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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy cywilne. 

 

I. Budynek wzniesiony na cudzym gruncie. 

Przed laty  państwo W. otrzymali od rodziców pani W. z okazji zawarcia związku małżeńskiego 

działkę budowlaną pod budowę domu jednorodzinnego. Kilka lat później zaczęli gromadzić na 

nieruchomości materiały budowlane i przystąpili do budowy domu. Na obecnym etapie dom jest 

już wybudowany, zadaszony i zamontowana jest stolarka okienna i drzwiowa. Przy okazji 

załatwiania formalności związanych z budową domu okazało się, iż działka, którą im darowano to 

inna niż ta, na której obecnie powstaje budynek. Niestety relacje pomiędzy rodzicami i teściami 

beneficjentów pogorszyły się i obecnie rodzice pani W. odmawiają przeniesienia własności 

działki, z której korzystają małżonkowie. Działka, która była objęta umową darowizny to 

sąsiednia, zalesiona i obecnie pusta nieruchomość gruntowa. 

 

Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią 

gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel 

działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim 

wynagrodzeniem (art. 231 § 1 k.c.). 
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W tej konstrukcji prawnej samoistny posiadacz w dobrej wierze, a więc beneficjenci mogą 

wystąpić z takim żądaniem wskazując, że na obszarze zajętej pod budowę działce wznieśli 

budynek znacznie przekraczający jej wartość. Z reguły przyjmuje się areał takiej działki do 7-8 

arów, a gdyby była znacznie większa to zmuszeni będą zlecić geodecie podział i ubiegać się o 

konkretnie wydzieloną działkę pod budowę. Rodzice pani W. mogą się domagać od żądających 

wynagrodzenia za tę nieruchomość albo mogą z tego zrezygnować. W przypadku braku 

porozumienia odnośnie wysokości wynagrodzenia Sąd może zlecić biegłemu d/s wyceny 

nieruchomości wycenę tej działki.  

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zgody na przeniesienie własności zajętej pod budowę 

działki, to samoistny posiadacz może dochodzić przysługującego mu roszczenia na drodze 

sądowej. Powództwo o przeniesienie własności nieruchomości na podstawie art. 231 § 1 k.c. 

wytacza się przed sąd ogólnej właściwości miejscowej, do powództwa takiego nie odnosi się 

bowiem właściwość wyłączna sądu miejsca położenia nieruchomości. Do wartości przedmiotu 

sporu nie wlicza się wartości budowli wzniesionej przez powoda.  

W treści orzeczenia uwzględniającego żądanie znajdować się będzie zobowiązanie pozwanego do 

zawarcia z powodem umowy następującej treści: „Pozwany oświadcza, że przenosi na powoda 

własność nieruchomości [...] a powód oświadcza, że wyraża na to zgodę [...]”. Umowa, której 

treść powinna być objęta sentencją wyroku, zostaje zawarta i przenosi tym samym własność na 

powoda z datą uprawomocnienia się tego wyroku.  

 

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

 

II. Roszczenia z tytułu korzystania z lokalu spółdzielczego. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zwróciła się beneficjentka, wobec której sądownie 

zasądzono na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej kwotę 823,17 zł tytułem nieuiszczonych opłat 

eksploatacyjnych za korzystanie z części wspólnej majątku będącego w zarządzie Spółdzielni. 

Twierdzi i uważa ona, że nie jest członkiem Spółdzielni gdyż zrezygnowała z członkostwa, a mimo 

to naliczane jej są w dalszym ciągu pewne świadczenia pieniężne na rzecz Spółdzielni. Była 

trzykrotnie wzywana w formie pisemnej przez Spółdzielnię o uregulowanie należności jednakże 

nie uregulowała żadnych zaległości i dlatego Spółdzielnia wystąpiła z pozwem przeciwko niej. 

 

Jak stanowi art. 4 ust. 4.1 ustawy z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. 

Dz.U. 2003 nr 119 poz.1116 ze zm.) osoby nie będące członkami Spółdzielni są obowiązane 

uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie wspólne Spółdzielni, które jest przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby 
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zamieszkujące na osiedlu, a obowiązki te wykonywać przez uiszczanie opłat na takich samych 

zasadach jak członkowie Spółdzielni. 

W związku z powyższym, jeśli beneficjenka zamieszkuje w lokalu należącym do Spółdzielni, 

mimo, że nie jest już jej członkiem, zobowiązania jest nadal uiszczać opłaty związane z 

korzystaniem z części wspólnych budynku. 

