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Nazwy aktów prawnych: 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz.93 ze zm.) - 

dalej k.c. 

 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 

poz. 296 ze zm.) – dalej k.p.c. 
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 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) - dalej k.k. 

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555) - 

dalej k.p.k. 

 ustawa z dnia 6 lipca 1982 0r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 

poz. 1361 ze zm.) - dalej k.w.u. 

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

& 

Dział I. Artykuły 

 

Sprawy cywilne. 

I. Koszty mediów - obowiązki uprawnionego z tytułu służebności. 

Jestem właścicielem nieruchomości obciążonej służebnością mieszkania na rzecz mojego brata. 

Brat nie liczy się z kosztami utrzymania domu, nie chce dokładać się do rachunków np. za energię 

czy wodę. Czy mam prawo żądać od brata, aby partycypował w należnościach za media? 

 

Kodeks cywilny nakazuje stosować odpowiednio do stosunków między mającym służebność 

mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej przepisy o użytkowaniu przez osoby 

fizyczne (art. 302 § 2 k.c.). Z kolei wśród przepisów o użytkowaniu znajdziemy art. 260 § 1 zd. 1 

k.c., stanowiący, że użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów 

związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Choć zagadnienie to bywa różnie opiniowane, 

uważam jednak, że o ile nic innego nie wynika z umowy, można domagać się od brata 

partycypowania w kosztach zużycia mediów, stosownie do zajmowanej przez niego powierzchni 

budynku. 

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

& 
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II. Przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności 

nieruchomości. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan X będący właścicielem lokalu w 

budynku wielolokalowym posadowionym na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

gminy Y. Poinformował, że z przysługującym mu prawem własności lokalu związany jest udział w 

użytkowaniu wieczystym gruntu na którym posadowiony jest budynek wielolokalowy, w którym 

znajduje się lokal. Pan X poinformował ponadto, że w budynku wyodrębnionych jest dwanaście 

lokali oraz, że tylko niektórzy spośród nich zainteresowani są przekształceniem przysługującego 

im prawa współużytkowania wieczystego gruntu w prawo współwłasności. Pan X poprosił 

prawnika dyżurującego w Centrum o udzielenie informacji dotyczących możliwości 

doprowadzenia do przekształcenia wbrew woli niektórych spośród współużytkowników nie 

zainteresowanych przekształceniem. 

 

Z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.) wynika, iż z żądaniem 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą 

wystąpić (m.in) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w 

nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (art. 1 ust. 2 pkt 1). W 

przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia wystąpić powinni wszyscy 

współużytkownicy wieczyści (art. 2 ust. 1) oraz, że żądaniem przekształcenia mogą także 

wystąpić ci współużytkownicy, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. W takiej 

sytuacji, jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego 

wniosku o przekształcenie, właściwy do orzekania o przekształceniu organ zawiesi postępowanie 

do czasu rozstrzygnięcia przez sąd w trybie art. 199 k.c. Zgodnie z tym przepisem: (1) do 

rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego 

zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli; (2) w braku takiej zgody 

współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia 

przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich 

współwłaścicieli – znajdował będzie odpowiednie zastosowanie do spraw przekształcenia 

współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności z mocy art. 2 ust. 2 ustawy. Wniosek o 

rozstrzygnięcie w trybie art. 199 k.c. podlegał będzie opłacie sądowej. Sprawę rozpoznawał 

będzie w I instancji sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości w trybie nieprocesowym. 

Przy rozstrzyganiu wniosku o rozstrzygnięcie w trybie art. 199 k.c. sąd będzie rozważał interesy 

wszystkich współużytkowników, w szczególności kwestie odpłatności za przekształcenie. Nie 

zawsze też sąd udzieli zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekształcenie. Jeżeli jednak udzieli 

takiej zgody, wówczas współużytkownicy dysponujący prawomocnym postanowieniem sądu, 

zezwalającym na wystąpienie o przekształcenie użytkowania wieczystego, będą mogli złożyć 
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wniosek bez zgody pozostałych współużytkowników, a nawet przy ich zdecydowanym 

sprzeciwie. Wniosek o przekształcenie będą musieli złożyć wszyscy współużytkownicy 

wieczyści, którzy wystąpili o zgodę do sądu, choć niekoniecznie muszą to zrobić na jednym 

podaniu. Wszyscy współużytkownicy wieczyści (także ci, którzy sprzeciwili się przekształceniu) 

będą stronami postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia oraz adresatami 

decyzji przekształceniowej. Wszyscy też będą mieli prawo składania wniosków, oświadczeń i 

wnoszenia środków zaskarżenia, włącznie ze skargą do sądu administracyjnego. Wszystkich 

współużytkowników właściwy organ będzie musiał powiadomić o wszczęciu postępowania, 

zapewnić czynny udział w tym postępowaniu oraz doręczyć decyzje w sprawie przekształcenia. 

