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dalej k.r.o. 

 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) - 
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Dział I. Artykuły. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

I. Roszczenia o zaległe świadczenia okresowe. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się pani M., która oświadczyła,  

że w 2003 r. zawarła mowę najmu lokalu mieszkalnego. Wyjaśniła też, że drugim współnajemcą 

lokalu, o którym mowa, był pan J. - konkubent pani M. Umowa najmu lokalu zawarta została na 

czas nieokreślony. W roku 2004 stosunki między panią M. i panem J. uległy pogorszeniu, zaś  

w roku 2005 stały się (jak to określiła pani M.) „nie do wytrzymania”. Z uwagi na powyższe pani 

M. w czerwcu 2005 r. wyprowadziła się z lokalu nie występując do wynajmującego o taką zmianę 

umowy najmu, z której wynikałoby, że jedynym najemcą lokalu od czerwca 2005 r. pozostaje pan 

J. Pan J. dopuścił do powstania zaległości związanych z nieregulowaniem czynszu najmu. W dniu 

30 grudnia 2011 r. pani M. dopełniła formalności związanych z wymeldowaniem się z lokalu oraz 

podpisała z właścicielem tego lokalu (z wynajmującym) porozumienie, w którym zobowiązała się 

do uregulowania należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego powstałych przed dniem 

rozwiązania umowy najmu (tj. przed dniem 30 grudnia 2011 r.) w części w jakiej dotychczas pani 

M. partycypowała w utrzymaniu tego lokalu. Następnie właściciel lokalu wezwał panią M. do 

uiszczenia kwoty wynikającej z zaległości wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.  

Z wezwaniem, o którym mowa, pani M. przyszła do dyżurującego w Centrum prawnika. 

 

Roszczenia o świadczenia okresowe (a do takich świadczeń zalicza się m.in. płacony okresowo 

czynsz najmu) przedawniają się z upływem lat trzech. Mając na uwadze powyższe prawnik 

poddał pod uwagę pani M. rozważenie możliwości ewentualnego uznania roszczeń 

wynajmującego  

w stosunku do należności nieprzedawnionych oraz zasłonienie się zarzutem hamującym 

przedawnienie w stosunku do pozostałych roszczeń. W porozumieniu z dnia 30 grudnia 2011 r.  

pani M. zobowiązała się do uregulowania należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego 

powstałych przed dniem rozwiązania umowy najmu (tj. przed dniem 30 grudnia 2011 r.) w części 

w jakiej dotychczas pani M. partycypowała. Prawnik zwrócił także uwagę na fakt, że od dnia 20 

czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2011r. pani M. nie korzystała w ogóle z przedmiotu najmu.  

W przypadku zatem wystąpienia przez właściciela lokalu na drogę sądową z żądaniem 

uregulowania należności czynszowych pani M. mogłaby się bronić zarzutem przedawnienia 

roszczeń należnych za okres przed 2009 rokiem, natomiast w celu uchylenia się od obowiązku 

uregulowania należności czynszowych za okres, w którym nie przybywała już w lokalu, musiałby 

przed sądem wykazać, iż w okresie tym mieszkała w innym miejscu i w ogóle nie korzystała z 

przedmiotowego lokalu. 
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II. Potrącenie wierzytelności pracownika z wierzytelnością pracodawcy. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się pani X., która poinformowała 

dyżurującego w Centrum prawnika, że pracodawca Y (szkoła publiczna w N) najpierw rozwiązał 

stosunek pracy z panią X., następnie zaś przywrócił panią X. do pracy w wyniku korzystnego dla 

pani X. wyroku sądu pracy. Pracodawca po rozwiązaniu stosunku pracy z panią X. a przed 

przywróceniem jej do pracy - wypłacił pani X. odprawę, następnie zaś - po przywróceniu do pracy 

- wezwał panią X. do zwrotu odprawy. W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, pani X. 

wystosowała do pracodawcy pismo, w którym złożyła oświadczenie o potrąceniu wynagrodzenia 

należnego pani X. od pracodawcy Y z należną pracodawcy kwotą wypłaconą pani X. z tytułu 

odprawy. W tym stanie rzeczy pani X. poprosiła prawnika dyżurującego w Centrum o zajęcie 

stanowiska w sprawie. 

 

Potrącenie jest instytucją prawa cywilnego i dotyczy sytuacji, w której dwie osoby są 

jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Każda z tych osób może potrącić 

swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są 

pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są 

wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym (art. 498 k.c.). 

Przepisy o potrąceniu znajdują zastosowanie do należności wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych (prywatnoprawnych). Przepisy Kodeksu pracy określają jedynie rodzaje, 

kolejność i granice potrąceń, które mogą być dokonywane przez pracodawcę z wynagrodzenia 

za pracę należnego pracownikowi oraz kwoty wolne od potrąceń, nie regulują natomiast kwestii 

potrąceń, które miałyby być dokonywane przez pracownika. Mając na uwadze, że regulacja 

potrąceń objęta przepisami Kodeksu pracy ma charakter autonomiczny i wyprzedza w tym 

zakresie regulacje Kodeksu cywilnego (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lutego 2004 r., I 

PK 217/03) - nawet przy dopuszczeniu możliwości potrącenia dokonywanego przez pracownika 

