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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy cywilne. 

 
I. Umowa zawarta na odległość. 

 

Zakupiłem przez internetowy serwis aukcyjny biurko, jednakże gdy zostało ono dostarczone 

okazało się, jest inne niż było w ogłoszeniu. Czy mogę wycofać się z tego zakupu i odzyskać 

wpłacone pieniądze? 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - 

konsument, który zawarł umowę bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość, szczególności drukowanego lub elektronicznego 

formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci 

drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem 

zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, 

automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub 

innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. umowę na odległość może od niej odstąpić bez 

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

dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia.  

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpieniu przed jego 

upływem. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie przez sprzedawcę, że konsumentowi wolno 

odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy. 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. W razie braku informacji o prawie do 

odstąpienie w ciągu 10 dni od dnia wydania rzeczy bądź zawarcia umowy, termin, w którym 

konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania 

rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. 

W tym przypadku jeśli nie upłynęło 10 dni od dostarczenia zamówionej rzeczy konsument 

może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

II. Sprzedaż nieruchomości obciążonej służebnością mieszkania. 
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Jestem właścicielem nieruchomości obciążonej prawem służebności mieszkania. Czy  

w związku z tym mam prawo sprzedać nieruchomość ? Czy do sprzedaży wymagana będzie 

zgoda osoby uprawnionej do służebności? 

Obciążenie nieruchomości służebnością mieszkania nie pozbawia właściciela prawa do 

rozporządzania nieruchomością. Prawo właściciela nieruchomości do rozporządzania rzeczą 

nie jest też ograniczone wymogiem uzyskania zgody ze strony uprawnionego do służebności. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

III. Realizacja uprawnień z gwarancji. 

 

Klient zakupił w salonie firmowym telewizor. Okazało się, że towar ma wady. Klient 

korzystając z uprawnień gwarancyjnych zwrócił się do gwaranta o wymianę telewizora na 

nowy. Gwarant odmówił uznania roszczeń powołując się na brak paragonu zakupu, który 

rzekomo konieczny jest do realizacji roszczeń reklamacyjnych klienta. 

Klient nie ma paragonu potwierdzającego zakup telewizora w salonie firmowym. Jednak na 

pisemnej gwarancji producenta, którą otrzymał przy zakupie jest wyraźna data zakupu  

i pieczątka firmowa salonu.  

Czy brak paragonu pozbawia go uprawnień wynikających z gwarancji?   

 

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, mając na uwadze przepisy art. 577–582 k.c. i art. 13 

ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176), iż gwarancja to dokument 

zawierający oświadczenie gwaranta, określające obowiązki gwaranta i uprawnienia 

kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości 

wskazanej w tym oświadczeniu (np. kupiony towar jest wadliwy). Gwarancja jest najczęściej 

udzielana przez producenta, ale może ją wystawić również sprzedawca czy importer. 

Gwarancja dotyczy zwykle tzw. przedmiotów trwałego użytku – np. sprzętu AGD i RTV, 

komputerów, samochodów. Jeśli na dany towar udzielono gwarancji, sprzedawca musi wydać 

klientowi, wraz z towarem, dokument gwarancyjny.  

Udzielenie kupującemu gwarancji jest bezpłatne. Jeżeli klient otrzymał od sprzedawcy 

dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, 

że wystawca dokumentu (gwarant) ma obowiązek usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego  

w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie ma takiego terminu, zgodnie z ogólnym prawem termin 

ten wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Jeżeli  

w gwarancji nie ma innych zastrzeżeń, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko 

wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. W gwarancji muszą znaleźć się 

podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji – w tym nazwa i adres 

gwaranta lub jego przedstawiciela w RP, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony 

gwarancyjnej.  
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W dokumencie gwarancyjnym należy zawrzeć stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany 

towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających  

z niezgodności towaru z umową. Jeśli chcemy skorzystać z gwarancji, musimy sprawdzić  

w dokumencie gwarancyjnym, w jakich sytuacjach powstaje odpowiedzialność gwaranta 

(najczęściej jest to popsucie się sprzętu). Gwarancja określa również, do kogo należy złożyć 

reklamację – może to być zarówno punkt serwisowy, jak i sprzedawca czy producent.  