 

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

& 

III. Stowarzyszenie – powołanie do życia oraz obowiązek podatkowy w podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosili się przedstawiciele zarządu lokalnego 

klubu honorowych dawców krwi zamierzający powołać do życia stowarzyszenie realizujące cele 

społeczno-użyteczne poprzez prowadzenie działalności w obszarze ochrony zdrowia. 

Przedstawiciele zarządu Klubu poprosili prawnika dyżurującego w Centrum o udzielenie 

informacji niezbędnych do zrealizowania podjętego zamierzenia. Poprosili też o rozstrzygnięcie 

nurtujących ich wątpliwości, dotyczących tego, czy po rozpoczęciu działalności na stowarzyszeniu 

będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Do założenia stowarzyszenia wymagane jest przeprowadzenie zgromadzenia założycielskiego, w 

którym powinno wziąć udział co najmniej 15 osób i które powinno podjąć: (1) uchwałę o 

powołaniu stowarzyszenia; (2) uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego; (3) uchwałę o 

uchwaleniu statutu stowarzyszenia; (4) uchwałę o wyborze zarządu oraz (5) uchwałę o wyborze 

komisji rewizyjnej. Następnie komitet założycielski powinien złożyć do sądu rejestrowego 

wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia i oczekiwać na zawiadomienie o wpisaniu 

stowarzyszenia do rejestru. Dopiero bowiem z chwilą dokonania wpisu do rejestru stowarzyszenie 

uzyska osobowość prawną i będzie mogło rozpocząć prowadzenie działalności. Ustawa z dnia 7 

kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz 104 ze zm.) zawiera także wymogi 

odnośnie podstawowych postanowień, które powinien zawierać statut stowarzyszenia. 

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia - zarząd powinien złożyć wniosek o wpis stowarzyszenia do 

krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON), założyć 

konto bankowe oraz uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP.  

Niezależnie od powyższego zgodnie, z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 1992 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 
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zwolnieniem podatkowym objęte są dochody podatników, których celem statutowym jest 

działalność: (1) naukowa; naukowo-techniczna; (3) oświatowa; (4) kulturalna; (5) w zakresie 

kultury fizycznej i sportu; (6) ochrony środowiska; (7) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz 

budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę; (8) 

dobroczynności; (9) ochrony zdrowia i pomocy społecznej; (10) rehabilitacji zawodowej i 

społecznej inwalidów oraz (11) kultu religijnego. Mając na uwadze, że celem stowarzyszenia, 

które zamierzają powołać do życia członkowie klubu honorowych dawców krwi jest prowadzenie 

działalności w obszarze ochrony zdrowia, że na cel ten stowarzyszenie zamierza przeznaczać 

całość swoich dochodów oraz że źródłem dochodów stowarzyszenia nie będzie działalność 

polegająca na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego 

używania na warunkach leasingu (w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych) –  stowarzyszenie będzie korzystało ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w 

podatku od osób prawnych.  

 

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

& 

 

IV. Trwałe widoczne urządzenie przesłanką stwierdzenia zasiedzenia. 

Od wielu lat korzystam z nieruchomości sąsiedniej, przejeżdżając przez nią – jest to mój jedyny 

dostęp do drogi publicznej. Ponieważ korzystam z tej drogi dostępu od dawna, wiele lat temu 

szlak ten na całej jego długości utwardziłem żwirem. Czy daje to podstawę do starania się o 

stwierdzenie zasiedzenia służebności drogi koniecznej? 

 

Pomijając inne przesłanki nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie, Kodeks cywilny 

stanowi w art. 292 zd. 1, iż: « Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w 

wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia ». Kwestią kluczową do 

spełnienia przesłanek zasiedzenia służebności drogi koniecznej jest ustalenie, czy w konkretnym 

przypadku mamy do czynienia z trwałym i widocznym urządzeniem drogi, gdyż samo 

przejeżdżanie bez urządzenia drogi nie prowadzi do zasiedzenia służebności. Utwardzenie drogi 

żwirem stanowi takie urządzenie; potwierdził to Sąd Najwyższy stwierdzając, że „Utwardzone 

żwirem koleiny drogi stanowią trwałe i widoczne urządzenie gruntowe bowiem są one 

niewątpliwie efektem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego mającego na celu 

przystosowanie do korzystania gruntu służebnego, jako konkretnego szlaku drożnego o 

jednoznacznie wskazanej trasie jego przebiegu” (wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 

11 maja 2000 roku, sygn. akt I CKN 273/00). Nie stanowiłyby natomiast takiego urządzenia same 

koleiny powstałe w wyniku korzystania z przejazdu, nawet jeśli byłyby tylko częściowo 
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utwardzone - np. w zagłębieniach, w których gromadzi się woda (por. postanowienie Sądu 

Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 października 2006 roku, sygn. akt IV CSK 165/06).  

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

& 

 

Sprawy spadkowe. 

V. Testament allograficzny. 

Chciałbym sporządzić swój testament przed wójtem czy dalej istnieje możliwość sporządzenia 

swojej ostatniej woli w ten sposób jakie są wymogi takiego testamentu?  