 

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

 

III. Darowizna na rzecz małoletniego. 

Klientka chce dokonać darowizny nieruchomości na rzecz małoletniego wnuka. Czy może to 

uczynić bez zgody sądu? 

 

Przepisy prawa nie zabraniają dokonania darowizny na rzecz osoby niepełnoletniej. Zgodnie z art. 

8 § 1 k.c., każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Mieć zdolność prawną 

znaczy mieć możność bycia podmiotem praw i obowiązków.  

Małoletnie dziecko jako osoba fizyczna ma zdolność prawną, co znaczy, że przysługują mu 

określone prawa i powinno wypełniać określone obowiązki. Zatem może więc posiadać swój 

majątek i nie potrzebuje na to zgody sądu rodzinnego, chyba że darowizna zostanie obłożona 

zobowiązaniami po stronie obdarowanego małoletniego lub jest obciążona długami. Wtedy 

rodzice powinni złożyć wniosek do sądu rodzinnego i opiekuńczego o wyrażenie zgody na 

zawarcie umowy darowizny w imieniu niepełnoletniego dziecka. 

Po dokonaniu darowizny  na rzecz małoletniego  reprezentowanego przez któregokolwiek z 

rodziców jako przedstawiciela ustawowego to on staje się właścicielem nieruchomości,  którą 

otrzymał w wyniku darowizny. Rodzice dziecka nie stają się właścicielem nieruchomości, do 

której ma prawo ich dziecko. Rodzice mają jedynie prawo i obowiązek zarządzać majątkiem 

swojego dziecka, dopóki nie osiągnie ono pełnoletności. Zarząd powinien być wykonywany w 

taki sposób, aby miał na celu dobro dziecka, które jest właścicielem określonej nieruchomości.  

 

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

 

IV. Sprawa o przeniesienie hipoteki z jednej nieruchomości na inną nieruchomość. 

Pani T. wybudowała budynek mieszkalny niezgodnie z dokumentacją budowlaną, doprowadzając 

tym samym do naruszenia prawa własności przysługującego właścicielowi nieruchomości 

sąsiedniej, polegającego na naruszeniu granic przestrzennych tej nieruchomości (balkon budynku 

mieszkalnego wybudowanego przez panią T. zwisa nad gruntem sąsiednim). Po długotrwałych 

negocjacjach z panem C. (właścicielem nieruchomości sąsiedniej) pani T. zaoferowała panu C. 
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zamianę nieruchomości. Strony ustaliły, ze pan C. zgodzi się przenieść na panią T. własność 

nieruchomości, nad którą zwisa balkon, zaś pani T. przeniesie na pana C. własności innej 

nieruchomości. Istotne jest przy tym, że nieruchomość pana C. obciążona  została ograniczonym 

prawem rzeczowym zastawniczym (hipoteką) zabezpieczającym dług pana C wobec osoby trzeciej.  

 

W opisanej powyżej sytuacji pan C. (właściciel obciążonej nieruchomości) powinien zwrócić się 

na piśmie do wierzyciela zabezpieczonej hipoteką wierzytelności o zamianę zabezpieczenia 

(przeniesienie hipoteki na nieruchomość stanowiącą własność pani T). Aby wierzyciel miał 

pewność, że wartość nieruchomości stanowiącej własność pani T. nie jest niższa od wartości 

nieruchomości obciążonej hipoteką obecnie pan C. powinien zlecić rzeczoznawcy majątkowemu  

sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość obydwu nieruchomości. Do 

sporządzenia operatu szacunkowego potrzebne będą dokumenty wskazane przez rzeczoznawcę 

m.in. zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, odpisy ksiąg wieczystych tych nieruchomości, wypisy i wyrysy z rejestru 

gruntów oraz kopie map ewidencyjnych. Jeśli ze sporządzonych operatów szacunkowych 

wynikać będzie, że wartość nieruchomość pani T. nie jest niższa od wartości nieruchomości pana 

C. - wierzyciel zapewne wyrazi zgodę na przeniesienie hipoteki. 

W przypadku jeśli wierzyciel zaakceptuje powyższą propozycję zamiany,strony będą musiały 

udać się do notariusza, który sporządzi akt notarialny obejmujący: czynność zamiany 

nieruchomości, ustanowienia hipoteki na nieruchomości pana C. oraz zwolnienia od obciążenia 

nieruchomość pani T.  

