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Dział I. Artykuły. 

Sprawy cywilne. 

I. Zwrot kaucji zabezpieczającej prawidłową realizację umowy najmu. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan W., który przedstawił 

dyżurującemu w Centrum prawnikowi umowę najmu lokalu użytkowego w N. i wyjaśnił, że 

Najemca, po upływie okresu najmu, żąda zwrotu uiszczonej przy jej zawieraniu kaucji 

zabezpieczającej prawidłową realizację umowy najmu, w wysokości 5.000,00 zł. 

Jednocześnie Pan W. (wynajmujący) wyjaśnił, że: (1) najemca pozostawił przedmiot najmu w 

stanie pogorszonym ponad ten, w którym przedmiot powinien się znajdować przy 

prawidłowym jego używaniu; (2) najemca żądał już uprzednio (tj. jeszcze przed 

oszacowaniem wysokości szkody przez wynajmującego) - zwrotu kaucji, co wynajmujący 

uznał za przedwczesne  

i nieuzasadnione; (3) szkoda została oszacowana na kwotę 10.000,00 zł. 

  

Mając na uwadze powyższe prawnik dyżurujący w Centrum sporządził dla Pana W. 

adresowane do najemcy pismo o następującej treści:  

„W dniu xxx zażądał Pan zwrotu kaucji zabezpieczającej prawidłową realizację umowy najmu 

oraz ewentualnych odszkodowań związanych z używaniem tych pomieszczeń przez najemcę. 

W odpowiedzi na powyższe został Pan poinformowany, że po rozwiązaniu umowy najmu, 

najemca opuścił przedmiot najmu pozostawiając go w stanie pogorszonym ponad ten,  

w którym przedmiot ten powinien się znajdować przy prawidłowym jego używaniu oraz, że  

z uwagi na powyższe zadośćuczynienie żądaniu rozliczenia kaucji przed ostatecznym 

oszacowaniem nakładów i wydatków, które muszą być poniesione dla usunięcia braków, 

usterek i uszkodzeń spowodowanych przez najemcę – byłoby przedwczesne i nieuzasadnione. 

Niniejszym informuję, że ze sporządzonego oszacowania wynika, że łączna wysokość 

nakładów i wydatków, które muszą zostać poniesione przez wynajmującego, zamyka się 

kwotą 10,000,00 zł. 

W tym stanie rzeczy wzywam Pana do zapłaty kwoty 10.000,00 zł w terminie trzech dni od 

dnia doręczenia niniejszego pisma. Przypominam, że zgodnie § x umowy najmu wpłacił Pan 

kaucję w wysokości 5.000,00 zł dla zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań wobec 

Wynajmującego wynikających z korzystania przedmiotu najmu, a w szczególności opłat za 

powstałe szkody. W § umowy najmu zawarte zostało stwierdzenie, że kaucja zabezpieczająca 



 

zostanie zwrócona jeżeli przedmiot najmu zostanie oddany w stanie niepogorszonym,  

a wszystkie należności wynikające z niniejszej umowy zostaną uregulowane (w ciągu 7 dni od 

dnia uregulowania należności). 

Jeżeli zatem nie zapłaci Pan kwoty 10.000,00 zł w zakreślonym terminie, złożę 

oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności i będę dochodził zapłaty kwoty 

5.000,00 zł. W przypadku gdyby zapłacił Pan żądaną kwotę 10.000,00 zł kaucja zostanie 

Panu zwrócona w ciągu 7 dni od dnia uregulowania należności.” 
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II. Prawo przejęcia nieruchomości zajętej w toku postępowania 

egzekucyjnego. 

W postępowaniu egzekucyjnym zajęto moją nieruchomość – nie jest to nieruchomość rolna. 

Czy jeśli nie będzie chętnych na jej nabycie w drodze licytacji, nieruchomość nadal 

pozostanie moją własnością? 

 

Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na 

własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy 

czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz 

współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi  

w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba że ustawa go od niej 

zwalnia (art. 984 § 1 i 2  k.p.c.). Tak więc dłużnik nie może mieć pewności, że nieruchomość 

pozostanie jego własnością, gdyż wierzyciel może skorzystać z prawa przejęcia. Ponadto 

należy mieć na uwadze, że z tej samej nieruchomości może być prowadzona egzekucja także 

w przyszłości. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na 

własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może 

być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji (art. 985 §1 kpc).  
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III. Zakres praw uprawnionego z tytułu służebności mieszkania. 

Jestem osobą uprawnioną z tytułu służebności mieszkania – w umowie mam zapewnione 

korzystanie z jednego pokoju. Właściciel nieruchomości utrudnia mi dostęp do strychu  

i piwnicy, mówiąc, że umowa służebności ich nie obejmuje. Czy mam prawo korzystać z tych 

części budynku, jeśli nie zostały wyszczególnione w umowie? 