Jest to tzw. testament allograficzny, który jest formą testamentu zwykłego. Testament ten jest 

sporządzany w ten sposób, że w obecności dwóch świadków spadkodawca oświadczy swoją 

ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka 

województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. 

Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół 

odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół ten powinien być podpisany przez 

spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli 

spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy zaznaczyć w protokole ze wskazaniem 

przyczyny braku podpisu. 

Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób. 

Brak daty lub nieprawdziwa data sporządzenia protokołu powoduje nieważność testamentu.  

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, która: 

1. nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2. niewidoma, głucha lub niema; 

3. nie może czytać i pisać; 

4. nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 

5. skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. 

 

Niedopełnienie któregokolwiek wymogu formalnego pociąga za sobą nieważność takiego 

testamentu. 

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

& 

 

VI. Zapis windykacyjny. 

Dowiedziałem się iż od niedawna można w testamencie przekazywać konkretne przedmiotu 

wchodzące do spadku na rzecz określonych osób a nie jak poprzednio tylko udziały w spadku 

jakie są wymogi skuteczności takiego rozporządzenia przedmiotami wchodzącymi w skład 

spadku? 
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Dzięki nowelizacji kodeksu cywilnego, która weszła w życie 23 października 2011 roku możliwe 

jest zapisanie konkretnego przedmiotu, konkretnej, wskazanej w testamencie osobie, tj. dokonanie 

tzw. zapisu windykacyjnego. Polega on na tym, iż spadkodawca w testamencie sporządzonym w 

formie aktu notarialnego może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z 

chwilą otwarcia spadku – śmierci spadkodawcy. 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 

a. rzecz oznaczona co do tożsamości, 

b. zbywalne prawo majątkowe, 

c. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, 

d. ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. 

 

Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie 

należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli przedmiotem 

zapisu jest ustanowienie dla zapisobiorcy użytkowania lub służebności, zapis jest bezskuteczny, 

gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub 

służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu uczynione przy ustanawianiu zapisu windykacyjnego uważa 

się za nieistniejące. Jednakże jeśli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego 

zastrzeżenia zapis windykacyjny nie zostałby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny. 

Jednak jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed 

otwarciem spadku nie spowoduje to nieważności zapisu windykacyjnego. 

Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu wywołuje skutki 

zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego 

wynika z treści testamentu lub z okoliczności. 

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis 

windykacyjny. Do zapisu windykacyjnego maja odpowiednie zastosowanie przepisy o powołaniu 

spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności. 

 

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

& 

 

VII. Oświadczenie małoletniego dziecka o odrzuceniu lub przyjęciu spadku. 

Czy będzie potrzebna zgoda sądu abym mógł złożyć oświadczenie w imieniu mojego małoletniego 

dziecka w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku? 
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Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego, Wszystko zależy od tego, jakiej treści ma to być 

oświadczenie. Osoba powołana do spadku może przyjąć spadek wprost (czyli bez ograniczenia 

odpowiedzialności za długi), przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem 

odpowiedzialności za długi)albo spadek odrzucić. Według treści art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie 

mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres 

zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. Uznać 

należy, że zgoda sądu na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego będzie niezbędna, jeśli 

ma być złożone oświadczenie o przyjęciu spadku wprost lub jego odrzuceniu - w obu 

przypadkach istnieje ryzyko działania na szkodę małoletniego; może być on bowiem stratny w 

wyniku złożenia oświadczeń tej treści. Nie wymaga natomiast zgody sądu złożenie oświadczenia 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, gdyż odpowiedzialność spadkobiercy jest 

wówczas ograniczona jedynie do wysokości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, 

tym bardziej, że Kodeks cywilny stanowi, że jeśli w wymaganym terminie nie zostanie złożone 

oświadczenie w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku przez małoletniego – dochodzi do 

przyjęcia spadku właśnie z dobrodziejstwem inwentarza.  

 

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

 

VIII. Pokrycie kosztów pogrzebu ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

zmarłego. 

Po śmierci bliskiej osoby pokryłam koszty jej pogrzebu, na co mam rachunki. Dodam, że nie 

otrzymałam zasiłku pogrzebowego. Zmarła pozostawiła jednak na rachunku oszczędnościowym 

pewną kwotę na pokrycie kosztów swojego pochówku. Czy aby uzyskać zwrot tych kosztów z 

rachunku bankowego, muszę najpierw uregulować kwestię spadku po zmarłej? 

 

Art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) 

stanowi, że w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest 

obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza 

rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią 

kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami 

przyjętymi w danym środowisku. Kwota ta nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. 

Prawo do jej żądania nie jest uzależnione od tego, czy osoba ta była zobowiązana do urządzenia 

pogrzebu albo czy należy ona do grona spadkobierców zmarłego posiadacza rachunku. Bank 

powinien zatem wypłacić Pani tę kwotę nie żądając od Pani uprzedniego uregulowania kwestii 

spadku, ani tym bardziej wykazania praw do spadku. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

& 

 

Prawo rodzinne 

IX. Możliwość domagania się zaległych świadczeń alimentacyjnych od Funduszu 

Alimentacyjnego. 