W wyniku zamiany pani T. stanie się właścicielem nieruchomości, nad którą zwisa balkon 

wybudowanego przez nią budynku mieszkalnego. Pan C. natomiast stanie się właścicielem  

nieruchomości, na którą przeniesiona została hipoteka.   

 

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

 

V. Oświadczenie woli osoby niemogącej pisać. 

Moja babcia chciałaby darować mi działkę,. Na skutek wylewu, który przeszła w zeszłym roku, 

straciła władzę w prawej dłoni i nie może pisać. Co możemy zrobić? 

 

Warunkiem ważności i skuteczności niektórych czynności jest ich zawarcie w formie pisemnej 

lub innej szczególnej przewidzianej prawem, Jeżeli jednak, gdy brak jest możliwości zachowania 

wymaganej formy, jak w powyższym przypadku, w kodeksie cywilnym uregulowano tryb 

umożliwiający dochowanie wymogu formy pisemnej. 
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Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w „formie 

pisemnej” bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego 

odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, 

że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony 

przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z 

zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać (art. 79 

k.c.).    

 

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

 

VI. Cesja wierzytelności – zmiana wierzyciela.  

Straciłem pracę i nie mogłem w terminie regulować należności za faktury za korzystanie z 

telefonu komórkowego. Operator kilka razy wzywał mnie do uregulowania długu, nie miałem 

jednak nadal pieniędzy na spłatę. Kilka dni temu dostałem informację od wierzyciela że mój dług 

został scedowany na firmę windykacyjną i wszelkie należności powinienem wpłacać na konto tej 

firmy. Czy Operator miał do tego prawo? 

 

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba 

że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz 

z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności 

roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 k.c.).  

Jeśli nie zachodzi żadna ze wskazanych w przepisie okoliczności, w szczególności w umowie  

łączącej dłużnika z wierzycielem nie wyłączono możliwści dokonania przelewu wierzytelności z 

tytułu umowy, działanie wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika. 

Zgodnie natomiast z treścią art. 512 k.c. dopóki zbywca (Operator) nie zawiadomił dłużnika o 

przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem 

nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Dla 

skuteczności przelewu konieczne jest zatem jedynie poinformowanie dłużnika o jego dokonaniu. 

Nie jest natomiast konieczne uzyskanie zgody dłużnika na przelew wierzytelności. 

 

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

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

VII. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego. 

W zeszłym roku przeszłam na emeryturę. Nie udało mi się niestety zgromadzić na czas 

dokumentów dotyczącej mojej pierwszej pracy, ponieważ zakład został zlikwidowany. Jakiś czas 
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temu dostałam wreszcie dokument poświadczający pierwsze dwa lata mojej pracy. Czy na 

podstawie tych dokumentów mogę starać się o podwyższenie świadczenia emerytalnego, czy jest 

już za późno? 

 

Prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby 

zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń 

zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej 

decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość (art. 114 ust. 1 ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 

Nr 153, poz. 1227 ze zm.).  

Klientka powinna zatem zwrócić się do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości 

świadczenia emerytalnego z uwzględnieniem okresu pracy potwierdzonego w uzyskanych 

dokumentach. 

 

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

 

VIII. Dodatek pielęgnacyjny z tytułu wieku. 

Pobieram emeryturę z ZUS i wkrótce ukończę 75 lat. Kiedy muszę wystąpić do Zakładu o 

przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z tytułu wieku? 

 

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS (nie należy mylić z zasiłkiem pielęgnacyjnym, 

wypłacanym przez ośrodki pomocy społecznej) przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub 

renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej 

egzystencji albo ukończyła 75 lat życia - z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta przebywa w 

zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że 

przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu (art. 75 ustawy z 17 

grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Prawo do dodatku 

uzależnione od zakwalifikowania świadczeniobiorcy do osób całkowicie niezdolnych do pracy 

oraz samodzielnej egzystencji wymaga uzyskania odpowiedniego orzeczenia. Inaczej przedstawia 

się kwestia prawa do dodatku należnego z tytułu ukończenia 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny jest 

wówczas niezależny od stanu zdrowia, a ZUS wypłaca go z urzędu.  

W związku z powyższym nie ma konieczności składania podania o przyznanie dodatku, gdyż jest 

on przyznawany automatycznie wraz z osiągnięciem stosownego wieku. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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IX. Ochrona pracy kobiety w ciąży. 

Klientka zawarła umowę o pracę na czas określony do 31 grudnia 2011r. Końcem grudnia 2011r.  

oświadczyła pracodawcy, że jest w ciąży i dostarczyła zaświadczenie od ginekologa.  

