozstrzygnięć 

organów administracyjnych (takich jak decyzja administracyjna czy postanowienie), bądź do 

orzeczeń sądowych (wyrok, postanowienie),  mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe 

bądź rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione, bądź uchylone poprzez 

wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia. 

Prawomocność w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. 

Decyzja staje się prawomocna w chwili, gdy upłynął termin do wniesienia zwyczajnego środka 

prawnego, środki odwoławcze nie zostały wniesione oraz minął termin do wniesienia skargi do 
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wojewódzkiego sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne stają się prawomocne po wniesieniu 

skargi do sądu administracyjnego, gdy ten odrzucił ją ze względu na wady skargi, brak 

właściwości lub gdy wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Dzieje się podobnie, gdy skarga jest 

bezzasadna lub postępowanie stało się bezprzedmiotowe. 

Prawomocność w postępowaniu karnym. 

Orzeczenie nie podlega już zaskarżeniu za pomocą zwykłych środków zaskarżenia. Kończy 

formalnie proces, tworząc stan rzeczy osądzonej oraz rodzi domniemanie prawdziwości ustaleń 

dotyczących rozstrzygnięcia i ich zgodności z prawem. Pod pewnymi warunkami taka decyzja 

jest wzruszalna, np. przez wznowienie postępowania.  

Orzeczenie uzyskuje prawomocność formalną, gdy: 

 strona nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku,  

 strona nie zaskarżyła wyroku w terminie,  

 został wyczerpany tok instancyjny,  

 prezes sądu odmówił przyjęcia środka odwoławczego,  

 zakaz reformationis in peius – czyli zakaz prowadzenia ponownie postępowania 

przeciwko tej samej osobie, o tę samą odpowiedzialność prawną.  

Prawomocność w postępowaniu cywilnym. 

Zgodnie z art. 363 § 1 k.p.c. orzeczenie sądu staje się prawomocne (formalnie), jeżeli nie 

przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny zwyczajny środek zaskarżenia, taka 

sytuacja ma miejsce gdy: 

 od danego orzeczenia nie przysługuje w ogóle żaden środek zaskarżenia - wówczas 

orzeczenie staje się prawomocne od razu z chwilą jego wydania,  

 strona uchybiła terminowi do wniesienia środka zaskarżenia lub nie wniosła go  

w ogóle - orzeczenie staje się prawomocne po upływie tego terminu,  

 skorzystano ze środka zaskarżenia, a sąd wyższej instancji utrzymał w mocy 

zaskarżone orzeczenie lub jedynie je zmienił - orzeczenie staje się prawomocne  

z chwilą wydania orzeczenia sądu wyższej instancji  
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Głównym kryterium doboru informacji publikowanych w Newsletterze są potrzeby i interesy osób odwiedzających 

kolpingowskie Centra Porad Prawnych i Obywatelskich (więcej informacji: www.prawo.kolping.pl). 

 

Newsletter opracowywany jest na podstawie ogólnie dostępnych materiałów, m.in.: 

Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, komunikatów organów administracji publicznej. 
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