 

Zgodnie z art. 302 § 1 k.c., mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń  

i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Przykładowo można 

wskazać, że chodzi tu o korzystanie z piwnicy, strychu, werandy, klatki schodowej czy nawet 

altany, śmietnika, garażu, ogrodu. Prawo do korzystania nie ogranicza się zatem jedynie do 

obiektów znajdujących się w budynku, w którym znajdują się pomieszczenia mieszkalne. 

Korzystanie z pomieszczeń i urządzeń jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim jest 

to konieczne dla właściwego wykonywania prawa oraz z jak najmniejszym uszczerbkiem dla 



 

praw właściciela nieruchomości. Uprawnienie to mieści się w ramach ustawowej treści 

służebności mieszkania. Przysługuje, choćby nie było wymienione w umowie ustanawiającej 

służebność, a korzystanie z niego nie jest uzależnione od zgody właściciela. 
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IV. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika przez komornika. 

Jako wierzyciel uzyskałem wyrok zasądzający, jednak nie jestem w stanie wskazać majątku 

dłużnika, z którego można byłoby przeprowadzić egzekucję. Czy poszukiwaniem majątku 

dłużnika może zająć się komornik? 

 

Wierzyciel składając wniosek do komornika o egzekucję powinien - co do zasady – wskazać 

sposób egzekucji oraz przedmioty służące do zaspokojenia wierzytelności. Komornik nie 

zajmuje się poszukiwaniem majątku, a wierzyciel może uzyskać informację o majątku 

dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku (art. 913 - 920² kpc). Art. 797¹ k.p.c. 

przewiduje jednak możliwość zlecenia przez wierzyciela komornikowi poszukiwania za 

wynagrodzeniem majątku dłużnika. Wysokość wynagrodzenia jest uregulowana w art. 53 a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. 

U. z  2006 r., Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.); w przypadku otrzymania zlecenia komornik 

pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego, a w razie odnalezienia majątku dłużnika w tym trybie, komornik pobiera opłatę 

stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przy czym na poczet tej opłaty zalicza się 

należność pobraną przy złożeniu wniosku. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika może 

nastąpić nawet przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego - pozwala to ustalić, czy np. 

w ogóle istnieje jakikolwiek majątek, przeciwko któremu egzekucja może być skierowana.  
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V. Zwolnienie z kosztów zawarcia aktu notarialnego. 

Chcę zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, jednak nie stać mnie na poniesienie 

kosztów wynagrodzenia notariusza. Czy istnieje możliwość zwolnienia z tych kosztów? 

 

Tak. Ustawa z 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, 

poz. 369 z późn. zm.) stanowi w art. 5, że notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych 

przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie 

wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone  

w rozporządzeniu. Zgodnie natomiast z art. 6 w/w ustawy, że jeżeli strona czynności 

notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny 

ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu 

rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub  

w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba 

dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania 



 

żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia 

wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Do 

rozpoznania wniosku o zwolnienie od ponoszenia wynagrodzenia notariusza stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z 

uwzględnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych.  Do wniosku niezbędne będzie 

załączenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, na 

urzędowym formularzu, który można uzyskać np. w sądzie. 

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

 

Sprawy rodzinne. 

VI. Świadczenie rodzinne. 

Osobie zainteresowanej, która w celu opieki nad matką niezdolną do samodzielnej 

egzystencji,  zrezygnowała z pracy (rozwiązanie stosunku pracy z tej właśnie przyczyny) 

odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego tylko z tego powodu, że jej matka, 

wymagająca stałej opieki, pozostaje w związku małżeńskim. Tymczasem małżonek z uwagi 

na wiek oraz swój stan zdrowia, nie jest w stanie sprawować opieki nad żoną. Sam wymaga 

stałej opieki, którą świadczy siostra zainteresowanej osoby. Ponadto małżonkowie pozostają 

w faktycznej separacji już od ponad 10 lat. 

 

Warunki nabywania świadczeń rodzinnych reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na które ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada obowiązek alimentacyjny, jeśli nie podejmą lub 

rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami między innymi 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.  

W opisanym powyżej stanie faktycznym spełniona została konieczna przesłanka do uzyskania 

przez zainteresowaną świadczenia pielęgnacyjnego. Kolejna przesłanka – nie podejmowania 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – również została spełniona. Zainteresowana złożyła 

stosowne oświadczenie. Spełnione zostały zatem pozytywne przesłanki otrzymania 

świadczenia pielęgnacyjnego. Jednakże nie zostało ono przyznane wskutek zastosowania art. 

17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że świadczenie 

pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku, gdy osoba wymagająca opieki pozostaje 

w związku małżeńskim.  