W zaświadczeniu podano, w którym miesiącu ciąży jest pracownica i przypuszczalny termin 

porodu. Pracodawca nie uznał tego zaświadczenia. Oświadczył osobie zainteresowanej, że 

umowa wygasa z dniem 31 grudnia 2011r. Oświadczył równie, że zostanie wydane świadectwo 

pracy i że zostanie wydane u pracodawcy lub przesłane pocztą. 

 

Kodeks pracy zapewnia przyszłej matce szczególną ochronę, zarówno przed szkodliwymi 

warunkami pracy, jak i znacznie częściej występującym zagrożeniem utraty pracy. Przepis art. 

177 § 3 k.p. chroni przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę w 

okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, natomiast nie chroni pracownicy przed wygaśnięciem 

umowy w tym okresie. Gdy pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony 

(tu: klientka) lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden 

miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ta ulega 

przedłużeniu do dnia porodu.  

Warunkiem skorzystania z opisanej powyżej ochrony jest przedłożenie pracodawcy 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży. Zaświadczenie to przewidziane w art. 185 

§ 1 k.p. nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymaganiom formalnym, powinno być 

jedynie wystawione przez lekarza i stwierdzać stan ciąży. Zaświadczenie może być zatem 

wystawione również przez lekarza pierwszego kontaktu. 

Od chwili uzyskania informacji o stanie ciąży, potwierdzonej okazanym zaświadczeniem, 

pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez 

lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być 

przeprowadzone poza godzinami pracy (185 § 2 k.p.). 

W przedmiotowej sprawie należy uznać, że pracodawca został prawidłowo powiadomiony o ciąży 

pracownicy gdyż przedstawiła ona zaświadczenie podpisane przez lekarza ginekologa, w którym 

znajdowała się informacja o jej ciąży. Z zaświadczenia wynikało także, iż pracownica jest w 

czwartym miesiącu ciąży, zatem umowa automatycznie przedłużyła się do dnia jej porodu.  

 

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

 

X. Świadczenie przedemerytalne. 

Organ rentowy decyzją ze stycznia 2007 r. odmówił pani Annie (ur. 1955 r.) przyznania 

świadczenia przedemerytalnego z uwagi na to, że nie udowodniła ona okresu składkowego i  

nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 35 lat. Sąd Okręgowy wyrokiem z kwietnia 2007 r. 
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potwierdził stanowisko organu rentowego i oddalił  odwołanie osoby zainteresowanej uznając, że 

zostało ono wydana zgodnie z przepisami i stanem faktycznym . 

W marcu 2010 r. pani Anna złożyła ponowy wniosek o przyznanie świadczenia 

przedemerytalnego. Do wniosku nie przedłożyła żadnych nowych dowodów. Organ rentowy 

decyzją z marca 2010 r. ponownie odmówił jej ustalenia prawa do świadczenia 

przedemerytalnego. Sąd Okręgowy wyrokiem z czerwca 2010 r. oddalił odwołanie pani Anny 

uznając, że decyzja zostało wydana zgodnie z przepisami i stanem faktycznym. 

Pani Anna do dnia rozwiązania ostatniego stosunku pracy wykazała okres składkowy, 

nieskładkowy i uzupełniający w łącznym wymiarze 34 lata 6 miesięcy i 8 dni. Stosunek pracy 

został z nią rozwiązany z dniem 30 czerwca 2005 r. na podstawie art. 1ustawy z dnia 13 marca 

2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników (likwidacja stanowiska pracy). 

 

Zgodnie z treści art. 2 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 

przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego 

przysługuje osobie, która:  

1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji 

pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była 

zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 

miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres 

uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn, lub 

2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o 

promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, 

ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres 

uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 

mężczyzn, lub 

3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 

miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.
[1]

 ), 

zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych" i za ten okres opłaciła składki 

na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 
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lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący 

co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub  

4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia 

ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 

55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, 

wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub  

5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu 

przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie 

krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 

35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub  

6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w 

rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 

pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez 

okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący 

co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.  