(co musi budzić uzasadnione wątpliwości), pracownika tego musiałyby wiązać przesłanki 

potrącenia określone w art. 498 k.c. Mając na uwadze, że z przepisu, o którym mowa, wynika 

możliwość dokonywania potrąceń między osobami (fizycznymi lub prawnymi) prawnik 

stwierdził, że pracodawca Y będąc szkołą publiczną nie jest ani osobą fizyczną ani osobą 

prawną. Osobą prawną jest bowiem jednostka organizacyjna, której przepis prawa nadaje 

osobowość prawną (art. 33 k.c.) a takiego przepisu w odniesieniu do szkoły publicznej wskazać 

nie można.  
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W sytuacji o której mowa, możliwość dokonania potrącenia przez panią X. była od samego 

początku wykluczona, zaś złożone przez panią X. oświadczenie o potrąceniu nie wywołało 

jakichkolwiek skutków prawnych.  
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III. Prawo pracy dla mam – zestawienie. 

 

Zasiłek 

macierzyńs

ki 

 

 

 

 

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko lub 

przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku 

dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, 

w wieku do 10 roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o 

wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.  

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na 

wychowanie jest uzależniony od liczby dzieci przyjętych na wychowanie i 

wynosi:  

20 tygodni (140 dni) - w przypadku przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,  

31 tygodni (217 dni) – w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci na 

wychowanie,  

33 tygodni (231 dni) – w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci na 

wychowanie,  

35 tygodni (245 dni) – w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci na 

wychowanie,  

37 tygodni (259 dni) – w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej 

dzieci na wychowanie. 

Warunkiem wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez dodatkowy okres jest 

wystąpienie przez ubezpieczoną lub ubezpieczonego z odpowiednim wnioskiem 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku 

macierzyńskiego za dodatkowy okres.  
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Od 1 stycznia 2012 r. ubezpieczony – ojciec wychowujący dziecko 

przysposobione ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony 

przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, w wymiarze 2 

tygodni, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do 

ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 

ukończenia przez dziecko 10 roku życia.  

Zasiłek macierzyński wynosi 100% przychodu stanowiącego podstawę jego 

wymiaru  

Zasiłek 

opiekuńczy 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od 

wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 

nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do 

lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny.  

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi  

i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku 

kalendarzowym. Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma 

innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku 

sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2 zasiłek 

opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny 

mogący zapewnić opiekę.  

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80 % wynagrodzenia 

stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. 

Dni opieki Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. Podstawą do przyznania pracownikowi prawa do 

wolnych dni, jest oświadczenie potwierdzające, że pracownica wychowuje 

dziecko (większa liczba dzieci na wychowaniu nie wpływa na zwiększenie się 

liczby dni wolnych) w wieku do 14 lat oraz, że uprawnienie do dwóch dni 

zwolnienia w danym roku kalendarzowym nie zostało już wykorzystane  

(w szczególności przez męża). Kluczowe znaczenie dla uzyskania tego 

uprawnienia ma rzeczywiste wychowywanie dziecka do 14 roku życia, 

obojętne jest natomiast, czy dziecko jest biologiczne, przysposobione. Dwa 

dni opieki nad dzieckiem należy wykorzystać w określonym roku 

kalendarzowym. Za czas zwolnienia pracownikom przysługuje prawo do 

wynagrodzenia. 
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IV. Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego. 

Mam kilka zaległych dni urlopu wypoczynkowego, który przysługiwał mi w 2010 roku. Czy mogę 

go jeszcze wykorzystać? 

 

Jak stanowi art. 161 k.p. pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu 

wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. 

Wyjątkowo, stosownie do art. 168 k.p., urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym 

zgodnie z planem urlopów może zostać udzielony pracownikowi w terminie późniejszym, ale 

najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu 

udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p., tj. 4 dni urlopu na żądanie. 

Roszczenie o udzielenie urlopu, zgodnie z treścią art. art. 291 § 1 k.p. ulegają przedawnieniu  

z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Odnosi się on również do 

roszczenia o udzielenie urlopu wypoczynkowego. 

Rozpoczęcie biegu trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia o pracowniczy urlop 

wypoczynkowy następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje, bądź 

najpóźniej z końcem I kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z 

przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 

11 kwietnia 2001 r., sygn. Akt I PKN 367/00).  

Upływ terminów przedawnienia w odniesieniu do niewykorzystanej części urlopu 

wypoczynkowego oznacza, że pracownik nie może skutecznie dochodzić swojego roszczenia na 

drodze sądowej. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy pracodawca, po upływie terminu przedawnienia, 

zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia. 

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

 

V. Dodatkowe uprawnienia związane z podjęciem studiów za zgodą pracodawcy. 

Pracownik podejmujący studia powinien postarać się o skierowanie od pracodawcy. Z podjęciem 

studiów (dodatkowej nauki) wiąże się z bowiem szereg dodatkowych uprawnień wskazanych  

w Kodeksie pracy. Pracownikowi, który podejmuje naukę na podstawie skierowania od 

pracodawcy, przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z części dnia pracy. Może 

rownież liczyć na pomoc finansową ze strony pracodawcy. 