Przepis ten został uznany przez organ I instancji za bezwzględnie obowiązujący i jako taki 

zdaniem organu musiał być zastosowany. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądów 

administracyjnych poglądem treść art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach 

rodzinnych musi być interpretowana przez pryzmat art. 17 ust. 1 tej ustawy. Naczelny Sąd 

Administracyjny podkreśla w uzasadnieniu jednego ze swoich wyroków (sygn. akt I OSK 



 

722/09), że co prawda nie budzi wątpliwości prymat wykładni językowej nad funkcjonalną 

i celowościową, jednak jeśli w wyniku pierwszej z nich nie da się zaakceptować ze względu na 

konsekwencje o  charakterze systemowym, należy się posiłkować tymi ostatnimi. Wg Sądu 

granice wykładni językowej nie są bezwzględne, a ich przekroczenie jest dopuszczalne 

i uzasadnione w sytuacji odwołania się do wartości konstytucyjnych. Również Sąd Najwyższy 

prezentuje podobne stanowisko w kwestii wykładni językowej i granic jej stosowania. Przy 

interpretacji przepisów prawnych należy każdorazowo uwzględniać kontekst konstytucyjny, 

co wynika z art. 8 ust. 2 Konstytucji RP statuującego zasadę bezpośredniego stosowania 

Konstytucji. Owa bezpośredniość oznacza także konieczność uwzględniania w procesie 

interpretacji prawa norm i wartości konstytucyjnych. Nie ulega wątpliwości, że art. 17 ust. 5 

pkt 2 lit. a ustawy należy interpretować właśnie przy zastosowaniu wykładni celowościowej  

i funkcjonalnej. Bowiem zastosowanie tylko i wyłącznie wykładni językowej prowadzi do 

zaprzeczenia jednej z podstawowych wartości chronionych na gruncie Konstytucji RP jaką 

jest dobro rodziny i małżeństwa. Konsekwencją wykładni językowej art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a 

jest swoista sankcja dla osób pozostających w związku małżeńskim w przypadku, gdy drugi 

małżonek nie jest w stanie sprawować opieki nad małżonkiem wymagającym tego, a mogą  

i chcą to zrobić inni członkowie rodziny. Nie może być tak, że przepis ustawy wywołuje skutki 

godzące w dobro rodziny, a takim niewątpliwie jest np. rozwiązanie małżeństwa wyłącznie  

w celu uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób sprawujących opiekę nad 

rodzicem w sytuacji gdy pozostaje on w związku małżeńskim z drugim rodzicem, który nie 

jest w stanie ze względu na wiek, czy też stan zdrowia sprawować opieki nad 

współmałżonkiem. Bezspornie godzi to w wartości konstytucyjne. Z podobnych przyczyn 

literalna wykładnia tego przepisu kłóci się z art. 32 Konstytucji RP, w myśl którego wszyscy 

są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne. Zatem osoby pozostające w związku małżeńskim, których małżonkowie nie są w 

stanie sprawować nad nimi opieki z w/w względów powinni być traktowani w taki sam sposób 

jak osoby nie pozostające w związku z małżeńskim.  

Oznacza to, że wykładania językowa nie jest wystarczająca dla potrzeb rozstrzygnięcia tej 

sprawy. Dokonując wykładni spornego przepisu należy wziąć pod uwagę nie tylko literalną 

treść przepisu, ale także przepisy Konstytucji RP. Wskazuje na to praktyka sądów, która jest 

w tej kwestii jednolita. W postanowieniu o sygn. akt P 38/09 TK wskazał po dokonaniu 

analizy praktyki sądów administracyjnych, że możliwe jest nadanie art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a 

ustawy o świadczeniach rodzinnych takiego brzmienia, które nie prowadziłoby do konfliktu  

z wartościami konstytucyjnymi. TK podkreślił także (sygn. akt S 1/10), że rygoryzm 

traktowania tego przepisu przez organy administracji zmusza osoby wymagające opieki do 

rezygnacji z pozostawania w związku małżeńskim. W jednym z wyroków WSA (sygn. akt II 

SA/Ol 135/11) stwierdził, że norma prawna zawarta w tym przepisie wymaga dopełnienia 

przez dodanie wyrażenia: „o ile współmałżonek jest w stanie samodzielnie wykonywać 

czynności opiekuńcze w celu zaspokojenia codziennej egzystencji”. Takie dopełnienie czyni tę 

normę zgodną z wartościami chronionymi na gruncie Konstytucji RP.  



 

Nieuprawniona jest zatem taka wykładnia art. 17 ust 5 pkt 2 lit. a w związku z art. 17 ust. 1 

ustawy o świadczeniach rodzinnych, w myśl której osoba sprawująca opiekę traci prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego tylko z uwagi na fakt pozostawania osoby, nad którą sprawuje 

opiekę w związku małżeńskim.  

 

W tej sytuacji konieczne jest wniesienie przez osobę zainteresowana odwołania od decyzji 

organu i instancji z wnioskiem o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, i przyznanie 

świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad osobą, która legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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VII. Majątek osobisty małżonka. 