 

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie w przypadkach wskazanych powyżej jeśli po 

upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o 

promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:  

1. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;  

2. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w 

rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych;  

3. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu 

poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;  

4. Osoba zainteresowana  ubiegająca się o prawo do świadczenia przedemerytalnego musi 

spełniać łącznie wszystkie przesłanki prawne z art. 2 ust. 1 oraz z ust. 3 ustawy o 

świadczeniach przedemerytalnych. W tym przypadku musi legitymować się 

przepracowaniem 35 lat pracy. Konieczne jest podjęcie zatrudnienia na okres co najmniej 

brakujący do 35 lat pracy. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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XI. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Mój pracodawca od 2 miesięcy nie wypłaca mi wynagrodzenia. Czy mogę z tego powodu 

rozwiązać umowę o pracę bez konieczności pracy w okresie wypowiedzenia? 

 

Zgodnie z treścią art. 55 § 2 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, 

gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec 

pracownika. Zgodnie z treścią art. 94 k.p. pracodawca jest obowiązany terminowo i prawidłowo 

wypłacać wynagrodzenie. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca 

niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny całości lub części jego 

wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki. Zatem w tym 

przypadku mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy 

wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 

wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas 

określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 

tygodni. 

Aby doszło do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oświadczenie pracownika o 

rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej 

rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy nie 

może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności 

uzasadniającej rozwiązanie umowy tj. w ciągu miesiąca od dnia płatności pracownikowi 

wynagrodzenia. Gdy pracodawca dopuszcza się naruszania tych obowiązków w sposób ciągły, 

termin miesięczny rozpoczyna bieg od ostatniego takiego zachowania. Termin miesięczny na 

rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zostanie zachowany, jeśli najpóźniej ostatniego dnia 

oświadczenie woli pracownika dojdzie do pracodawcy w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać 

się z jego treścią. 

Rozwiązanie umowy o pracę z tej przyczyny pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z 

rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

 

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

 

Sprawy spadkowe 

XII. Prawo do renty rodzinnej po ojcu w przypadku odrzucenia spadku. 

Jestem uprawniony do renty rodzinnej po ojcu. Okazało się jednak, że pozostawił on po sobie 

wyłącznie długi, dlatego chciałbym odrzucić spadek. Czy wówczas utracę prawo do renty? 
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Renta rodzinna jest uregulowana przepisami (art. 65-74) ustawy z 17 grudnia 1998 r.  

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa nie uzależnia prawa do 

renty rodzinnej od posiadania statusu spadkobiercy. Klient może zatem odrzucić spadek nie 

obawiając się utraty prawa do renty rodzinnej. 

 

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

 

Sprawy rodzinne. 

XIII. Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w sprawie o ustalenie ojcostwa. 

Klientka zamierza wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa. Czy może jednocześnie 

dochodzić  alimentów? 

 

W sprawach o ustalenie ojcostwa można dochodzić świadczeń alimentacyjnych dwojakiego 

rodzaju: dla dziecka o przysługujące mu bieżące alimenty, dla matki o pokrycie wydatków 

związanych z ciążą i porodem oraz kosztami utrzymania przez 3 miesiące w okresie porodu.  

Z ważnych powodów (np. zły stan zdrowia dziecka lub matki, uniemożliwiający pracę) matka 

może żądać od ojca dziecka udziału w kosztach przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Jeśli w czasie 

ciąży i porodu matka poniosła inne konieczne wydatki, może żądać, aby ich część poniósł ojciec 

dziecka. Jednakże dochodzenie powyższych świadczeń przedawnia się z upływem 3 lat od dnia 

porodu, czyli po upływie tego czasu nie można już żądać ich zasądzenia. 

 

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

 

Sprawy różne.  

XIV. Przymusowe leczenie odwykowe. 

Rodzice Klientki nadużywają alkoholu. Mieszkają sami, piją wspólnie od wielu lat. Ich 

zachowania, pod wpływem alkoholu niejednokrotnie zagrażały ich zdrowiu a nawet życiu.  

Klientka  wspólnie ze swoją siostrą próbowała nakłonić rodziców na leczenie, ale bez rezultatu, 

nie chcą podjąć leczenia. Klientka chciałaby ich zgłosić na przymusowe leczenie.  

 

Kwestię postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu i procedurę leczenia przymusowego 

określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473). Zgodnie z art. 24 ww. ustawy osoba 

nadużywająca alkoholu, która z powodu tego nadużywania powoduje rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, która uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub 

porządek publiczny, może zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w 
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przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na badanie to 

kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwa według miejsca 

zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Każdy może zwrócić się do komisji 

z wnioskiem o skierowanie osoby uzależnionej na badanie. Wniosek winien być należycie 

uzasadniony oraz zawierać dowody dokumentujące rozkład życia rodzinnego, demoralizację 

małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku 

publicznego.  