 

Przy sprzedaży konsumenckiej kupujący ma prawo wyboru między korzystaniem  

z gwarancji a dochodzeniem roszczeń z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego  

z umową. Warto wiedzieć, że dokonany wybór jest wiążący tylko w stosunku do konkretnej 

wady – jeśli pojawi się kolejna wada towaru, klient znowu ma prawo wybrać, który tryb jest 

dla niego korzystniejszy. Zdarza się, że sprzedawcy próbują przekonywać kupujących, że 

skoro za pierwszym razem złożyli reklamację, korzystając z gwarancji (lub odpowiednio – 

niezgodności towaru z umową), to kolejne reklamacje również powinny odbywać się w tym 

samym trybie. Takie działanie jest sprzeczne z prawem.  

 

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie wskazać należy, wydana wraz z towarem, 

prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, która zawiera wszelkie dane potrzebne do 

dochodzenia praw wynikających z gwarancji, jest wystarczającym dowodem 

potwierdzającym istnienie uprawnień gwarancyjnych i nie jest konieczne okazanie paragonu 

zakupu towaru. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

IV. Ustanie prawo dożywotniej służebności mieszkania. 

 

Czy istnieje możliwość ustania prawa dożywotniej służebności mieszkania w sytuacji, gdy 

żyje osoba uprawniona do służebności?  

 

Zasadą jest, że służebność mieszkania, będąca szczególną postacią służebności osobistej, 

która została ustanowiona na czas życia uprawnionego, wygasa w chwili jego śmierci, o ile 

nie umówiono się, że po śmierci uprawnionego służebność będzie przysługiwać jego 

dzieciom, rodzicom i małżonkowi – zob. art. 301 § 2 k.c. Istnieje jednak szereg sytuacji, gdy 

prawo to może wygasnąć jeszcze za życia uprawnionego. Jako przykład takiego wygaśnięcia 

można wskazać np. sytuację, w której sam uprawniony zrzeka się przysługującego mu 

prawa.  Właściciel nieruchomości obciążonej nie może natomiast, w zwykłych 

okolicznościach, doprowadzić do wygaśnięcia służebności wbrew woli uprawnionego. Jeżeli 

jednak uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy 

wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany 

służebności na rentę (art. 303 k.c.). Zamiany służebności osobistej na rentę może żądać z 

ważnych powodów rolnicza spółdzielnia produkcyjna, jeśli nieruchomość obciążona taką 
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służebnością została wniesiona jako wkład do spółdzielni (art. 305 k.c.). Art. 297 k.c. 

stanowi też, że do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach 

gruntowych, z zachowaniem art.296-305 k.c. i dlatego zastosowanie znajdą też przepisy 

regulujące wygaśnięcie służebności gruntowych – służebność mieszkania wygaśnie np. 

wskutek niewykonywania jej przez 10 lat (art. 293 § 1 w zw. z art. 297 k.c.).  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

V. Niedozwolone postanowienie umowne (klauzula abuzywna). 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani N., która przedstawiła 

prawnikowi projekt umowy przedstawionej jej do podpisu przez zarząd Spółki X realizującej 

zadania z zakresu użyteczności publicznej polegające na świadczeniu usług związanych  

z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe usytuowanych na 

nieruchomościach, których nie można przyłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt 

przewidywał (m.in.), że umowa o odpłatne świadczenie usług przez Spółkę X (kontrahent 

konsumenta) na rzecz Pani N (konsument) zostanie zawarta na czas nieoznaczony oraz, że 

„Umowa może być ona w każdym czasie rozwiązana przez każdą ze stron,  

z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.”   

 

Prawnik poddał przedstawiony projektu umowy badaniu w świetle art. 385 (1-3) k.c. Zwrócił 

przy tym uwagę, że stosownie do 385 (1) pkt 15 k.c.: „W razie wątpliwości uważa się, że 

niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności zastrzegają dla 

kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas 

nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia”. 

Mając na uwadze powyższe prawnik uznał, że wątpliwości o których mowa w art. 385 (1) pkt 

15 k.c. mogą istotnie mieć miejsce w odniesieniu do klauzuli umożliwiającej Spółce X 

rozwiązanie umowy w każdym czasie bez konieczności ziszczenia się jakichkolwiek 

dodatkowych warunków. Prawnik zastrzegł jednak, że nie przesądza to jeszcze o nieważności 

(bezskuteczności) takiej klauzuli. Aby bowiem klauzula mogła być uznane za nieważną 

(bezskuteczną) musiałaby ona zostać negatywnie oceniona w świetle art. 385(1) § 1 k.c. 

Przepis, o którym mowa, stanowi natomiast (m.in.), że „Postanowienia umowy zawieranej z 

konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i 

obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (...) 

Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto 

się na to powołuje. Oznacza to, że w razie jeśli Pani N podpisze przedstawioną jej do podpisu 

przez zarząd Spółki X umowę, to późniejsze wątpliwości, co do tego, czy dopuszczalne jest w 

obrocie posłużenie się klauzulą stanowiącą, że „Umowa może być w każdym czasie 

rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia” - 

będzie można rozstrzygnąć na rzecz uznania tej klauzuli za niedozwoloną. Jeżeli jednak po 

wizycie w Centrum Obsługi Prawnej i Obywatelskiej Pani N złoży wizytę w siedzibie Spółki X i 
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podzieli się swoimi wątpliwościami z zarządem Spółki a następnie podpisze umowę, to będzie 

to równoznaczne z indywidualnym uzgodnieniem klauzuli. Takie indywidualne uzgodnienie 

spółka X będzie mogła łatwo udowodnić zaś sama klauzula, jako nie mogąca budzić 

wątpliwości nie będzie mogła zostać uznana z nieważną. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

VI. Loty ćwiczeniowe i akrobatyczne samolotów startujących z lotniska. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się pani D., która zostawiła doradcy 

klienta pismo następującej treści: „Praktycznie w każdy weekend odbywają się loty 

ćwiczeniowe i akrobatyczne nad moją posesją lub w jej bliskim sąsiedztwie. Wielokrotne 

interwencje u władz lotniska nic nie dały. Ze swej strony zakończyłam już jałowe rozmowy  

z władzami. Złożyłam też wniosek do Prokuratury. Zapewniam, że nie mylę pojęć: przelot, 

akrobacje, lot ćwiczebny. Gdyby były to tylko przeloty i to nawet na granicy dozwolonej 

wysokości, to nie zwróciłabym na nie uwagi. W niedzielę 20 maja 2012 r. helikopter 

wykonywał ósemki nad polaną (w tym także moją posesją) przez godzinę i 10 minut. Czy ja 

nie mam prawa do spokoju i wypoczynku we własnym domu? Innym razem (również  

w weekend) jadłam obiad w towarzystwie znajomych i nie byliśmy wstanie prowadzić 

rozmowy przy stole, bo skutecznie nas zagłuszano. W ubiegłym roku jeden z samolotów 

spadł na dom w (...). Czy i mnie musi dotknąć podobna katastrofa, aby ktoś wreszcie 

dostrzegł problem i zauważył, że interweniuję w tej sprawie od 3 lat? Władze lotniska 

zmusiły mnie do zapoznania się z przepisami lotniczymi. Jestem pilną uczennicą  

i dostrzegam coraz więcej nieprawidłowości (m.in.) wysokość na jakiej powinny się odbywać 

przeloty, bliskość Rezerwatów Przyrody, a co do akrobacji to w tym temacie jest więcej 

ciekawostek. Zwracam się z prośbą o pomoc we wskazaniu organu właściwego do 

załatwienia sprawy i przemówienie do rozsądku władzom.”  

 

W odpowiedzi na prośbę pani D. objętą treścią pozostawionego w Centrum pisma, prawnik 

ustalił, że centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa 

cywilnego jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do którego zadań i kompetencji należy 

wykonywanie funkcji organu administracji lotniczej i nadzoru lotniczego, określonych  

w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 

696 z późn. zm.) oraz funkcji władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów 

międzynarodowych, w tym związanych z regulacją rynku usług lotniczych.  

Mając na uwadze powyższe prawnik doradził pani D., by przesłała ona pismo dotyczące 

zidentyfikowanych przez siebie zagrożeń związanych z wykonywaniem nad jej posesją lotów 

statków powietrznych startujących z lotniska – do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  

w Warszawie.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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VII. Sądowe zniesienie współwłasności. 

 

Ojciec osoby zainteresowanej był dwukrotnie żonaty. Pierwsze małżeństwo było bezdzietne. 

Po śmierci pierwszej żony dziedziczyła także jej siostra. Siostra posiadała dwoje dzieci, które 

z kolei odziedziczyły po niej część majątku i są wpisane do ksiąg wieczystych jako 

współwłaściciele. Spadkobiercy ci mieszkają w innej miejscowości, nie rościli i nie roszczą 

pretensji do własności tej nieruchomości, nigdy ani w przeszłości, ani obecnie nie 

interesowali się przedmiotową nieruchomością, nigdy też nie płacili podatku od 

nieruchomości i nigdy  

z niej nie korzystali. Osoba zainteresowana w chwili obecnej jest jedynym spadkobiercą po 

śmierci matki i brata oraz jedynie korzystającym współwłaścicielem. Chciałaby podjąć 

działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. 