Jestem w związku małżeńskim od 10 lat, niedawno otrzymałem od rodziców działkę 

budowlaną. Czy ta darowizna wejdzie do naszego majątku wspólnego i będzie podlegać 

podziałowi w razie rozwodu? 

 

Zgodnie z art. 33 k.r.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą: 

 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 

 przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę chyba że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił; 

 prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym 

przepisom; 

 przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego 

z małżonków; 

 prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

 przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to 

jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub 

częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego 

potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; 

 wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności 

zarobkowej jednego z małżonków; 

 przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego  

z małżonków; 

 prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa 

twórcy, 

 przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej. 

Zatem zgodnie z wyżej powołanym przepisem kodeksu darowana klientowi działka 

budowlana weszła do jego majątku odrębnego i w przypadku rozwodu nie będzie podlegać 

podziałowi. 
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Sprawy spadkowe 

VIII. Testament własnoręczny.  

Dowiedziałem się, że mogę własnoręcznie sporządzić testament jakie są wymogi takiego 

testamentu i czy taki testament nie jest mniej ważny niż testament sporządzony przez 

notariusza? 

 

Testament mogą sporządzić tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

Zgodnie z treścią  art. 949 k.c. spadkodawca musi napisać testament w całości pismem 

ręcznym. Niedopuszczalne jest napisanie go np. na maszynie do pisania czy na komputerze 

lub podyktowanie go innej osobie. Za testament uważany jest tylko oryginał testamentu 

zatem, nie jest możliwe uznanie jego kserokopii czy też uwierzytelnionych odpisów. W treści 

testamentu spadkodawca powinien określić w sposób wyraźny : komu, jaką część spadku 

przypada. Testament dla swej ważności musi posiadać również podpis spadkodawcy oraz być 

opatrzony datą jego sporządzenia. 

W kwestii daty sporządzenia testamentu, to co do zasady jej brak nie pociąga za sobą 

nieważności testamentu, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności 

spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego 

stosunku kilku testamentów. Data ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy spadkodawca 

sporządził kilka testamentów, ponieważ wówczas pod uwagę brany będzie ostatni. 

Spadkodawca może dokonać w testamencie wydziedziczenia, przy czym dla jego ważności 

konieczne jest przytoczenie w jego testamentu przyczyn takiego postanowienia. 

Taki testament ma taką samą moc jak inne rodzaje testamentów w tym testament 

notarialny. 
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IX. Wykonawca testamentu. 

Mój ojciec chce ustanowić mnie w wykonawcą testamentu jakie wiążą się z tym obowiązki  

i uprawnienia? 

 

Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub 

wykonawców testamentu. Przy czym należy pamiętać, iż wykonawcą testamentu może być 

tylko osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych. Spadkodawca może powołać 

wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub 

oznaczonym składnikiem. Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego 

obowiązku przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem. Jeżeli 

spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem 

spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia,  

a następnie wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy  

i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. W związku z tym 



 

wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu 

spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać 

w sprawach o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe. Jeżeli 

w testamencie został ustanowiony zapis windykacyjny, to wykonawca testamentu powinien 

go wydać osobie na rzecz której został on uczyniony. Koszty zarządu majątkiem spadkowym, 

jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy 

testamentu należą do długów spadkowych. W przypadku, gdy wyznaczona osoba nie może 

lub nie chce wykonywać funkcji wykonawcy testamentu może ona z ważnych powodów być 

zwolniona przez sąd z tego obowiązku. 
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Prawo pracy  

X. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. 

Mój obecny pracodawca od kilku miesięcy nie wypłaca mi wynagrodzenia czy mogę z tego 

powodu rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym? 

 

Zgodnie z treścią art. 55 § 11 k.p. pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych 

obowiązków wobec pracownika. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest 

terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Pracodawca, który nie wypłaca 

pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny całości lub części jego wynagrodzenia za 

pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki. W takim przypadku pracownik 

może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a 

jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej 

pracy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 

By rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia było skuteczne, oświadczenie pracownika  

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

uzasadniającej rozwiązanie umowy w ten sposób. Rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracodawcy musi nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania 

przez pracownika wiadomości o okoliczności/okolicznościach uzasadniających rozwiązanie 

umowy o pracę w ten sposób, natomiast w tym przypadku, w ciągu miesiąca od dnia 

płatności pracownikowi wynagrodzenia. Gdy pracodawca dopuszcza się naruszania swoich 

obowiązków w sposób ciągły, termin miesięczny  biegnie od ostatniego takiego zachowania 

pracodawcy. Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę 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 w ten sposób pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą 

z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 
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Prawo karne 



 

XI. Kara za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. 

Klient prowadził samochód pod wypiciu alkoholu, nie spowodował żadnego wypadku ani 

kolizji. Został zatrzymany do kontroli przez policję. Badanie przeprowadzone przez Policję 

wykazało, że kierowca miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymano mu 

prawo jazdy. Klient złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Teraz chciałby się 

dowiedzieć, czy może odwołać się, czy też lepiej będzie czekać mu na rozpatrzenie sprawy 

przed sądem, oraz zapytał o rodzaj i wysokość grożącej mu kary. 