Klientka jest po rozwodzie. Samotnie wychowuje 10 – letniego syna, na rzecz którego zostały  

zasądzone alimenty od ojca dziecka (byłego małżonka klientki) w kwocie 500 zł miesięcznie.  

Ponieważ alimenty uiszczane były nieterminowo i w kwotach od 100 do 200 zł miesięcznie, 

klientka skierowała sprawę do komornika. Komornik, który od trzech miesięcy prowadzi 

egzekucję wyegzekwował alimenty w kwocie po 157 zł miesięcznie. Klientka pyta czy wypłatę 

zasądzonych na rzecz jej syna alimentów może przejąć fundusz alimentacyjny oraz czy może się 

ona ubiegać od funduszu  wyrównania alimentów za poprzednie okresy do kwoty 500 zł 

miesięcznie.  

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378) warunkiem ubiegania się o wypłatę świadczeń 

alimentacyjnych przez Fundusz Alimentacyjny jest bezskuteczność egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych. Bezskuteczność zaś zachodzi wtedy gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy 

nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. W tej sytuacji komornik powinien wydać zaświadczenie o bezskuteczności 

egzekucji. Dopiero po otrzymaniu takiego zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji 

zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach 

podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów można ubiegać się o 

przyznanie świadczeń alimentacyjnych z funduszu na przyszłość i w tym celu złożyć stosowny 

wniosek do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Wypłata świadczeń przez fundusz nie 

zwalnia dłużnika z zaległych i bieżących alimentów i egzekucja z jego majątku będzie 

prowadzona nadal ażeby pokryć należności funduszu, który zamiast niego wypłacał będzie 

alimenty. Wszelkie wyegzekwowane przez komornika kwoty przekazywane będą do ośrodka 

pomocy społecznej. 

Odnośnie alimentów zaległych ustawa nie przewiduje wypłaty ani wyrównania przez fundusz 

alimentacyjny alimentów nie zapłaconych wstecz. 

 

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

& 

 

X. Alimenty w przypadku pozostawania w niedostatku. 
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Osoba zainteresowania jest rencistą z powodu stanu zdrowia: schorzenia kręgosłupa, depresja. 

Posiada świadczenie ZUS czasowe do końca 2012 r. w kwocie 1.013 zł. Nie posiada innych 

dochodów. Nie posiada żadnego majątku nieruchomego i ruchomego. Lekarz prowadzący 

wskazuje na potrzebę przeprowadzenia zabiegu w niedługim czasie, aby zapobiec dalszym 

zwyrodnieniom kręgosłupa. Przygotowanie do zabiegu obejmuje m.in. konieczność kilku  

kosztownych szczepień przeciwko żółtaczce. Po operacji konieczna będzie dodatkowa opieka, a 

następnie konieczna będzie długotrwała rehabilitacja. Te zabiegi będą wymagać znacznych 

wydatków, w tym wydatków na przystosowanie mieszkania do samodzielnej egzystencji. 

Małżeństwo osoby zainteresowanej rozwiązane zostało przez sąd bez orzekania o winie 

któregokolwiek z małżonków. W tym stanie rzeczy osoba zainteresowana nie jest w stanie 

własnymi siłami samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Są 

to  zarówno  potrzeby mieszkaniowe, potrzeby związane z pożywieniem, z ubraniem, a nade 

wszystko  potrzeby zdrowotne. 

 

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby pozostającej w 

niedostatku oraz od zarobkowych  i majątkowych możliwości pozwanego. Przez 

usprawiedliwione potrzeby rozumie się potrzeby, które polegają na stworzeniu uprawnionemu 

normalnych warunków bytowania, odpowiadających wiekowi,  stanowi zdrowia (zasada równej 

stopy życiowej). Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać w całości lub w części na 

osobistych staraniach o utrzymanie uprawnionego. Roszczenie o świadczenia alimentacyjne 

przedawniają się z upływem trzech lat, można zatem dochodzić nie tylko bieżących, ale także 

zaległych alimentów. Pozew można wnieść  do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany  ma 

miejsce zamieszkania albo do sądu według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Wybór sądu 

należy do powoda. 

W przypadku rozwiedzionych małżonków uprawnionym jest rozwiedziony małżonek, który nie 

został uznany za winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Może on żądać od 

drugiego z małżonków alimentów w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym 

potrzebom oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Rozwiedziony  

małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić 

swoich usprawiedliwionych potrzeb z powodu np. stanu zdrowia. 

 

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

& 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

XI. Prawo do nagrody jubileuszowej zwolnionego dyscyplinarnie pracownika. 
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Klientka za kilka miesięcy będzie miała 35-lecie pracy. Pyta czy przysługuje jej nagroda 

jubileuszowa w sytuacji gdy w 1984r.  została zwolniona dyscyplinarnie z pracy.  