 

Celem „uporządkowania” stanu własności nieruchomości osoba zainteresowana winna złożyć 

do sądu, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o zniesienie 

współwłasności z adnotacją, że projekt zniesienia współwłasności jest zgodny (opłata sądowa 

będzie w związku z tym odpowiednio niższa – 200 zł). Zaproponowany sposób zniesienia 

współwłasności doprowadzi do stanu zgodnego ze stanem faktycznym. W następstwie 

złożenia zgodnego ustalenia i przyjętego przez wszystkich ustalenia co do sposobu zniesienia 

współwłasności możliwe jest szybsze zakończenie postępowania poprzez zawarcie ugody, 

skutkujące umorzeniem postępowania. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Sprawy spadkowe. 

 
VIII. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Moja córka w testamencie została ustanowiona jedynym spadkobiercą. Jak może ona 

ograniczyć swoją odpowiedzialność za długi jakie weszły do spadku, gdyż przed śmiercią 

spadkodawca zaciągnął kredyt w banku. 

 

Sposobem na ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe jest przyjęcie 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Ten sposób przyjęcia spadku ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania 

spadkowe, spadkobierca nie odpowiada wtedy za długi przekraczające wartość ustalonego  

w inwentarzu stanu czynnego spadku. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez osoby fizyczne może nastąpić na trzy 

sposoby: 
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 z mocy prawa w stosunku do spadkobierców nie mających pełnej zdolności do 

czynności prawnych, albo co do których istnieje podstawa do całkowitego 

ubezwłasnowolnienia, 

 poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem lub przed notariuszem, 

 z mocy prawa wobec tych spadkobierców, którzy nie złożyli oświadczenia  

w przypadku gdy przynajmniej jeden z nich przyjął spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z pewnymi kosztami – spisu 

inwentarza dokonuje bowiem komornik, musi on oszacować wartość przedmiotów i praw 

jakie wchodzą w skład spadku oraz określić wartość obciążających go zobowiązań. 

Wynagrodzenie komornika za dokonanie spisu inwentarza obciąża spadkobierców. W tym 

stanie faktycznym, jeśli córka klientki jest pełnoletnia, powinna złożyć oświadczenie co do 

sposobu przyjęcia spadku sądem lub przed notariuszem. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Sprawy karne. 

 
IX. Zakaz wielokrotnego karania za ten sam czyn. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent skazany prawomocnie 

wyrokiem Sądu Rejonowego utrzymanym następnie w mocy przez właściwy Sąd Okręgowy. 

Skazanie dotyczyło popełnienia przez skazanego przestępstwa z art. 43 ust.3 ustawy z dnia 

24.04.1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, a polegające na udziale w obrocie środkami 

odurzającymi w znacznych ilościach. 

Od powyższego wyroku kasację złożył Rzecznik Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego  

w Warszawie. Za czyn ten beneficjent został skazany wyrokiem z dnia 23.07.1998 roku na 

terenie Republiki Federalnej Niemiec, a postępowanie karne przeciwko niemu zostało na 

terenie kraju zostało wszczęte już po dacie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie 

beneficjent oczekuje na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej sprawie na skutek 

wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji. 

 

W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym sprawy beneficjenta oczekującego na wyrok 

Sądu Najwyższego w Warszawie należy oczekiwać, że postępowanie w kraju winno zostać 

umorzone, gdyż na podstawie powołanej wyżej Konwencji wykonawczej do Układu  

z Schengen z dnia 14.06.1985 r. (Dz.Urz.UE z 2000 r nr 239 , poz.19 ze zm./ od dnia 

1.05.2004 r. orzeczenia kończące postępowania karne w innym państwie Unii, w tym  na 

terenie Niemczech uniemożliwiają ściganie karne w Polsce za ten sam czyn. Bez znaczenia  

w tej sytuacji jest czy takie orzeczenie zapadłe w innym państwie członkowskim Unii zapadło 

przed datą wejścia Polski do Unii, czy też miało miejsce po tej dacie.  
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W tej więc sytuacji obowiązujące jest orzeczenie zapadłe w Niemczech, wiąże się to również  

z  zakazem dwukrotnego karania za ten sam czyn. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 
X. Roszczenie o sprostowanie świadectwa pracy. 