  

Składanie zażalenia na postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego   

(o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za jazdę po alkoholu) nie leży w interesie Klienta  

a ponadto zapewne nie zostanie uwzględnione. Wniesienie zażalenia na postanowienie nie 

będzie mieć natomiast żadnego wpływu na treść wyroku, jaki ostatecznie wyda sąd, za jazdę 

po alkoholu. Wskazanym jest, by czekać na postępowanie przed sądem i wydanie wyroku 

skazującego. Bez znaczenia jest tu okoliczność, że Klient nie spowodował kolizji i nikt nie 

poniósł szkody.  

Stężenie alkoholu we krwi, jak wskazują wyniki badania, dowodzi, że Klient prowadził  

w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z treścią art. 115 § 16 pkt 1 k.k. stan nietrzeźwości 

zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość. Powyższe zachowanie Klienta wypełnia znamiona przestępstwa 

z art. 178a § 1 k.k.: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”. 

Maksymalna kara, jaką zagrożone jest powyższe przestępstwo jazdy po alkoholu, to dwa lata 

pozbawienia wolności. Taki wymiar kary to jednocześnie górna granica kary pozbawienia 

wolności, która uprawnia sąd do zastosowania warunkowego zawieszenia jej wykonania 

(art. 69 § 1 K.k.). Okres warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności wynosi od  

2 do 5 lat. 

Tytułem środka karnego za jazdę po pijanemu sąd orzeknie zakaz prowadzenia wszelkich 

pojazdów na okres od roku do 10 lat (art. 39 pkt 3 k.k.). Jest to obowiązkiem sądu, jeśli 

pojazd prowadzono w stanie nietrzeźwości (art. 42 § 2 k.k.). Orzekając ten zakaz, sąd 

nakłada na skazanego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do jazdy. Co bardzo 

ważne, do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie (art. 43 

§ 3 k.k.). 

Okres od momentu, kiedy prawo jazdy zostało zatrzymane Klientowi, zostanie zaliczony na 

poczet orzeczonego środka karnego. Im zatem wcześniej prawo jazdy zostało przekazane 

właściwym organom, tym wcześniej otrzyma się je z powrotem, po wykonaniu środka 

karnego. 
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XII. Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności. 



 

Zostałem skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata ? W jakiej sytuacji 

zawieszenie wykonania kary może zostać cofnięte ? 

 

Warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary – jest to jeden z przewidzianych  

w prawie karnym środków probacyjnych, polegający na wstrzymaniu realizacji orzeczonej 

represji prawnokarnej na ściśle oznaczony okres próby, którego przebieg decyduje, czy 

represja ta zostanie ostatecznie zastosowana. 

Podstawową przesłanka do warunkowego zawieszenia kary jest przyjęcie przez sąd 

pozytywnej prognozy społeczno-kryminologicznej wobec skazanego oraz przekonanie, że 

kara w takiej postaci osiągnie cele oczekiwane wobec sprawcy, a w szczególności zapobieże 

powrotowi przez niego do przestępstwa. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę 

sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie 

się po popełnieniu przestępstwa. 

Z warunkowym zawieszeniem można orzec tak karę pozbawienia lub ograniczenia wolności, 

jak i karę grzywny. Przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności, Kodeks karny nakazuje 

orzec karę pozbawienia wolności w postaci bezwględnej (bez warunkowego zawieszenia jej 

wykonania) tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne (gdy cele kary wobec sprawcy,  

a określone w art. 67 § 1 k.k.w. mogą zostać tylko osiągnięte w warunkach izolacji 

penitencjarnej). 

Orzeczoną karę można zawiesić, w przypadku jeśli zgodnie z ogólną zasadą – kara 

pozbawienia wolności nie przekracza ona 2 lat, natomiast kara ograniczenia wolności lub 

grzywna zostały orzeczone jako kara samoistna. W przypadku zastosowania 

instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary 

pozbawienia wolności do 5 lat. 

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia 

się orzeczenia i wynosi: 

 od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia 

wolności; 

 od roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary 

ograniczenia wolności; 

 od 3 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności 

wobec sprawcy młodocianego, multirecydywisty lub określonego w art. 65 § 1 k.k. 

 od 2 do 10 lat - w wypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary pozbawienia wolności  

w wymiarze do 5 lat. 

 

W przypadku zawieszenia kary Sąd orzeka – obligatoryjnie dozór, jeśli jest on obowiązkowy, 

wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, wobec multirecydywisty oraz 

skazanego określonego w art. 65 § 1 k.k. a także wobec osoby, która dopuściła się 

przestępstwa w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych (art. 73 §2 k.k.). 