 

Nagrody jubileuszowe przysługują pracownikom tych zakładów pracy, w których przepisy 

płacowe przewidują takie świadczenia. Pracodawca może samodzielnie ustalić zasady nabywania 

i wypłacania nagród, może także skorzystać z przepisów ogólnie obowiązujących tj. zarządzenia 

ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 roku w sprawie ustalania okresów pracy 

i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i 

wypłacania  

(M.P. nr 44, poz.58). W myśl § 2 ww zarządzenia, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza 

się wyłącznie okresy zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy, bądź w prywatnych, które 

zostały upaństwowione lub przejęte przez uspołecznione zakłady pracy. Nie podlegają 

uwzględnieniu okresy zatrudnienia w pozostałych zakładach prywatnych.  

Do okresów pracy, nie wlicza się okresów zatrudnienia zakończonych rozwiązaniem umowy o 

pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz wygaśnięciem stosunku pracy wskutek 

porzucenia pracy. Przepisy zarządzenia mówią o niewliczaniu tych okresów, ale pracodawcy 

mogą w swoich przepisach płacowych przewidywać zaliczanie tych okresów. Należy zatem 

pamiętać, że każda kwestia dotycząca nabywania czy wypłacania nagród może być inaczej 

uregulowana przez pracodawcę niż stanowi zarządzenie i wówczas stosuje się postanowienia 

wprowadzone przez pracodawcę. 

 

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

 

XII. Praca na 7/8 etatu.  

Klientka, która zgłosiła się do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich jest młodą matką, 

przebywającą dotychczas na urlopie macierzyńskim. W nowym roku planuje powrót do pracy (ma 

umowę o pracę, zawartą na czas nieokreślony). Obawia się ewentualnego zwolnienia w zakładzie 

pracy (w tym czasie na jej miejsce został zatrudniony inny pracownik), a także możliwości 

pogodzenia pracy na cały etat z wychowaniem dziecka. 

 

Osoba, która posiada prawo do wzięcia urlopu wychowawczego, ma prawo podjąć decyzję o 

powrocie do pracy niekoniecznie na cały etat. ( art. 186
7
 Kodeksu Pracy). Pracodawca nie może 

wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w stosunku do pracownika, który złożył taki 

wniosek. 

 

W związku z powyższym klientka ma prawo wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o obniżenie 

wymiaru etatu do 7/8 (maksymalnie ½ etatu). Jest istotne, że obniżenie wymiaru czasu pracy w 
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takiej sytuacji, nie może być poniżej połowy pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym 

dany pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może odmówić 

przyjęcia takiego wniosku.  

 

Znowelizowany w 2009 r. art. 186
7
 k.p. doprecyzował kwestie związane z procedurą (i formą) 

składania wniosku. Chodzi zwłaszcza o pisemną formę takiego wniosku oraz o zachowanie 

dwutygodniowego terminu przed rozpoczęciem wykonywania pracy, związanego z obniżeniem 

wymiaru czasu pracy. Jeśli bowiem pracownik nie dochowa wspomnianego terminu, to 

pracodawca obniża wymiar czasu pracy dopiero w okresie dwutygodniowym od daty zgłoszenia 

spóźnionego przez pracownika wniosku.  

W takim przykładowym wniosku do pracodawcy należy wskazać:  

 "W związku z urodzeniem dziecka ... w dniu ... uprzejmie proszę o zmniejszenie wymiaru czasu 

pracy do 7/8 w okresie od ... do ... zgodnie z art. 186(7) kodeksu pracy." 

Należy podkreślić iż czas ochrony pracownika pracującego na zmniejszonym wymiarze etatu jest 

chroniony do dnia powrotu do wymiaru etatu nieobniżonego, nie dłużej jak przez okres 12 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. W związku z powyższym, w czasie tego czasu pracownik 

może stracić pracę tylko w wyniku upadłości lub likwidacji zakładu pracy lub wystąpienia 

przesłanek do zwolnienia dyscyplinarnego. Należy pamiętać również, że wraz z obniżeniem czasu 

pracy proporcjonalnie pomniejsza się urlop wypoczynkowy, a także otrzymywane 

wynagrodzenie.  

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

& 
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XIII. Dyscyplinarne zwolnienie pracownika. 

Zostałem dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Do tej pory wykonywałem swoją pracę bez zarzutu. 

Czy jednorazowe zdarzenie może być podstawą zwolnienia? 

 

W myśl przepisu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o 

pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych 

obowiązków pracowniczych. Pracodawca zyskuje uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę z 

pracownikiem, jedynie w przypadku gdy: 

a) doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 

b) naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych było ciężkie. 

Podstawowe obowiązki pracowników wynikają z przepisów prawa pracy, przepisów prawa 

wewnętrznego pracodawcy (Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Pracy) oraz z 

umowy o pracę. Nie można zatem rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia za naruszenie 

przez pracownika obowiązku pracowniczego, który nie znajduje się w jego zakresie obowiązków 

(np. w karcie stanowiska pracownika) lub nie można go scharakteryzować jako „podstawowego". 