Jeżeli gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych uzna, że zachodzą wskazane 

powyżej przesłanki, wystąpi do sądu rejonowego o zobowiązanie osoby uzależnionej do poddania 

się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Z wnioskiem takim może się również zwrócić 

do sądu prokurator. Rodzina osoby uzależnionej nie może wystąpić bezpośrednio do sądu  

z wnioskiem o zobowiązanie osoby uzależnionej do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. Sąd w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku powinien 

przeprowadzić rozprawę. Na rozprawę sąd wzywa osobę uzależnioną i zarządza poddanie osoby 

uzależnionej odpowiednim badaniom biegłych, o ile nie była wcześniej poddana takim badaniom. 

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego 

poddania się badaniu przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym sąd może zarządzić 

przymusowe doprowadzenie uzależnionej osoby przez policję.  

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd wydaje orzeczenie w przedmiocie zobowiązania 

do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 

Po uprawomocnieniu się orzeczenia sąd wzywa osobę, w stosunku do której orzeczony został 

obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym 

dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu. Jeżeli 

osoba nie zgłosi się w tym terminie w zakładzie lecznictwa odwykowego, sąd zarządza 

przymusowe doprowadzenie przez policję do zakładu leczniczego. Osoba zobowiązana do 

poddania się leczeniu odwykowemu, związanemu z pobytem w stacjonarnym zakładzie 

lecznictwa odwykowego, nie może opuszczać terenu tego zakładu bez zezwolenia kierownika 

zakładu. 

Poddanie się leczeniu odwykowemu w świetle przepisów obowiązującego prawa jest dobrowolne, 

jednakże ustawodawca przewidział wyjątki od tej zasady. Przymusowe skierowanie na leczenie 

odwykowe może być zatem spowodowane jedynie ściśle określonymi okolicznościami 

wymienionymi w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Sąd może orzec o przymusowym leczeniu tylko wtedy, kiedy osoba, nadużywając alkoholu, 

swoim zachowaniem powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się 

od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny. W orzeczeniach sądowych 
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podkreślane jest, że jedynie wystąpienie wymienionych wyżej przesłanek może uzasadnić 

orzeczenie o przymusowym leczeniu odwykowym. 

 

W sytuacji opisanej przez Klientkę należałoby rozważyć, czy można udokumentować istnienie 

jednej z przesłanek wskazanych w opisanym wyżej przepisie. Wydaje się, że nie jest możliwe 

udowodnienie, że nadużywanie alkoholu przez rodziców Klientki powoduje rozkład rodziny, 

skoro zarówno Klientka jak i jej siostra są pełnoletnie i nie mieszkają wspólnie z rodzicami. 

Zatem rodzice swoim zachowaniem bezpośrednio nie wpływają na córki i ich rodziny.  

Z pewnością kłopoty z uzależnionymi rodzicami wpływają negatywnie na Klientkę i jej siostrę 

oraz na relacje z ich bliskimi (małżonkami, dziećmi), nie można jednak uznać tego za 

bezpośrednią przesłankę prowadzącą do rozkładu rodziny. W opisanym przypadku nie można 

mówić o demoralizującym wpływie alkoholizmu rodziców na dzieci, gdyż Klientka jak i jej 

siostra są osobami dorosłymi. Jedyną przesłanką, na podstawie której można by próbować 

skierować rodziców klientki na przymusowe leczenie odwykowe  jest systematyczne zakłócanie 

przez nich spokoju lub porządku publicznego. Gdyby udałoby się uzyskać np. zeznania sąsiadów 

dotyczące m.in. wszczynania awantur przez rodziców pod wpływem alkoholu, ich agresywnego 

zachowania itd., to można by uzasadniać wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych systematycznym zakłócaniem spokoju lub porządku publicznego. Jeżeli jednak, 

rodzice, nadużywając alkohol, szkodzą jedynie samym sobie, to obowiązujące przepisy prawa nie 

dają podstaw do orzeczenia wobec nich obowiązku leczenia odwykowego. 

 

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

 

XV. Prawo odmowy składania zeznań w postępowaniu cywilnym. 

Klientka została wezwana do sądu w charakterze świadka w sprawie o zapłatę przeciwko mężowi 

siostry swojego męża. Czy może skorzystać z prawa odmowy zeznań ? 

 

Zgodnie z treścią art. 261 k.p.c. nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z 

wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej 

samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. 

Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. 

Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o 

rozwód. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby 

narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność 

karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być 
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połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Powinowactwo powstaje między 

jednym z małżonków, a krewnymi drugiego z małżonków.  

Ponieważ klientka nie spełnia żadnego z wymogów wskazanych w przepisie, stosunek 

powinowactwa łączy bowiem jedynie małżonka i krewnych drugiego małżonka (tj. jego 

wstępnych, zstępnych i rodzeństwo), relacja ta nie rozciąga się natomiast już na ich małżonków. 

Klientka nie ma zatem podstaw odmowy składania zeznań. Może jednak odmówić odpowiedzi na 

pytanie jeśli dotyczyłoby ono wskazanych powyżej kwestii, tj. mogłoby się wiązać z narażeniem 

bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo 

jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.  

 

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

 

XVI. Sprawa o przywrócenie terminu do dokonania czynności. 

Postanowieniem sądu rejonowego w M. z dnia 25 listopada 2011r. wydanym w toku 

postępowania upadłościowego dotyczącego spółki T. pan X (wierzyciel tej spółki) wezwany został 

do przedłożenia sądowi oryginałów wypisów aktów notarialnych sporządzonych w kancelarii 

notarialnej w Ł. Dla dokonania czynności, o której mowa, sąd wyznaczył panu X termin 

tygodniowy liczony od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie doręczone zostało w dniu 

30 listopada 2011 r. do rąk Pani Y (matki Pana X pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie 

domowym). Pani Y przekazała korespondencję Panu X w dniu 7 grudnia 2011 r. Pan X nie 

dysponował oryginałami ani też odpisami aktów, do których przedłożenia został zobowiązany. 

Odległość między kancelarią notarialną w Ł. a miejscowością N., w której mieszka Pan X 

wynosiła 298 km. Pan X uchybił terminowi, następnie zaś zwrócił się do prawnika dyżurującego  

w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich o wyjaśnienie zasad dotyczących możliwości 

przywrócenia terminu do dokonania czynności w postępowaniu upadłościowym. 

 

Stosownie do art. 229 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w sprawach nieuregulowanych 

tą ustawą do postępowania upadłościowego stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej 

części pierwszej ustawy - Kodeks postępowania cywilnego dotyczące m.in. doręczeń (art. 131-147 

k.p.c.) oraz terminów (art. 164-172 k.p.c.). 

Jak stanowi natomiast art. 138 k.p.c. jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może 

doręczyć pismo sądowe dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu, 

dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i podjęły się 

oddania mu pisma; 

Stosownie do  jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd 

na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 168 § 1 k.p.c.). 
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Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być 

dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym 

należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona 

powinna dokonać czynności procesowej (art. art. 169 k.p.c.). 

Prawidłowe doręczenie postanowienia przez sąd nie wyłącza możliwości wykazania, że 

uchybienie terminu wykonania tego postanowienia nastąpiło bez winy adresata, w szczególności z 

przyczyn leżących po stronie osoby (dorosłego domownika) do rąk której doręczenie (w sposób 

przewidziany w art. 138 k.p.c.) nastąpiło.  

 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Wniosek o sprostowanie wyroku. 

W przypadku jeśli Sąd wydając orzeczenie popełni błąd istnieje możliwość złożenia wniosku  

o jego sprostowanie. Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie 

albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu 

niejawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron 

także na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny być zredagowane  

w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu  (art. 350 k.p.c.).  

Należy pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 353 k.p.c. wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub 

wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia.  

Możliwość złożenia wniosku o sprostowanie orzeczenia nie jest ograniczona żadnym terminem. 

 

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

 

II. Sprawa o przysposobienie. 

Uwagi dotyczące postępowania 

Zgodnie z art. 586 k.p.c. sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy. 

Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest 

potrzebna. Nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich 

dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W wypadku takim rodzice nie 

mogą brać udziału w postępowaniu. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy zasięga opinii 

ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub innej specjalistycznej placówki.  

Sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników (art. 509 k.p.c.).  
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Niewezwanie na rozprawę osób wskazanych w art. 586 § 2 k.p.c. prowadzi do nieważności 

postępowania. Obowiązek zawiadomienia podmiotów powstaje również w sytuacji, gdy rodzicom 

nie przysługuje władza rodzicielska.  

Wysłuchanie przysposabianego powinno odbyć się poza salą posiedzeń sądowych, z 

zapewnieniem małoletniemu pełnej swobody wypowiedzi.  