Wymiar urlopu szkoleniowego zależy od systemu, w jakim pracownik decyduje się uczyć. Jeśli 

pracownik podejmuje naukę w szkole wyższej w systemie wieczorowym, przysługuje mu: 
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● płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni roboczych w każdym roku studiów w szkole 

wyższej, przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się 

 i przystąpienie do egzaminów, 

● dodatkowo, w ostatnim roku studiów, płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni 

roboczych na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i 

przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego), 

● zwolnienie z części dnia pracy nie przekraczające 5 godzin tygodniowo, jeżeli czas pracy 

uniemożliwia mu punktualne przybycie na zajęcia. 

Jeśli natomiast pracownik ma zamiar uczyć się w szkole wyższej w systemie zaocznym, 

przysługuje mu: 

● płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 28 dni roboczych w każdym roku studiów w szkole 

wyższej, przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i 

przystąpienie do egzaminów, 

● w ostatnim roku studiów – dodatkowy płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni 

roboczych na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i 

przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego). 

Pracodawca może też przyznać pracownikowi, którego skierował do szkoły wyższej, dodatkowe 

świadczenia. Chodzi tu w szczególności o: 

● zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy 

podróżach służbowych na obszarze kraju, jeżeli nauka odbywa się w innej miejscowości 

niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika, 

● pokrycie kosztów podręczników i innych materiałów szkoleniowych, 

● pokrycie opłat za naukę, pobieranych przez szkołę, 

● udzielenie dodatkowego urlopu szkoleniowego. 

Ich wymiar lub wysokość zależy od woli pracodawcy. Dodatkowe świadczenia mogą być 

przyznane też pracownikowi, który uczy się na studiach podyplomowych na podstawie 

skierowania zakładu pracy. Obok urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z części dnia pracy, pod 

warunkiem że umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej, pracodawca 

może przyznać takiemu pracownikowi zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, 

wyżywienia i przejazdu. 

Pracodawca kierujący pracownika do szkoły oraz pracownik, którego skierowanie takie dotyczy, 

powinni zawrzeć umowę, która określałaby ich wzajemne prawa i obowiązki.  

W umowie powinny więc zostać przede wszystkim wskazane : 

● świadczenia, które będą przysługiwać pracownikowi w czasie jego nauki (ich wymiar lub 

wysokość tj. podanie wymiaru urlopu szkoleniowego i innych zwolnień z pracy, 

wskazanie ewentualnych dodatkowych świadczeń); 
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● termin rozpoczęcia nauki i czas jej trwania; 

● tryb, w jakim nauka będzie się odbywała (zaoczny, wieczorowy); 

● obowiązki pracownika wobec pracodawcy kierującego go do szkoły, np. ustalenie czasu 

odpracowania przez niego okresu nauki w danym zakładzie pracy, zasady zwrotu kosztów 

poniesionych przez pracodawcę związanych ze studiami, np. rozwiązania umowy o pracę 

przez pracownika w okresie wskazanym w umowie); 

● zasady korzystania przez pracownika z przyznanych mu uprawnień, np. obowiązki 

dokumentowania, informowania o terminach egzaminów, zajęć, zaliczeniu roku itp. Oraz 

konsekwencje niedochowania ustalonych obowiązków. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 

dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z póżn. zm.) pracownik, który 

otrzymał od zakładu pracy przysługujące mu z tytułu skierowania go na studia określone 

świadczenia i w trakcie nauki lub po jej ukończeniu w terminie nie określonym w umowie, nie 

dłuższym niż 3 lata: 

● rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem ; 

● z którym zakład rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,  

jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez zakład pracy na jego naukę w wysokości 

proporcjonalnie do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki, chyba że 

zakład pracy odstąpi od żądania zwrotu kosztów w części lub w całości, jeżeli bez uzasadnionych 

przyczyn przerwie naukę w szkole lub jej nie podejmie. 

Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, pomimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało 

ono spowodowane: 

● szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na jego zdrowie, stwierdzonym orzeczeniem 

lekarskim, w razie gdy zakład pracy nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze 

względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu 

lekarskim, 

● brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na inwalidztwo lub utratę zdolności 

do wykonywania dotychczasowej pracy, 

● przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości w związku ze zmianą miejsca 

zatrudnienia małżonka, 

● przeprowadzeniem się pracownika do innej miejscowości ze względu na zawarcie związku 

małżeńskiego z osobą zamieszkałą w innej miejscowości. 

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

 



9 

 

VI. Odprawa rentowa. 

Z powodu poważnych problemów ze zdrowiem i koniecznością przejścia na rentę muszę 

zakończyć pracę na obecnym stanowisku. Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z 

powodu uzyskania renty  przysługuje prawo do odprawy? 

 

Zgodnie z treścią art. 921 § 1 k.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z 

tytułu niezdolności do pracy , którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, 

przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, 

który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.   

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

 

VII. Prawo do urlopu okolicznościowego z powodu pogrzeb krewnych małżonka. 

Zmarła ciocia mojej żony, która z nami mieszkała. Czy w związku z jej pogrzebem przysługuje mi 

prawo do urlopu okolicznościowego? 

 

Kwestia ta pozostaje uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 

maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania 

pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. 2007 Nr 227 poz.1678).  

Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia w celu załatwienia rodzinnych 

i osobistych spraw- przysługuje w wymiarze: 

● 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu 

małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,  

● 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, 

teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu 

pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;  

● 2 dni w ciągu roku - w przypadku pracownika wychowującego przynajmniej jedno 

dziecko w wieku do lat 14  

 

Pracownik ma obowiązek powiadomić pracodawcę w terminie określonym w Regulaminie pracy 

lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danym miejscu pracy o powodach i o okresie zwolnienia. 

Obowiązany jest również udokumentować zależność pomiędzy zdarzeniem powodującym 

nieobecność w pracy oraz terminem jego zaistnienia. 

W przypadku opisanym w pytaniu dowodem usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy będzie 

odpis skrócony aktu zgonu oraz oświadczenie, że zmarła osoba pozostawała na utrzymaniu lub 

była pod bezpośrednią opieką pracownika. 
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Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy 

ustalaniu wynagrodzenia za urlop, podobnie jak przy określaniu wynagrodzenia przy urlopach 

wypoczynkowych.  

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

 

VIII. Urlop na szukanie nowej pracy. 

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do urlopu z powodu szukania nowej pracy? 

 

Zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzenia umowy 

 o pracę w wymiarze: 

● 2 dni roboczych - w okresie wypowiedzenia nie przekraczającego 1 miesiąca,  

● 3 dni roboczych - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, a także w przypadku jego 

skrócenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z powodu 

zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy np. zwolnień zbiorowych.  

Przesłankami nabycia prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 37 k.p. są: 

● wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, oraz 

● co najmniej dwutygodniowy okres wypowiedzenia. 

 

Dni wolne od pracy przysługują tylko w razie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie przysługują 

one jeżeli do rozwiązania stosunku pracy doszło w innym trybie, w tym w szczególności przy 

zawarciu porozumienia rozwiązującego umowę o pracę, nawet wówczas, gdy zgodnie z 

porozumieniem termin zakończenia pracy został wyznaczony z późniejszą datą. 

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługiwać będą również pracownikowi, któremu 

pracodawca złożył wypowiedzenie zmieniające, jeśli ten odmówił przyjęcia zaproponowanych 

warunków pracy lub płacy, na skutek czego wypowiedzenie zmieniające przekształciło się  

w wypowiedzenie definitywne (art. 37 k.p. w zw. z art. 42 § 1 k.p.). 

Zwolnienie na poszukiwanie pracy ma charakter celowy, tj. pracodawca nie ma zatem obowiązku 

udzielić go, jeśli pracownik nie będzie poszukiwał nowej pracy np. z powodu podjęcia 

działalności gospodarczej, samozatrudnienia, czy przejścia na emeryturę. 

W przypadku jednak jeśli pracownik pomimo uzyskania uprawnień do emerytury ma zamiar 

nadal pracować  - prawo do w/w zwolnienia również mu przysługuje. 

Pracodawca nie może odmówić udzielenia zwolnienia jeżeli pracownik znalazł już nową pracę, 

ale załatwia formalności związane z jej przyjęciem. 

Za czas zwolnienia, o którym mowa w art. 37 k.p. pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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IX. Uprawnienia pracownika związane z oddaniem krwi. 

Oddałem krew, dostałem zaświadczenie, które jak mi przekazano jest podstawą usprawiedliwienia 

mojej nieobecności w pracy. 

Mój pracodawca zapowiedział mi jednak, że obniży mi z tego powodu wynagrodzenie (za 1 dzień 

nieobecności), uznał jednak nieobecność za usprawiedliwioną. Czy ma do tego prawo? 

 

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w 

sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień 

od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 281) każdemu pracownikowi przysługuje prawo do 

zwolnienia w celu oddania krwi. Czas, na który pracodawca musi zwolnić pracownika od  pracy 

określany jest przez stację krwiodawstwa. Ponadto pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy 

pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację 

krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.  

Oddając krew w centrum krwiodawstwa lub podczas akcji oddawania krwi pracownik może 

otrzymać zaświadczenie upoważniające do dnia wolnego od pracy. Pracownik, który oddaje krew 

ma prawo do zwolnienia na czas konieczny do pobrania krwi z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia. 

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

Sprawy cywilne. 

X. Postępowanie w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. 

Osoba zainteresowana wniosła do sądu pozew o zakaz naruszania własności i rozgraniczenie. 

Sąd Rejonowy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku osoby 

zainteresowanej o rozgraniczenie wniosek ten odrzucił.  

 

Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadzane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta na 

wniosek strony lub z urzędu. Czynności podczas rozgraniczenia nieruchomości podejmuje 

geodeta wyznaczony przez wójta […]. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta 

nakłania strony zainteresowane do zawarcia ugody, która ma moc ugody sądowej.  

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody możliwe są dwa rozwiązania: 

● wójt […] wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Strona niezadowolona z 

ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji 

o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 17 

maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr  poz.  z  późn. zm.), 

przekazania sprawy sądowi, lub 
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● w sytuacji braku ugody lub gdy nie ma podstaw do wydania decyzji przez wójta […], 

upoważniony geodeta przeprowadza stosowne czynności i sporządza opinię i całość 

dokumentacji przekazuje wójtowi […], który umarza postępowanie i przekazuje z urzędu 

sprawę do rozpoznania sądowi powszechnemu. 