Sąd orzeka – fakultatywnie: 
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 przy zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności - grzywnę w wysokości do 270 

stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe; 

 przy zawieszeniu wykonania kary ograniczenia wolności - grzywnę w wysokości do 

135 stawek dziennych;  

 dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji 

społecznej, do której należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub 

pomoc skazanym. 

Zawieszając wykonanie kary sąd może zobowiązać skazanego do: 

 informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, 

 przeproszenia pokrzywdzonego, 

 wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, 

 wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu, 

 powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków 

odurzających, 

 poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo 

oddziaływaniom terapeutycznym za zgodą *uczestnictwu w programach korekcyjno-

edukacyjnych (w tym wypadku wymagana jest zgoda skazanego), 

 uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych, 

 powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, 

 powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami  

w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, 

 opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, 

 innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec 

ponownemu popełnieniu przestępstwa, 

 naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny (w postaci 

obowiązku naprawienia szkody) albo do uiszczenia świadczenia pieniężnego na 

określony cel społeczny. 

Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków sąd określa po wysłuchaniu skazanego. 

Nadto nałożenie obowiązku poddania się leczeniu wymaga zgody skazanego. 

Wykonanie kary – obligatoryjne: 

 Jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które 

orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. 

 Jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby 

bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących 

wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie 

używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby 

małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. 

 

Sąd może orzec wykonanie warunkowo zawieszonej kary: 

 jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności, gdy 

popełnił inne przestępstwo. 



 

 jeżeli skazany uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych 

obowiązków lub orzeczonych środków karnych. 

 jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco 

narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełni przestępstwo. 

 przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej 

kary, skazany lub jego obrońca powinien zostać wysłuchany, chyba że zachodzą 

okoliczności obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary. 

Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od 

zakończenia próby. Przy czym w okresie tym również musi nastąpić uprawomocnienie się 

orzeczenia  

o zarządzeniu kary. 

 

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

 

XIII. Zatarcie skazania z mocy prawa i na wniosek.  

Jakie warunki muszą zostać spełnione w celu wcześniejszego usunięcia informacji o 

karalności z Krajowego Rejestru Karnego ? 

 

W celu wyeliminowania trwałego charakteru wskazanych powyżej następstw skazania,  

w szczególności efektu naznaczenia i umożliwienie skazanemu ponownego osiągnięcia 

statusu pełnoprawnego członka społeczności, polski ustawodawca przewidział instytucje 

zatarcia skazania, którą regulują art. 76 oraz 106 - 108 k.k. 

Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia próby. Jeżeli 

wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić 

przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to 

środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody. 

Zatarcie skazania jest pewnego rodzaju fikcją prawną, polegającą na tym, że z chwilą 

zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. (art.106 k.k.). Skutkiem powyższego jest to, że 

osoba, której skazanie uległo zatarciu, może twierdzić, iż jest osobą niekaraną. Dotyczy to 

wszelkich składanych publicznie deklaracji, w tym o charakterze urzędowym. Dodatkowo 

wszystkie adnotacje o jej karalności powinny zostać usunięte z dokumentów oraz rejestrów, 

w których je umieszczono, czego sprawca może się skutecznie domagać . 

Zatarcie skazania może nastąpić z urzędu lub na wniosek. W razie skazania na karę 

pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od 

wykonania, uznania jej za wykonaną lub darowania kary albo od przedawnienia jej 

wykonania. 

Sąd może jednak na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, 

jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara 

pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat. 



 

W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje  

z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary, albo od przedawnienia jej 

wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. 

W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa  

z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. 

Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, 

darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania (nie dotyczy to jednak środka karnego  

w postaci obowiązku naprawienia szkody). 

W przypadku natomiast skazania sprawcy na karę w zawieszeniu, zatarcie skazania 

następuję z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, przy czym nie 

jest możliwe wcześniejsze zatarcie takiej kary. 
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Sprawy różne. 

XIV. Legalizacja samowoli budowlanej. 

Klientka w 2005 r. otrzymała od rodziców w drodze darowizny  działkę zabudowaną domem 

mieszkalnym oraz  dostawionym do niego budynkiem gospodarczo-garażowym. Budynek ten 

został wybudowany w latach 1978-1980  bez pozwolenia na budowę. Klientka nie ma  

żadnych dokumentów dotyczących  budowy owego budynku, dlatego też obawia się 

konsekwencji samowoli budowlanej. Klientka chciałaby zalegalizować zaistniały stan.  Czy 

roszczenie o legalizację samowoli ulega przedawnieniu? 

  

W pierwszej kolejności wskazać trzeba, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) nie funkcjonuje pojęcie samowoli 

budowlanej, niemniej jednak w praktyce pod tym pojęciem należy rozumieć budowę budynku 

lub innego obiektu budowlanego bez wymaganego przez ww ustawę pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia, a także gdy starosta sprzeciwi się zamiarowi budowy, jak również gdy się ją 

rozpocznie, zanim pozwolenie na budowę stanie się ostateczne. Ponadto zmiana sposobu 

użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, a także przystąpienie do użytkowania bez 

wymaganego przez prawo budowlane zawiadomienia o zakończeniu budowy należy również 

uznać za „samowolę budowlaną”. 