 

Pan Andrzej wystąpił do sądu przeciwko swojemu byłemu pracodawcy prowadzącemu firmę     

transportowo - spedycyjno - handlową z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.  

W uzasadnieniu pozwu wskazał, że świadectwo powinno zawierać informację o rozwiązaniu 

umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę, w miejsce twierdzenia  

o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. Sąd Rejonowy rozpatrujący 

sprawę oddalił powództwo z przyczyn formalnych stojąc na stanowisku, że brak jest 

podstawy prawnej roszczenia o sprostowanie świadectwa pracy w sytuacji, jeśli pracownik 

uprzednio nie skorzystał z prawa do zakwestionowania sposobu rozwiązania umowy o pracę 

przewidzianej w kodeksie pracy. Od wyroku Sądu Rejonowego beneficjent wniósł apelację do 

właściwego Sądu Okręgowego , który ją oddalił podtrzymując wyrok Sądu Rejonowego. 

 

Zgodnie z treścią art.97 § 21 K.P. pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa 

pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie 

nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia  

o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego 

sprostowania do sądu pracy. Postępowanie to nie może jednak żądać ustalenia, że stosunek 

pracy rozwiązał się z innym trybie niż wskazany w dokumencie, z żądaniem w tym zakresie 

należy bowiem wystąpić w odrębnym pozwie. Zatem beneficjent winien wystąpić do 

właściwego Sądu Rejonowego wytaczając powództwo o przywrócenie do pracy albo  

o odszkodowanie na zasadzie przepisu art.56 K.P., w myśl którego pracownikowi, z którym 

rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 

umów o pracę, w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich 

warunkach albo o odszkodowanie.  

Beneficjent, aby skutecznie mógł się domagać sprostowania świadectwa pracy winien 

wystąpić z pozwem o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku 

pracy właśnie na podstawie art. 56 K.P. i jeśli uzyska korzystny dla siebie wyrok, może na 

jego podstawie domagać się sprostowania świadectwa pracy, w sytuacji, gdyby nie zależało 

mu na przywróceniu do pracy . 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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XI. Ustalenie istnienia stosunku pracy, nawiązania stosunku pracy na 

podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

 

Beneficjentka pierwszą umowę o pracę zawarła na okres określony od dnia 1 maja 2009 r. 

do dnia 30 kwietnia 2010 r., Następnie zawierała kolejne umowy na czas określony: od dnia  

1 maja 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r., a następnie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia  

30 czerwca 2013 r.  

Świadectwo pracy wystawione zostało w dniu 30 kwietnia 2011 r. Wynika z niego , że osoba 

zainteresowana pracowała w okresie od 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. Mimo 

otrzymania w dniu 30 kwietnia 2011 r. świadectwa pracy i braku kolejnej umowy  

o pracę, w następnym dniu tj. 1 maja  2011 r., beneficjentka stawiła się do pracy  

i wykonywała swoje codzienne obowiązki czego pracodawca nie kwestionował. Fakt 

zatrudnienia w tym okresie potwierdza otrzymane wynagrodzenie za okres od maja 2011 r. 

do czerwca 2011r. Gdy osoba zainteresowana kompletowała dokumenty dla celem 

przedłożenia w ZUS pracodawca w czasie rozmowy zaproponował, aby w okresie od 1 maja 

2011 r. do 30 czerwca 2011 r. „przebywała” na fikcyjnym urlopie bezpłatnym i że powinna 

napisać wniosek o taki urlop.  

 

W opisanym powyżej stanie faktycznym beneficjentka winna wystąpić do sądu z żądaniem 

ustalenia istnienia stosunku pracy w formie umowy na czas nieokreślony. 

Art. 25 (1) K.P. stanowi, że zawarcie trzeciej z kolei umowy o pracę na czas określony jest 

równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli 

przerwa pomiędzy kolejnymi umowami nie przekroczyła 1 miesiąca.  

W przedmiotowej sprawie należy przyjąć, że umowa podpisana w dniu 1 lipca 2011 r. choć  

w swych postanowieniach mówi o umowie na czas określony, zatem faktycznie jest umową 

na czas nieokreślony. 

Wprawdzie pierwsza umowa została zawarta w dniu 1 maja 2009 r. i trwała w czasie, gdy 

weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 

dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.), niemniej jednak 

kolejne umowy przekroczyły termin 24 miesięcy. Każda z umów wskazywała, że osoba 

zainteresowana  zatrudniona zostaje w pełnym wymiarze godzinowym.  