 

Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do 

rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

 

Postępowanie w sądzie w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości prowadzone jest w trybie 

postępowania nieprocesowego. W zakresie kosztów zasadą jest, że każda ze stron ponosi koszty 

związane z jej uczestnictwem w sprawie. Sąd może jednak stosunkowo rozdzielić obowiązek 

zwrotu kosztów lub nałożyć go na jednego z uczestników w całości.  

 

Osoba zainteresowana winna zatem złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta o dokonanie 

rozgraniczenia nieruchomości, w którym należy określić  miejsce położenia nieruchomości, nr 

księgi wieczystej, numer działki ewidencyjnej, wskazać właściciela  oraz nieruchomość sąsiednią 

podając jej dane. We wniosku wskazać należy geodetę, dla którego gmina winna udzielić  

upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności rozgraniczenia. Rozgraniczenie 

przeprowadzane jest na koszt wnioskodawcy. Na postanowienie o wszczęciu postępowania 

rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.  

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

 

XI. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. 

Jakiś czas temu kupiłem w sklepie telewizor LCD po kilku tygodniach przestał odbierać fonię  

a później również wizję nadawanych programów. Czy w związku z tym mam jakieś uprawnienie z 

tytułu rękojmi? 

 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, za 

towar konsumpcyjny uważana jest rzecz ruchoma sprzedana osobie fizycznej, która nabywa tę 

rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem 

sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że niezgodność istniała w chwili wydania. 

Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego 

zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży 
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przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego 

według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.  

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do 

stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa 

albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.  

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj 

i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie 

naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu 

kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, 

robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru 

konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, 

nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 

Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli 

sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa 

albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się 

stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. 

Jednakże kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z 

umową jest nieistotna.  

Kupujący nie może żądać doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową, 

jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z 

umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku 

jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten 

biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, 

strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. 

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

 

XII. Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa. 

Tydzień temu kupiłem od domokrążcy czajnik bezprzewodowy jednakże następnego dnia zakup 

przestał mi się podobać. Słyszałem, że mogę go zwrócić i otrzymam zwrot pieniędzy czy jest jakiś 

termin, w którym mogę dokonać zwrotu? 

 



14 

 

Osoba, która działa w imieniu przedsiębiorcy i zawiera w jego imieniu umowy (w tym przypadku 

umowy sprzedaży) poza lokalem przedsiębiorstwa powinna okazać swój dokument tożsamości 

oraz dokument potwierdzający swoje umocowanie do działania w imieniu tego przedsiębiorcy. 

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez 

podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od 

zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego 

upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest 

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty 

dokonania przedpłaty. 

Ten kto zawiera z konsumentami umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej 

zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 

dni i wręczyć mu wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska 

(nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi 

pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot 

świadczenia i cenę. 

Konsument, na żądanie przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu może poświadczyć 

na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia  

o odstąpieniu od umowy.  

Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg 

dziesięciodniowego terminu do odstąpienia nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument 

może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia 

nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. 

Zatem w tym przypadku jeśli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie do 

odstąpienie może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie 

odstąpienia ale nie później niż trzy miesiące od daty zawarcia umowy. 

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

 

XIII. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanego przebywającego za 

granicą. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka z prośbą o pomoc  

w sprawie wyegzekwowania alimentów na rzecz małoletniego dziecka od męża przebywającego  

w USA. Zobowiązany, pomimo sądowego orzeczenia nie płaci alimentów, beneficjentka zmuszona 

jest zatem skierować przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. 
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Tryb postępowania w powyższej sytuacji, tj. egzekwowania należności przez wierzyciela 

alimentacyjnego roszczeń od dłużnika przebywającego poza UE, regulują postanowienia 

Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku z 

dnia 20.06.1956 r. /Dz.U. z 1961 r., nr 17, poz.87/. 

W celu rozpoczęcia postępowania należy skierować wniosek do właściwego Sądu Okręgowego o 

wszczęcie egzekucji zagranicznej z przedłożeniem właściwego tytułu wykonawczego (wyroku 

zasądzającego alimenty) i podaniem adresu dłużnika.  

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

 

XIV. Wykreślenie prawa dożywocia. 

W dziale III księgi wieczystej obejmującej działkę, którą chcę kupić wpisane jest prawo dożywocia 

na rzecz babci obecnego właściciela. Babcia już nie żyje. Co należy zrobić w celu wykreślenia 

wpisu? 

 

W celu wykreślenia prawa dożywocia należy złożyć wniosek wraz z odpisem aktu zgonu osoby 

uprawnionej z tytułu dożywocia. Może to zrobić obecny właściciel, jak również wniosek  

o wykreślenie może zostać zawarty w akcie notarialnym przenoszącym własność na kupującego  -  

nowego właściciela. 

Na podstawie art. 46 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. 

Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594 ze zm.) opłata od wniosku o wykreślenie wpisu danego prawa  

z księgi wieczystej stanowi połowę opłaty, jaką uiszcza się za wpis tego prawa do księgi. Jeżeli 

wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej jest zawarty w akcie notarialnym, całkowitą 

opłatę nalicza i pobiera notariusz. Opłata od wniosku o wykreślenie wpisu wynosi 75 zł (1/2 

opłaty za wpis – art. 42 ustawy o kosztach (...)).  