W trakcie rozprawy sąd bada kwalifikacje moralne, zdrowotne i sytuację materialną 

przysposabiającego, a w tym celu w szczególności korzysta z opinii ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego, rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, poradni zawodowo-

wychowawczej itp. 

W razie śmierci przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną, sąd opiekuńczy 

postępowanie umarza. Jednakże postępowanie zawiesza się w razie śmierci przysposabiającego, 

który złożył wniosek o przysposobienie wspólnie z małżonkiem, do czasu ustanowienia przez sąd 

opiekuńczy kuratora. Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po 

uprawomocnieniu się.  

Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić. Przepis odnosi się w całości 

zarówno do postanowień orzekających przysposobienie, jak i do postanowień oddalających  

Zgodnie z art. 589 § 1 k.p.c. zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania 

osoby przysposabiającego rodzice mogą wyrazić także w sądzie opiekuńczym swego miejsca 

zamieszkania lub pobytu. Dotyczy to również oświadczenia o odwołaniu takiej zgody. 

Oświadczenia, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, powinny zawierać:  

 imię i nazwisko dziecka oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu;  

 treść wyrażonej zgody lub jej odwołanie. 

Zgoda taka jest odwołalna, ale tylko przed sądem opiekuńczym w terminie prekluzyjnym przed 

wszczęciem postępowania o przysposobienie (art. 119
1
 § 1 k.r.o.). Zgoda blankietowa powinna 

być wyrażona w formie protokołu sporządzonego przez sąd opiekuńczy. O wyrażeniu przez 

rodziców zgody na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego 

zawiadamia się ośrodek adopcyjno-opiekuńczy zajmujący się kierowaniem dzieci do zastępczego 

środowiska rodzinnego. W wypadku zgody blankietowej na przysposobienie, rodzice dziecka nie 

są uczestnikami. 

 

Uwagi procesowe: 

Wniosek o przysposobienie powinien spełniać wymogi formalne z art. 126, 128, 187 k.p.c. 

 sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy jest są rejonowym, sądem właściwym 

miejscowo jest sąd przysposabiającego lub osoby mającej być przysposabianą, 

postępowanie wszczyna się tylko na wniosek przysposabiającego. 
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 Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy przed 

orzeczeniem przysposobienia sąd może określić sposób i okres osobistej styczności 

przysposabiającego z przysposobionym. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje 

zażalenie; 

 postanowienie orzekające przysposabianie staje się skuteczne po jego jego 

uprawomocnieniu od postanowienia orzekającego przysługuje apelacja do sądu 

okręgowego; 

 apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; 

 termin do wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia doręczenia skarżącemu 

postanowienia z uzasadnieniem 

 od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego postanowienia co do istoty 

przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W postępowaniu przed Sadem 

Najwyższym obowiązuje zastępstwo adwokata dotyczące np. sporządzenia i wniesienia 

skargi oraz innych czynności procesowych 

 termin do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia 

skarżącemu orzeczenia z uzasadnieniem.   

 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Interwencja uboczna. 

Instytucja uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego , obejmująca zgłoszenie i 

przystąpienie po jednej ze stron do toczącego się postępowania w sprawie cywilnej osoby trzeciej, 

która ma interes prawny w tym, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na korzyść strony do której 

przystąpił. 

Interwenient uboczny może przystąpić do sprawy do zakończenia rozprawy w drugiej instancji. 

 

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

 

II. Powinowactwo. 

Stosunek łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie więzią prawną, w 

odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną. 

Zgodnie z art. 618 § 1 k.r.o., powinowactwo trwa dalej, mimo ustania małżeństwa (chyba że 

zostało ono unieważnione, albowiem wtedy powstaje stan taki, jak gdyby nigdy nie zostało one 
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zawarte). Przepis ten stanowi, iż linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia 

pokrewieństwa: 

 teść i teściowa oznaczają rodziców współmałżonka (I stopień powinowactwa w linii 

prostej);  

 szwagier oznacza brata współmałżonka albo męża siostry (II stopień powinowactwa w linii 

bocznej);  

 szwagierka oznacza siostrę współmałżonka;  

 bratowa oznacza żonę brata.  

Powinowactwo zachodzi jedynie między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka (np. wobec 

brata żony), nie zachodzi natomiast między małżonkiem a powinowatymi drugiego małżonka 

(np. wobec szwagierki żony). Taki rodzaj relacji nazywany jest potocznie tzw. zimnym 

powinowactwem, nie będącym powinowactwem w rozumieniu przepisów prawa. 

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