Mając na uwadze przedstawiony przez Klientkę stan faktyczny należy wskazać, iż możliwe 

jest zastosowanie procedury legalizacji wybudowanego budynku gospodarczo-garażowego.  

W niniejszej sprawie zgodnie z art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego zastosowanie znajdą 

przepisy ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, 

poz. 229 z późn. zm.), albowiem samowola budowlana powstała przed dniem 1 stycznia  

1995 r.  

Przepisy Prawa budowlanego z 1974r. pozwalały na legalizację samowoli budowlanych pod 

warunkiem, iż wybudowane bez pozwolenia obiekty znajdują się na terenie, który zgodnie 

z przepisami o planowaniu przestrzennym jest przeznaczony pod zabudowę tego rodzaju, 

oraz nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i nie powodują niedopuszczalnego 



 

pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych otoczenia (art. 37 ust. 1 Prawa 

budowlanego z 1974 r.). Aby zalegalizować samowolę budowlaną należy wystąpić do 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Do 

wniosku należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą i ekspertyzę techniczną 

potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania.  

Obiekt budowlany powstał przed 1 stycznia 1995 roku, a zatem jest to sytuacja korzystna, 

albowiem nie znajdą zastosowania przepisy obowiązującego Prawa budowlanego, które 

przewidują również tzw. opłatę legalizacyjną. Należy jednakże mieć na uwadze fakt, iż 

powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę, jeśli obiekt stoi na 

terenie nieprzeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę lub przeznaczonym pod 

zabudowę innego rodzaju bądź zagraża bezpieczeństwu. Można również spodziewać się, iż 

inspektor nadzoru budowlanego nakaże wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub 

przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego 

z przepisami, a następnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Odnosząc się do kwestii przedawnienia, należy wyjaśnić, iż żaden przepis ustawy Prawo 

budowlane z 1974 r. nie przewiduje instytucji „przedawnienia” samowoli budowlanej. Ustawa 

nakazuje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i jeśli istnieje możliwość  

– zalegalizowanie samowoli, zaś w przypadku braku możliwości legalizacji – nakazanie 

rozbiórki. 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Wniosek o uchylenie mandatu karnego. 

Uchylenie mandatu może mieć miejsce tylko, w sytuacji w której mandat został nałożony na 

daną osobę za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje 

na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się 

mandatu lub z urzędu. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd 

właściwy do rozpoznania sprawy. 

W postępowaniu o uchylenie mandatu w ogóle nie jest badana kwestia winy, ani kwestia 

zdolności prawnej danej osoby do otrzymania mandatu. Jedynym kryterium stosowanym 

przy rozpoznawaniu takiego wniosku jest zbadanie, czy czyn za który został wystawiony 

mandat karny jest w świetle prawa wykroczeniem. 

 

Mandat może być uchylony na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty 

uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego 

mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania 

grzywna została nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na 

posiedzeniu. Przed wydaniem postanowienia w tej materii sąd może połączyć czynności  

w celu sprawdzenia czy istnieją podstawy do uchylenia danego mandatu. 

 



 

Postanowienie wydane przez Sąd w rozpoznaniu wniosku nie jest zaskarżalne, chociaż 

istnieje prawny obowiązek uzasadnienia takiej decyzji. W przypadku uwzględnienia 

przedmiotowego wniosku sąd uchyla nałożony mandat karny i nakazuje podmiotowy, na 

którego rachunek pobrano grzywnę zwrot tej sumy. W przypadku odmowy uchylenia 

mandatu pozostaje on  

w mocy (ze wszystkimi skutkami prawnymi jakie pociąga za sobą otrzymanie mandatu).  
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II. Postępowanie mandatowe. 

Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak 

stanowi. Wykroczenia, które mogą być karane tą drogą, określone są w rozporządzeniu 

wykonawczym do k.p.w. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę  

w wysokości do 500 złotych, natomiast jeśli wykroczenie wyczerpuje znamiona dwóch lub 

więcej przepisów ustawy określającej wykroczenie, aż do 1000 złotych.  

W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony 

do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego, może ją nałożyć jedynie, gdy schwytano 

sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, 

stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą 

urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawy 

czynu, w tym także w razie potrzeby po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności 

wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie mandatu może 

nastąpić tylko w czasie 3 lub 14 dni od popełnienia wykroczenia (14 kiedy stwierdzono 

popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia 

kontrolnego czy pomiarowego). 