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

 

XV. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości. 

Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości należącej kiedyś do moich rodziców, a teraz 

do mnie, popełniono błąd i nieprawidłowo wpisano powierzchnię działki, znacznie ją zaniżając. 

Jak wygląda procedura sprostowania wpisu? 

 

Opis w Dziale I-O księgi wieczystej – oznaczenie nieruchomości, jest ujawniany na podstawie 

danych z katastru nieruchomości (art. 26 ust. 1 k.w.u.) tj. ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej przez właściwe, ze względu na położenie gruntu, Starostwo Powiatowe. 
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W razie niezgodności danych katastru nieruchomości z oznaczeniem nieruchomości w księdze 

wieczystej sąd rejonowy dokonuje na wniosek sprostowania oznaczenia nieruchomości na 

podstawie danych katastru nieruchomości. Sprostowanie może być dokonane także z urzędu, na 

skutek bezpośredniego sprawdzenia danych w bazie danych katastru nieruchomości lub 

zawiadomienia jednostki prowadzącej kataster nieruchomości (art. 27 ust. 1 i 2 k.w.u.).  

Do wniosku o dokonanie sprostowania wpisu należy zatem dołączyć wypis z ewidencji gruntów, 

wypis z mapy ewidencyjnej lub wykaz zmian gruntowych z klauzulą, że wypis ten może być 

podstawą dokonania wpisów w księdze wieczystej. 

Od wniosku pobierana jest opłata stała w kwocie 60,00 zł. 

Wnioskodawcą może być każda osoba, której prawa są wpisane do księgi wieczystej i która 

dowie się o zmianie oznaczenia nieruchomości. Oprócz niej uczestnikami postępowania są 

wszystkie osoby, których prawa lub roszczenia są ujawnione w księdze. 

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

 

Sprawy spadkowe 

XVI. Zapis windykacyjny, a zapis testamentowy – różnice. 

W dniu 23 października 2011r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w istotny 

sposób zmienia zasady polskiego prawa spadkowego. Została bowiem wprowadzona nowa 

instytucja, a mianowicie zapis windykacyjny. Spadkodawca może zdecydować o podziale spadku 

w ten sposób, że wskaże  jakie przedmioty przypadną po jego śmierci konkretnym osobom.  

Zapisu windykacyjnego można dokonać tylko w testamencie sporządzonym w formie aktu 

notarialnego, w którym spadkodawca postanowi, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu 

 z chwilą otwarcia spadku (t. j. śmierci testatora). 

Różnica między zapisem windykacyjnym a zapisem tzw. zwykłym uregulowanym w Kodeksie 

cywilnym przed nowelizacją polega na tym, że zapis zwykły zobowiązuje jedynie spadkobiercę 

do spełnienia na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiorcy zwykłego) określonego świadczenia. 

Zapisobiorca zwykły z mocy zapisu staje się w chwili otwarcia spadku wierzycielem 

spadkobiercy. Na podstawie tej wierzytelności zapisobiorca może jedynie żądać wykonania 

zapisu przez spadkobiercą. W przypadku zapisu windykacyjnego zapisobiorca windykacyjny w 

chwili otwarcia spadku nabywa przedmiot zapisu. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być 

np. nieruchomość, samochód, a zatem rzecz oznaczona co do tożsamości, jak również 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego, majątkowe prawa 

autorskie, a zatem zbywalne prawo majątkowe. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być 

również przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, także ustanowienie  na rzecz zapisobiorcy 

użytkowania lub służebności. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Postępowanie w przedmiocie ustanowienia opiekuna dla osoby małoletniej. 

Opiekę ustanawia się dla każdej osoby, która wymaga pieczy prawnej, tj. dla małoletniego 

niepozostającego pod władzą rodzicielską oraz dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. 

Opieka nad małoletnim jest instytucją subsydiarną (surogatem) względem władzy rodzicielskiej. 

Wyłączność sądu opiekuńczego dotyczy nie tylko ustanowienia opieki, ale i nadzoru nad jej 

sprawowaniem. Jeżeli wymaga tego dobro pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może aż do 

czasu objęcia opieki przez opiekuna ustanowić kuratora lub wydać inne zarządzenia niezbędne dla 

ochrony osoby lub jej majątku (art. 147 KRO). 

 

Powody ustanowienia opieki nad małoletnim: 

● śmierć rodzica;  

● brak po stronie rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych (rodzic jest małoletni lub 

ubezwłasnowolniony);  

● pozbawienie władzy rodzicielskiej; 

● zawieszenie władzy rodzicielskiej; 

● sądowe ustalenie ojcostwa bez przyznania ojcu władzy rodzicielskiej; 

● rozwiązanie przysposobienia w okresie małoletności adoptowanego; 

 

Zgodnie z treścią art. 572 k.p.c. każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie 

postępowania z urzędu, ma obowiązek zawiadomienia o tym sądu opiekuńczego.  

Po uzyskaniu stosownej informacji i ewentualnym sprawdzeniu jej wiarygodności, sąd 

opiekuńczy powinien podjąć z urzędu postępowanie o ustanowienie opieki, na podstawie art. 