Ponadto istotne znaczenie ma też fakt dopuszczenia przez pracodawcę osoby 

zainteresowanej  do pracy w dniu 1 maja 2011 r. i w dniach następnych nieprzerwanie do 

dnia 30 czerwca 2011 r. na tych samych warunkach, które wynikały z umowy o pracę 

zawartej w dniu 30 kwietnia 2010 r. i które zostały potwierdzone w umowie z dnia 1 lipca 

2011 r. , co już powoduje zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, a nadto, fakt 

zatrudnienia w tym okresie potwierdza otrzymane przez osobę zainteresowaną 

wynagrodzenie za okres od maja do czerwca 2011 r. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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XII. Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem. 

 

Pracownica pracowała po 14 godzin na dobę. Była osobą komunikatywną, energiczną i silną. 

Praca sprawiała jej satysfakcję. Nie miała żadnych było problemów ani z pracodawcą, ani ze 

współpracownikami. Z czasem okazało się, że jej dyspozycyjność, zaangażowanie w pracy 

nie znajduje uznania, inni współpracownicy byli na zebraniach chwaleni, ona natomiast coraz 

częściej była krytykowana, również podniesionym głosem, w obecności osób trzecich. 

Krytyka wywoływała u niej poczucie winy. Jednak nic nie mówiła, bo nie chciała by został 

rozwiązany stosunek pracy. Pracodawca  przedłużał umowy o pracę. Równocześnie pojawiały 

się plotki na jej temat jej życia osobistego. Te „żarty” i docinki, a także sugerowanie, że 

może zostać  

w każdej chwili zwolniona z pracy sprawiały jej ogromną przykrość, czuła się bezradna. 

Wkrótce nastąpiło załamanie nerwowe, nie mogła spać, straciła apetyt. Intensywne ujemne 

doznania psychiczne okazały się tak wielkie, że doprowadziły do zasłabnięcia w pracy  

i musiała skorzystać z pomocy lekarza. Okazało się, że 14 godzinna praca w ciągłym napięciu 

spowodowała u niej depresję. Poddała się leczeniu. W czasie gdy przebywała trzeci miesiąc 

na zwolnieniu lekarskim pracodawca sugerował rodzinie osoby zainteresowanej zwolnienie  

z pracy z uwagi na zbyt długi okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Przed 

ukończeniem sześciomiesięcznego okresu zwolnienia lekarz stwierdził, że kieruje ją na dalsze 

leczenie- zasiłek rehabilitacyjny.  

 

Powyższe działania noszą cechy mobbingu. Regulowany obecnie przepisami kodeksu pracy 

mobbing, to zgodnie z treścią art. 94 3 K.P. wszelkie działania lub zachowania dotyczące 

pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym  

i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę 

przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 

pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

Mobbing może mieć charakter nadużyć, które przejawiają się w formie zachowań, słów, 

aktów, gestów czy pism mogących godzić w osobowość, godność czy integralność fizyczną 

lub psychiczną osoby, stanowiące groźbę dla jej zatrudnienia lub pogarszające atmosferę 

w pracy. A zatem mobbing to różnego rodzaju wrogie działania, stosowane metody, których 

celem jest dyskredytacja jednostki w oczach innych pracowników, pozbawienie jej godności 

oraz zniszczenie psychiczne. Koszty mobbingu poniesione przez osobę zainteresowana są 

duże. Jest to uraz psychiczny, który może pozostawić trwały ślad w tym obniżenie 

samooceny,  poczucie winy, niepokój, lęki, depresja, nerwica, czasowa  niezdolność 

do pracy. 

Zgodnie z art. 943 K.P. pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może 

dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 

doznaną krzywdę. Natomiast pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, 
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ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.   

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

XIII. Świadczenie pielęgnacyjne dla synowej osoby niepełnosprawnej. 

 

Czy synowej przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad teściową, która 

ma pierwszą grupę inwalidzką i już od kilku lat wymaga całodobowej opieki, gdyż jest 

całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji z powodu choroby Alzhaimera? Syn 

chorej pracuje i nie ma możliwości opiekowania się swoją mamą. Teściowa z synową 

zamieszkują we wspólnym gospodarstwie od kilkunastu lat. 

 

Kwestie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego uregulowane są w przepisach 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Nr 139, 

poz.992 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 2 z ustawy - świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje innym osobom, na których zgodnie z przepisami z dnia 25 lutego 1964 r. — 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek 

alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.   