Ciężkie naruszenie przez pracownika jego obowiązków pracowniczych następuje wówczas, gdy 

jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Kodeks pracy nie 

podaje definicji pojęcia ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Przyjmuje się 

natomiast, iż ciężkie naruszenie przez pracownika jego obowiązków pracowniczych następuje 

wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. Winę 

pracownika ocenia się na podstawie całokształtu okoliczności związanych z zachowaniem 

pracownika.  

Kwalifikacja naruszenia obowiązku pracowniczego jako ciężkiego należy zatem do pracodawcy. 

To pracodawca ocenia, na ile istotne jest określone naruszenie obowiązku pracowniczego. Należy 

jednak pamiętać, iż w razie odwołania się pracownika do sądu, kwalifikacja ta podlegać będzie 

weryfikacji sądu.  

Pracodawca nie może rozwiązać umowy z przywołaniem art. 52 kp po upływie miesiąca od dnia 

uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o 

pracę. Po upływie tego okresu niedopuszczalne będzie zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego, 

natomiast ta sama podstawa może służyć jako uzasadnienie zwykłego wypowiedzenia umowy o 

pracę. 

W piśmie do pracownika pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie dyscyplinarki (art. 30 § 

4 k.p.), a także pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy (art. 30 § 5 k.p.). Brak 

przyczyny rozwiązania stosunku pracy, jak i wskazanie nieprawdziwej, niekonkretnej przyczyny, 

zazwyczaj skutkuje przywróceniem zwolnionego pracownika do pracy. Natomiast brak pouczenia 

o możliwości odwołania się do sądu skutkuje tym, że pracownik może wnieść pozew nawet z 

przekroczeniem 14-dniowego terminu na wniesienie stosownego żądania (art. 264 § 2 k.p.).  
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Brak przyczyny rozwiązania stosunku pracy, jak i wskazanie nieprawdziwej, niekonkretnej 

przyczyny, zazwyczaj skutkuje przywróceniem zwolnionego pracownika do pracy. 

 

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

& 

 

XIV. Zasiłek rodzinny. 

Mam córkę, na którą przez cały czas jej nauki w liceum pobierałam zasiłek rodzinny. Obecnie 

córka ukończyła szkołę średnią. Czy nadal będzie mi  przysługiwała pomoc w postaci zasiłku 

rodzinnego dla córki w sytuacji, gdy córka zacznie studiować oraz ewentualnie czy może liczyć na 

innego rodzaju świadczenia. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych zasiłek 

rodzinny na studiujące dziecko przysługuje tylko wówczas, gdy ma ono orzeczenie o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Jeżeli studiująca osoba spełnia ten 

warunek zasiłek może być przyznany do 24 roku życia. Wtedy do zasiłku przysługuje również 

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji w wysokości 80,00 zł miesięcznie. Ewentualnie może 

przysługiwać także dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, też 80,00 zł 

ale tylko wówczas gdy w rodzinie jest co najmniej troje dzieci. 

 

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

& 

 

XV. Renta na zasadzie wyjątku. 

Osoba zainteresowana lat. 53, posiada 7 letni staż pracy. Tak krótki staż pracy  jest ściśle 

związany z faktem urodzenia w 1981 roku dziecka, u którego po przebyciu w wieku 3 lat choroby 

zakaźnej wystąpiła cukrzyca insulinozależna typu I - dziecko miało status dziecka specjalnej 

troski. Zważywszy na ówczesne  możliwości medycyny choroba dziecka była nie lada wyzwaniem 

nie tylko dla rodziców, ale także dla lekarzy. Dziecko będąc na intensywnej insulinoterapii 

wymagało stałej opieki nie tylko w domu, ale także w szkole. Ta stresowa sytuacja spowodowała 

także u osoby zainteresowanej problemy zdrowotne. Pojawiła się najpierw 

niedoczynność tarczycy, później cukrzyca typu I. Gdy dziecko stało się bardziej samodzielną 

osobą i nie wymagało ciągłej opieki w 1995 roku osoba zainteresowana podjęła kroki by wrócić 

do pracy w swoim zawodzie jednak nie została z uwagi na stan zdrowia przyjęta do pracy. Nie 

mając możliwości zatrudnienia rozpoczęła działalność gospodarczą na własny rachunek. Jednak 

stan zdrowia nie pozwolił jej na kontynuowanie działalności i musiała tego zaprzestać. 

Konsekwencją cukrzycy była choroba oczu. Po przeprowadzeniu w 2010r. operacji oczu osoba 
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zainteresowana straciła wzrok. Obecnie, od  lutego 2011 roku jako niewidoma, jest osobą 

całkowicie niezdolną nie tylko do pracy, ale także do samodzielnej egzystencji. Codzienne 

czynności i potrzeby życiowe wymagają stałej pomocy i opieki drugiej osoby. Osoba 

zainteresowana  zwróciła się do Prezesa ZUS o przyznanie renty w drodze wyjątku. Prezes 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji odmówił przyznania świadczenia, a po 

ponownym rozpoznaniu sprawy (na wniosek zainteresowanej osoby) utrzymał w mocy decyzję w 

przedmiocie odmowy.  