570 k.p.c. Samo postępowanie o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna toczy się w trybie 

nieprocesowym. 

 

W art. 149 k.r.o. przewidziane są cztery odmienne reguły pomocne w fazie typowania przez sąd 

kandydata na opiekuna:  

 wskazanie dokonane przez rodziców małoletniego - uprawnienie do wskazania kandydata 

na opiekuna małoletniego, przysługuje również rodzicom adopcyjnym, jeśli zachodzi 

potrzeba ustanowienia opiekuna dla przysposobionego dziecka; 

 dokonanie przez sąd opiekuńczy wyboru opiekuna spośród krewnych lub innych osób 

bliskich dziecka lub jego rodziców; 
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 wskazanie kandydata przez właściwą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, 

organizację społeczną, do której należy piecza nad małoletnimi albo przez placówkę, 

zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, w których małoletni już przebywa;  

 powierzenie sprawowania opieki rodzinie zastępczej, w której dziecko zostało wcześniej 

umieszczone. 

 

Opiekun nie może zatem odmówić skutecznie objęcia opieki może się natomiast ubiegać o 

zwolnienie z tego obowiązku. Sąd opiekuńczy rozstrzyga w tym zakresie wyłącznie na wniosek 

osoby ustanowionej opiekunem, zgłoszony w ciągu tygodnia od doręczenia jej postanowienia o 

powołaniu (art. 592 k.p.c.). 

 

Trzy podstawowe atrybuty opiekuna:  

● piecza nad osobą pupila;  

● piecza nad majątkiem podopiecznego; oraz  

● jego reprezentowani. 

 

Kryteria należytego sprawowania opieki zostały wymienione w art. 154 k.r.o. Zgodnie z tym 

przepisem, opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak 

tego wymaga dobro pozostającego pod opieką oraz interes społeczny. 

 

W myśl art. 162 § 2 k.r.o. wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest 

nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki związane jest z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej 

albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Sąd nie może zatem przyznać 

wynagrodzenia z urzędu. Ocena, czy zachodzą przesłanki określone w art. 162 § 1 k.r.o., czy też 

istnieją okoliczności uzasadniające odmowę przyznania wynagrodzenia wskazane w art. 162 § 2 

k.r.o., należy do sądu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia opiekuna zakreślona została w art. 

53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (nie powinno ono przekraczać 1/10 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

 

Opieka charakteryzuje się tym, że sprawowana jest pod nadzorem sądu opiekuńczego. W art. 

165–167 k.r.o. wymienione zostały następujące instrumenty nadzoru; bieżące zaznajamianie się z 

działalnością opiekuna, udzielanie mu wskazówek i poleceń, żądanie od opiekuna wyjaśnień w 

sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej 

sprawowaniem, składanie okresowych sprawozdań dotyczących osoby małoletniego oraz 

rachunków z zarządu majątkiem dziecka. 
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Sąd zobowiązany jest do wydania postanowienia o zwolnieniu opiekuna (zwolnienie 

obligatoryjne) w dwóch sytuacjach:  

● jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do 

sprawowania opieki 

● albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod 

opieką (art. 169 § 2 k.r.o.).  

 

Opieka jako instytucja ustaje automatycznie, z mocy prawa, z chwilą ustąpienia przyczyn jej 

ustanowienia. 

W odniesieniu do małoletniego, opieka ustaje  

● śmierci dziecka; 

● osiągnięcia przez pupila pełnoletności; 

● albo gdy przywrócona zostanie nad nim władza rodzicielska; 

● ustalenia macierzyństwa;  

● twierdzenia pochodzenia dziecka od ojca, przy założeniu, że macierzyństwo zostało 

wcześniej ustalone, ale matce nie przysługuje władza rodzicielska;  

● uzyskania (lub odzyskania) przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych, z 

chwilą osiągnięcia przez niego pełnoletności lub uchylenia orzeczenia o 

ubezwłasnowolnieniu;  

● uchylenia postanowienia o zawieszeniu władzy rodzicielskiej na podstawie art. 110 § 2 

k.r.o.;  

●  przywrócenia władzy rodzicielskiej, której wcześniej rodzic został pozbawiony (art. 111 § 

2 k.r.o.);  

● przysposobienia dziecka pozostającego do tej pory pod opieką. 

 

W przypadku zakończenia opieki, opiekun jest zobowiązany do: 

 oddania majątku pupila osobie uprawnionej do jego objęcia;  

 rozliczenia się przez opiekuna ze sprawowanego zarządu majątkiem podopiecznego;  

 dalszego prowadzenia przez opiekuna pilnych spraw małoletniego;  

 obowiązku zwrotu zaświadczenia otrzymanego przez opiekuna po objęciu opieki.  

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

 

II. Tryb postępowania przed sądem po wydaniu orzeczenia w I instancji. 

Beneficjent zgłosił się z prośbą o poradę dwa dni po ogłoszeniu wyroku w sprawie wniesionej 

przeciwko niemu o ochronę posiadania. W sprawie po przeprowadzeniu postępowania 

dowodowego i oględzin nieruchomości wydany został wyrok uwzględniający powództwo. Z jego 
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treścią nie zgadza się pozwany beneficjent, a w sprawie występował bez pełnomocnika 

procesowego i nie zrozumiał pouczenia Sądu odnośnie trybu odwołania się od niekorzystnego 

orzeczenia. 