W świetle powyższego przepisu synowa nie jest uprawniona do pobierania świadczenia 

pielęgnacyjnego na teściową, gdyż nie spoczywa na niej obowiązek alimentacyjny. Zgodnie  

z art. 128 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także 

środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz 

rodzeństwo. Synowa natomiast nie jest krewną teściowej i nie jest zobowiązana do 

alimentacji na jej rzecz.   

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Sprawy różne. 

XIV. Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka przeciwko której 

złożony został przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wniosek o przymusowe leczenie odwykowe w warunkach lecznictwa zamkniętego na okres 

około 8 tygodni. Odbyła się już pierwsza rozprawa i przesłuchani zostali zawnioskowani przez 

Komisję świadkowie, na okoliczność nadużywania przez beneficjentkę alkoholu. Dopuszczony 

został przez Sąd dowód z opinii psychologiczno - psychiatrycznej celem określenia czy 

beneficjentka jest uzależniona od alkoholu w jakim stopniu i jak winna przebiegać terapia     

w jej przypadku, aby osiągnąć zamierzony cel. Został również wyznaczony kolejny termin 

rozprawy. Beneficjentka od około czterech lat podejmuje pracę poza granicami Polski, która 

stanowi jej jedyne źródło dochodu i na swoim utrzymaniu ma jeszcze jedną małoletnią 

córkę, którą w czasie jej nieobecności zajmuje się babka macierzysta. 
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Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 roku /tj. Dz.U. 2002 r nr 147 poz.1231 ze zm./ reguluje w art. 26 i nast. postępowanie 

toczące się przed Sądem Rejonowym, w którym osoba, która w związku z nadużywaniem  

i uzależnieniem od alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 

uchyla się od pracy, albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny może zostać 

zobowiązana do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie 

lecznictwa odwykowego. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora.  

 

Istotnym dowodem w przedmiotowej sprawie będzie dopuszczona przez Sąd opinia  

w zakresie stopnia uzależnienia beneficjentki i wyboru właściwej dla niej terapii. Niezależnie 

od tego beneficjentka winna dobrowolnie uczęszczać na zajęcia terapeutyczne, ewentualnie 

do istniejącego klubu abstynenta w czasie gdy jest w Polsce i nie ma pracy. Z tych instytucji, 

o ile faktycznie będzie uczęszczać na zajęcia, winna uzyskać stosownie zaświadczenie    

poświadczające jej udział na mitingach i przedłożyć na kolejnym terminie rozprawy. 

Niezależnie od powyższego, o ile będzie to możliwe, warto również uzyskać poświadczenie    

o wykonywanej pracy, w miarę możliwości z przetłumaczoną na język polski opinią 

pracodawcy. Niewątpliwie dowody będą stanowiły potwierdzenie, że beneficjentka ma zamiar 

podjąć i kontynuować leczenie, a docelowo pozwoli jej kontynuować wykonywaną pracę. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 
I. Postanowienie o umorzeniu śledztwa – tryb odwoławczy. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się matka jako pokrzywdzona w 

sprawie swojego nieżyjącego małoletniego syna, który poniósł śmierć w wyniku zaistniałego 

wypadku lądowego. W sprawie tej prowadzone było śledztwo dotyczące wypadku kolejowego 

ze skutkiem śmiertelnym. Małoletni syn w krytycznym dniu spotkał się z grupą znajomych, 

którzy spożywali alkohol. W niewiadomych okolicznościach chłopak znalazł się na torach 

kolejowych. Pomimo starań maszynisty nie udało się zatrzymać nadjeżdżającego pociągu.  

W wyniku poniesionych ran małoletni zmarł na miejscu, w chwili śmierci nadal był pod 

wpływem alkoholu. Śledztwo w sprawie zostało umorzone uwagi na brak znamion 

przestępstwa. 

 

Na postanowienie w przedmiocie umorzeni śledztwa beneficjentce jako osobie 

pokrzywdzonej przysługuje prawo złożenia zażalenia do Sądu właściwego do rozpoznania 

sprawy. Po wyznaczeniu posiedzenia Sąd może utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy, 

bądź uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi oraz nakazać przeprowadzenie wskazanych 
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czynności. Jeśli nadal prokurator nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia  

i ponownie zapadnie postanowienie o umorzeniu śledztwa, pokrzywdzonej przysługuje 

wówczas prawo wniesienia aktu oskarżenia w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia 

powyższego postanowienia. 

Zażalenie w przedmiotowej sprawie beneficjentka winna wnieść za pośrednictwem 

prokuratora, który je wydał w terminie 7 dni od jego otrzymania, wnosząc o ponowne 

rozpatrzenie zebranych dowodów i wszczęcie postępowania karnego.  