Rodzaje mandatów karnych: 

 gotówkowy, czyli wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio 

funkcjonariuszowi, który ją nałożył  (jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo 

pobytu) ; 

 kredytowany, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru  (mandat powinien 

zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty 

przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on 

prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego) ; 

 zaoczny  (w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu 

jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki 

pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie 

odebrać). 

 

Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie 

zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia 

mandatu karnego i, o skutkach prawnych takiej odmowy. Mandat kredytowy musi być 



 

uiszczony w ciągu 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Mandatem karnym zaocznym można 

nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu 

jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki 

pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać. 

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. W razie odmowy przyjęcia 

mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem 

zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę występuje do sądu z wnioskiem  

o ukaranie.  

Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 
I. Znamiona czynu zabronionego.  

Znamiona czynu zabronionego to elementy przepisu karnego, które opisują konstrukcję 

danego przestępstwa, wskazują, jakie dokładnie zachowania danej osoby oraz jakie 

okoliczności zdarzenia powodują, iż można mówić o popełnieniu przestępstwa (lub nie). 

Przykładowo konstrukcja przestępstwa tzw. niealimentacji (art. 209 § 1 k.k.) zawiera się  

w określeniu, iż popełnia je ten, kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim  

z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie 

osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych. 

W treści przepisu często pojawia się kilka znamion rozdzielonych wyrazami oznaczającymi 

alternatywę - „lub”, „albo”, w takim przypadku przyjmuje się, że wszystkie podane przesłanki 

muszą zachodzić razem (kumulatywnie), aby uznać, iż dana osoba popełniła dane 

przestępstwo. 

Fakt spełniania przez czyn danej osoby znamion czynu zabronionego ma kluczowe znaczenie 

dla kwestii jej odpowiedzialności karnej. Chodzi o to, że stwierdzenie braku znamion czynu 

zabronionego w postępowaniu przygotowawczym z mocy prawa, ma skutkować albo odmową 

wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa lub dochodzenia), albo umorzeniem 

tego postępowania (jeśli zostało ono już wszczęte). Z kolei na etapie postępowania sądowego 

stwierdzenie oczywistego braku znamion czynu, może również skutkować umorzeniem 

postępowania w fazie kontroli merytorycznej aktu oskarżenia. W razie wszczęcie przewodu 

sądowego ustalenie, iż czyn danej osoby nie wypełnił znamion czynu zabronionego powoduje 

konieczność jej uniewinnienia od danego zarzutu. 
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II. Odwrócona hipoteka. 

Odwrócona hipoteka (reverse mortgage) jest to nowa oferta banków dla osób starszych 

posiadających prawo własności do nieruchomości. Bank lub inna instytucja finansowa będzie 



 

wypłacać właścicielowi comiesięczną lub jednorazową wypłatę w zamian za to, że właściciel 

zobowiąże się do zrzeknięcia się praw do nieruchomości po śmierci. 

 

Ofertę taką posiada 10 krajów Unii Europejskiej (najlepiej rozwinięta jest w wielkiej Brytanii). 

Jest ona także popularna w Stanach Zjednoczonych.  

Usługa ta pozostaje przeznaczona dla osób w wieku powyżej 60 lat i posiadających jedno  

z poniższych praw: 

1. prawo własności nieruchomości; 

2. prawo własności ułamkowej części nieruchomości; 

3. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości; 

4. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

Kredytobiorca będzie zobowiązany do utrzymania nieruchomości w należytym stanie tj. 

przeprowadzania należytych remontów, terminowego opłacania czynszu i podatków, jak 

również do ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. Istnieje możliwość, aby to 

bank przejął część obowiązków związanych utrzymaniem nieruchomości.  

Bank będzie decydować o kalkulacji oraz formie wypłaty kredytu oraz weryfikacji wartości 

nieruchomości w czasie trwania kredytu. Pieniądze wypłacane przez bank będzie można 

przeznaczać na dowolny cel. Przy podpisywaniu umowy nie trzeba wykazywać się zdolnością 

kredytową – zabezpieczeniem jest nieruchomość. Od uzyskanych środków nie trzeba będzie 

płacić podatku. Środki uzyskane w ten sposób nie będą także wliczane do dochodu 

uprawniającego do świadczeń w ramach pomocy społecznej. W ten sposób nie ogranicza ona 

innych źródeł dochodu starszych osób, wręcz je zwiększa. Emeryci oprócz pieniędzy z ZUS-u 

(i ewentualnie pomocy społecznej), mogą liczyć na dodatkowe środki. 

W przypadku zgonu klienta w krótkim czasie po zawarciu umowy (co wiąże się z wypłaceniem 

kwoty, która w małym stopniu pokrywa wartość nieruchomości), spadkobiercy pozostają 

zabezpieczenie przed przejęciem nieruchomości za bardzo niską kwotę. Spadkobiercy 

zmarłego będą mieli pół roku na ewentualne spłacenie kredytu (bank będzie musiał udzielić 

informacji o istnieniu takiej możliwości). 

 

 

 

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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