 

Zgodnie z treścią art. 328 k.p.c. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku na wniosek strony złożony w 

terminie tygodnia od ogłoszenia sentencji wyroku. Wniosek ten nie podlega żadnej opłacie 

sądowej. Po sporządzeniu przez sędziego uzasadnienia wyroku jest on doręczany stronie, która 

taki wniosek złożyła. 

W terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem stronie przysługuje prawo 

złożenia apelacji. Apelację wnosi się do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego, 

który wydał wyrok podlegający zaskarżeniu przez beneficjenta.  

Opłata do apelacji w sprawie o ochronę posiadania wynosi 200 złotych. 

W przypadku jeśli strona nie złoży wniosku o sporządzenie i wydanie uzasadnienia wyroku, 14 - 

dniowy do złożenia apelacji biegnie od dnia w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia 

wyroku czyli wynosi on 21 dni od daty ogłoszenia wyroku. 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. Intercyza. 

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie: intercyza) - zawierana pomiędzy małżonkami lub 

osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia 

odmiennego aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Jej zasady regulują Rozdziały 

II (Umowne ustroje majątkowe) i III (Przymusowy ustrój majątkowy) Działu III (Małżeńskie 

ustroje majątkowe) Tytułu I ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – art. 47 - 54.  

Intercyza spisywana jest przed notariuszem w formie aktu notarialnego, przed lub po zawarciu 

małżeństwa.  

Obowiązkiem małżonka jest poinformowanie swoich wierzycieli o fakcie zawarcia umowy oraz 

jej rodzaju, jako stanowi bowiem art. 47
1
 k.r.o. „Małżonek może powoływać się względem innych 

osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.” 

Umowna rozdzielność majątkowa nie powstać ze wsteczną datą. Zawarcie intercyzy nie wyłącza 

zatem wspólnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązania powstałe przed dniem jej 

podpisania. 

Spotkać się można z kilkoma rodzajami intercyzy: 

● umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo 

rozdzielność z wyrównaniem dorobków); 

● umowa rozszerzająca wspólność majątkową; 
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● umowa ograniczająca wspólność majątkową; 

● umowa przywracająca wspólność ustawową. 

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

 

II. Powództwo wzajemne. 

Powództwo wzajemne jest powództwem, które wytacza pozwany przeciwko powodowi niejako w 

odpowiedzi na żądania powoda zawarte we wniesionym przez niego pozwie. Stanowi więc 

sposób zarówno obrony pozwanego, jak i dochodzenia jego własnych roszczeń (art. 204 k.p.c.). 

Pozew wzajemny jest co do zasady normalnym powództwem tj: 

● musi spełniać wszystkie warunki formalne pozwu,  

● musi zostać opłacony zgodnie z ustawą o kosztach sądowych.  

Pozew wzajemny musi być wytoczony przeciwko powodowi pierwotnego pozwu. 

Pozew wzajemny zawsze wnosi się do sądu, w którym była rozpoznawana pierwsza sprawa 

(niezależnie od wartości przedmiotu sporu). 

Pozew można złożyć najwcześniej po otrzymaniu powództwa (pierwotnego): 

● w odpowiedzi na pozew,  

● w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym,  

● w sprzeciwie od wyroku zaocznego,  

● w zarzutach od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.  

Pozew wzajemny można również złożyć w formie oddzielnego pisma procesowego (pozwu) 

najpóźniej do zakończenia pierwszej rozprawy. 

Powództwo wzajemne można wnieść jeśli: 

● gdy roszczenie pozwanego pozostaje w związku z roszczeniem powoda (przedstawionym 

w powództwie), np. roszczenie spadkobiercy o wydanie przedmiotu spadku i powództwo 

posiadacza przedmiotu spadku o wypłacenie zachowku;  

● gdy roszczenia nadają się do potrącenia, np. strony żądają zapłaty określonych należności 

pieniężnych,  

Pozew wzajemny musi dotyczyć wyłącznie powoda. Nie można w ramach pozwu wzajemnego 

pozwać również innych osób. 

Powództwa wzajemnego nie można wnieść : 

● po upływie terminu,  

● w sprawach o:  

● ochronę posiadania, 

● rozwód, 

● rozpoznawanych w postępowaniu gospodarczym, 
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● rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym (formularze) – o ile sprawa z 

powództwa wzajemnego nie może być rozpoznana w tym postępowaniu. 

W przypadku jeśli Sąd uzna, że wniesione powództwo nie może być uznane za wzajemne, jest ono 

traktowanie jako odrębne powództwo i podlega rozpoznaniu niezależnie od sprawy głównej. Sąd 

może połączyć obydwa powództwa do wspólnego rozpoznania. 

Powództwo wzajemne wnosi się przede w szystkim w celu uzyskania wzajemnej kompensaty 

roszczeń, można również prowadzić do uzyskania nadwyżki - jeśli wartość pozwu wzajemnego 

jest wyższa niż pierwotnego. Dzięki wniesieniu powództwa wzajemnego można uniknąć 

konieczności zawieszenia postępowania, do czasu rozpatrzenia sprawy pierwotnej, jeśli sprawy są 

ze sobą związane. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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