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

II. Zawieszenie postępowania. 

 

W przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie 

sądowe ulega zawieszeniu z urzędu. Będzie to miało m.in. w sytuacji śmierci strony lub jej 

przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę 

zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego 

przedstawiciela. 

Oprócz tego obligatoryjne (obowiązkowe) zawieszenie postępowania z urzędu następuje, 

gdy: 

 w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną, zachodzi brak 

uniemożliwiający jej działanie;  

 jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości 

pozbawionej, wskutek nadzwyczajnych wydarzeń, komunikacji z siedzibą sądu;  

 jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością 

zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo 

ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku powoda;  

 śmierci profesjonalnego pełnomocnika lub skreślenia go z listy adwokatów lub Radców 

prawnych, w sytuacjach, gdy zastępstwo strony jest obowiązkowe (np. przy skardze 

kasacyjnej). 

 

Skutki zawieszenia. Zawieszenie postępowania ma istotne skutki z punktu widzenia 

terminów procesowych. W przypadku zawieszenie postępowania z urzędu (czyli na podstawie 

art. 174 k.p.c.) przestają biec terminy ustawowe (np. termin do uzupełniania braków 

formalnych pisma procesowego) oraz terminy sądowe (czyli terminy, które są wyznaczone 

przez sąd lub przewodniczącego). Po podjęciu postępowania zaczynają one biec od nowa. 

Oprócz tego zawieszenie postępowania oznacza, że sąd może podejmować tylko określone 

czynności procesowe. Są to czynności mające na celu: 

 podjęcie zawieszonego postępowania; 

 zabezpieczenie powództwa lub dowodu;  

 umorzenie postępowania. 

javascript:void(0)
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Inne czynności procesowe dokonywane przez strony w czasie zawieszenia postępowania nie 

wywołują żadnych skutków. Ich skuteczność rozpoczyna się dopiero z chwilą podjęcia 

postępowania. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 
I. Zdolność procesowa. 

 

Zdolność procesowa oznacza możność podejmowania czynności procesowych przed sądem. 

Zdolności procesowej nie mają co do zasady osoby niepełnoletnie. Zgodnie z art. 65 k.p.c. 

zdolność do czynności procesowych mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, jak również 

organizacje społeczne. 

Pełna zdolność procesowa. Zdolność procesowa oznacza możliwość samodzielnego 

podejmowania czynności procesowych np. wniesienie pozwu, złożenie wniosku dowodowego. 

Pod pojęciem samodzielności należy rozumieć zarówno podejmowanie działań osobiście, jak 

też przez ustanowionego pełnomocnika. 

Pełną zdolnością procesową dysponuje każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do 

czynności prawnych, a zatem jest pełnoletnia oraz nie została ubezwłasnowolniona. 

Z kolei ograniczoną zdolność procesową mają osoby, posiadające ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych. Są to osoby małoletnie (które ukończyły 13 lat) oraz osoby 

ubezwłasnowolnione częściowo, co wynika z art. 15 k.c. Ograniczenie zdolności procesowej 

oznacza, iż osoby takie mogą podejmować czynności procesowe tylko w sprawach 

wynikających z czynności prawnych, których mogą dokonywać samodzielnie (art. 65  

ust. 2 k.p.c.). W innych sprawach, brak jest możliwości podejmowania samodzielnego 

czynności procesowych. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

II. Stalking.  

 

Stalking stanowi czyn zabroniony zagrożony zgodnie z treścią art. 190 a k.k. Karze 

pozbawienia wolności do lat 3. W polskim systemie prawnym za działania mające charakter 

stalking'u uważa się celowe, uporczywe i długotrwałe działaniu skierowane przeciwko danej 

osobie, których celem jest upokorzenie i dezorganizacja jej życia. Nękanie polega na 

podejmowaniu powtarzających się i uporczywych działań wobec danej osoby, np. wysyłanie 

sms'ów, głuche telefony, rozpowiadanie i rozpowszechnianie informacji z życia osobistego 

lub zawodowego danej osoby, publikowanie w internecie, plakatowanie okolic miejsca 

zamieszkania lub pracy, szantażowanie ujawnieniem tajemnic, kierowanie gróźb, śledzenie, 
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wyczekiwanie godzinami w miejscu zamieszkania lub pracy. Stalking jest często powiązany  

z czynami karalnymi tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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