 

Zgodnie z treścią art. 82 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (t.j.z 2004 r. Dz.U.  Nr 39, poz. 353 z późn.zm.) Prezes Rady 

Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na 

warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie.  Ubezpieczonym oraz pozostałym po 

nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków 

wymaganych w ustawie do uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą - ze względu na 

całkowitą niezdolność do pracy lub wiek - podjąć pracy lub działalności objętej ubezpieczeniem 

społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania, Prezes Zakładu może przyznać w 

drodze wyjątku świadczenia w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń 

przewidzianych w ustawie (art. 83 ustawy).   

Świadczenia te mają wyjątkowy charakter, dlatego, że są finansowane bezpośrednio z budżetu 

państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz że nie mają charakteru 

roszczeniowego. Ustawa nie gwarantuje bowiem ich wypłaty, pozostawiając ich przyznanie w 

drodze decyzji uznaniowej Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wniosku o przyznanie 

renty w drodze wyjątku należy wykazać, że niespełnienie warunków do uzyskania świadczenia na 

zasadach ogólnych było skutkiem szczególnych okoliczności. Z uwagi na brak ustawowej 

definicji "szczególnych okoliczności" przyjmuje się, że "szczególne okoliczności" to zdarzenie 

bądź trwały stan wykluczający aktywność zawodową konkretnej osoby z powodu niemożności 

przezwyciężenia ich skutków. Zdarzenie to musi mieć taki charakter, by uniemożliwiało 

ubezpieczonemu pracę. We wniosku należy wykazać, że zostały podjęte działania by ustalić 

prawo do świadczenia w zwykłym trybie. Należy też wykazać spełnienie pozostałych warunków, 

o których mowa w cyt. przepisie tj. być osobą ubezpieczoną (opłacać składki na ubezpieczenie 

społeczne) a staż pracy winien być adekwatny do wieku lub być członkiem rodziny pozostałym  

po ubezpieczonym, wykazać brak możliwości podjęcia pracy lub działalności objętej 

ubezpieczeniem społecznym ze względu na całkowitą niezdolność do pracy  lub wiek, sytuację 

materialną  wskazującą na brak  niezbędnych środków utrzymania. 

W przypadku decyzji odmownej można wnieść wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. W 

przypadku decyzji utrzymującej w mocy decyzję w przedmiocie odmowy można złożyć skargę do 
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WSA w Warszawie. W skardze do sądu administracyjnego  należy wskazać zarzuty uzasadniające 

uchylenie decyzji. 

 

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

& 

 

Sprawy różne. 

XVI. Usunięcie palików geodezyjnych – konsekwencje prawne. 

Jestem w konflikcie z moim sąsiadem odnośnie przebiegu granicy. Pomiędzy naszymi działkami 

biegnie niska skarpa, wzdłuż której moim zdaniem biegnie granica gruntów. Sąsiad upiera się 

jednak, że granica położona jest metr dalej w kierunku mojej działki, w miejscu, gdzie znajdował 

się wbity przez geodetę palik. Ponieważ wskazywał on nieprawidłowo miejsce przebiegu granicy 

usunąłem go. Teraz sąsiad straszy mnie, że grozi mi za to więzienie. Czy faktycznie mogę za to 

ponosić jakąś odpowiedzialność, skoro znak był w złym miejscu? 

Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

kto wbrew przepisom art. 15, zgodnie z którą znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te 

znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie, niszczy je, uszkadza lub przemieszcza, a 

także nie zawiadamia właściwych organów o ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu - 

podlega karze grzywny.  

Art. 15 powyższej ustawy stanowi również, iż właściciel lub inna osoba władająca 

nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki 

oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:  

a. nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub 

przemieszczenie; 

b. niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, 

przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia. 

Palik wbity przez geodetę stanowi znak geodezyjny, jego usunięcie stanowi zatem wykroczenie. 

Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 

złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Zniszczenie, usunięcie, przesunięcie, uczynienie niewidocznym lub wstawienie w 

nieprawidłowym miejscu znaku granicznego, tj. trwałego betonowego słupka geodezyjnego 

mającego zaznaczony znak krzyża w górnej części, stanowi natomiast zgodnie z treścią art. 277 

k.k. przestępstwo, zagrożonego karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2.  

 

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

& 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Wymogi pisma procesowego. 

Pismo procesowe to dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane 

poza rozprawą w postępowaniu cywilnym. Winno odpowiadać wymogom formalnym, 

określonym w art. 126 k.p.c.:  

I. oznaczenie sądu , do którego jest skierowane, imię i nazwisko oraz adresy stron  (dotyczy 

pierwszego pisma ) biorących udział w postępowaniu jak również pełnomocników; 

II. oznaczenie rodzaju pism (np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku); 

III. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności.4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika 

procesowego; 

IV. wymienienie załączników a więc informacje o załączonych do pisma dokumentach; 

V. oznaczenie wartości przedmiotu sporu  ( wartość przedmiotu sporu powinna być określona 

w złotych). 

Do pisma procesowego należy również dołączyć pełnomocnictwo a więc umocowanie adwokata 

lub radcy prawnego, który reprezentuje nas w postępowaniu sądowym ( o ile korzystamy z jego 

usług ) Wraz z pismem procesowym należy złożyć jego odpisy.  

Kolejne pisma procesowe powinny zawierać również sygnaturę akt sprawy, w której zostały 

złożone. Jeśli przepisy szczególne tak stanowią, pismo procesowe składać należy na urzędowym 

formularzu lub na elektronicznych nośnikach informacji. 

Wśród pism procesowych przepisy k.p.c. wyróżniają pozew i odpowiedź na pozew, stawiając im 

dalsze wymagania co do treści i formy. Specyficzną kategorią są również pisma procesowe 

mające na celu przygotowanie rozprawy, w których strona winna przytoczyć zwięźle stan sprawy, 

wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i wypowiedzieć się w sprawie 

przytoczonych przez nią dowodów, a następnie wskazać dowody mające istotne znaczenie w 

sprawie. 

Jeśli pismo procesowe nie spełnia wymogów formalnych przewodniczący wzywa stronę do 

poprawienia pisma, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie 7 dni, pod rygorem jego zwrotu. 

Przez poprawienie pisma rozumie się również wniesienie pisma na urzędowym formularzu, jeżeli 

wymóg ten nie został dochowany. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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II. Nakaz w postępowaniu upominawczym. 
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Otrzymałem pismo z sądu nazwane nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wraz pozwem, 

w nakazie pouczono mnie abym zapłacił dochodzoną kwotę. Nie byłem wzywany na żadną 

rozprawę dowiedziałem się że gdy tego nie zapłacę to po 2 tygodniach ten nakaz będzie 

prawomocny. Jak mam udowodnić ze zapłaciłem kwotę z nakazu? 

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w przypadku wniosku powoda w pozwie 

o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na posiedzeniu niejawnym wydaje 

nakaz, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis 

szczególny tak stanowi. Nakaz nie może jednak być wydany, jeżeli: 

1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne,  

2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość,  

3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego,  

4. gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie 

mogło nastąpić w kraju.  

W takich przypadkach sprawa od razu jest kierowana przez sąd na rozprawę. W wypadku uznania 

przez sąd zasadności roszczenia sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od 

doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie powoda w całości wraz z kosztami albo w tymże terminie 

wniósł sprzeciw. 

Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia. 

W omawianym postępowaniu środkiem zaskarżenia nakazu jest sprzeciw. 

W przypadku zaskarżenia nakaz upominawczy traci moc, czyli jest traktowany tak, jakby nigdy 

nie był wydany, a sprawa toczy się od nowa.  

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz, a w przypadku gdy nakaz 

wydał referendarz - do sądu, przed którym wytoczono powództwo.  

W sprzeciwie pozwany powinien wskazać czy zaskarża nakaz w całości czy w części ponadto 

przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a 

także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i 

dowody na ich potwierdzenie. 

 

Zatem w omawianym przypadku klient powinien w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu 

wnieść sprzeciw, w którym poda wszystkie swoje twierdzenia i zarzuty oraz dowody na ich 

poparcie, gdyż nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie 

sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. 

 

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

& 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Waloryzacja. 

Waloryzacja - ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy zmianie systemu 

pieniężnego. Zakłada, że świadczenia pieniężne mają na celu dostarczenie wierzycielowi takiej 

samej wartości ekonomicznej, jaką miała wierzytelność w chwili jej powstania. Zatem jeżeli 

nastąpi zmiana siły nabywczej pieniądza wierzyciel otrzyma odpowiednio wyższą lub niższą 

sumę pieniężną. Waloryzacja odnosi się wyłącznie do zobowiązań pieniężnych, w których mija 

pewien okres między powstaniem a wygaśnięciem wierzytelności.  

Kodeks cywilny zezwala w zasadzie na waloryzacje wszystkich świadczeń pieniężnych. Mogą 

być one waloryzowane na podstawie: umowy albo orzeczenia sądowego. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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II. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat oraz 

osoby ubezwłasnowolnione częściowo, a także osoby, w stosunku do których obowiązuje 

postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego, wydane przez sąd w trakcie postępowania 

o ubezwłasnowolnienie. 

Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które nie ukończyły 13 lat oraz osoby 

ubezwłasnowolnione całkowicie. 

Następstwa braku bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Czynność prawna 

dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest (co do zasady) 

nieważna. 

Do ważności umowy, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga 

zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela 

ustawowego. Wyjątkami są: 

1. umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach 

życia codziennego,  

2. czynności prawne dotyczące przedmiotów majątkowych oddanych osobie o 

ograniczonej zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego do 

swobodnego używania - wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania 

według ustawy nie wystarcza zgoda przedstawiciela ustawowego,  
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3. czynności prawne, przez które osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych 

rozporządza swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów 

postanowi inaczej.  

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela 

ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych dotyczących tego 

stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy 

za zgodą sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać (art. 22 § 3 k.p.). 
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