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

Dział I. Artykuły. 

I. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza – akt poświadczenia dziedziczenia. 

Zmarł mąż pani M. W związku małżeńskim strony były od 20 lat, wspólnie wychowali dwójkę 

pełnoletnich już dzieci, ich jedynym wspólnym majątkiem było wykupione niedawno mieszkanie 

oraz niewielka działka rekreacyjna pod Krakowem. Mąż pani M. nie zostawił testamentu, zmarł 

nagle. Po okresie żałoby, pani M. chciałaby uregulować kwestie spadkowe po mężu, nigdy nie 

była w sądzie i trochę obawia się skomplikowanych procedur. 

 

 Dzięki nowelizacji przepisów prawa spadkowego (art. 1025 – 1028 k.c.) istnieje 

możliwość uregulowania spraw spadkowych, w tym stwierdzenia nabycia spadku także poza 

sądem, tj. u notariusza. Postępowanie spadkowe u notariusza składa się z dwóch etapów. 

Pierwszy z nich polega na sporządzeniu przez notariusza protokołu dziedziczenia, który jest 

odpowiednikiem protokołu rozprawy w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. W trakcie 

sporządzenia protokołu muszą być obecni wszyscy spadkobiercy, a więc wdowa pani M. oraz 

jej dzieci. Protokół dziedziczenia musi zostać podpisany przez wszystkie strony, które 

akceptują jego treść. Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby 

biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności 

objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń. 

 Zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj.: Dz. U. 

2008 r. Nr 189 poz. 1158) w protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:  

1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia, złożone przez osoby biorące udział w 

spisywaniu protokołu; 

2. oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych 

spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;  

3. oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;  

4. oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie 

o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia 

spadku, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;  

5. oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród 

spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym 

do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;  

6. oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie 

posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

czy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub nieruchomości położone za granicą; 

7. oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy 

zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności dziedziczenia oraz czy były 

zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się 

dziedziczenia po nim;  

8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 
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 Kolejnym etapem prac notariusza jest sporządzenie aktu poświadczenia. 

 Zgodnie z art. 95f § 1 ustawy Prawo o notariacie - akt poświadczenia dziedziczenia 

powinien zawierać: 

1. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu; 

2. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca 

notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy;  

3. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;  

4. datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;  

5. wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł - imiona, nazwiska i imiona 

rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych 

- nazwę i siedzibę;  

6. tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w razie 

dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem spadkodawcy, czy jego 

krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z 

określeniem formy testamentu;  

7. wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające 

dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim;   

8. powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu; 

9. podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia; 

10. podpis notariusza; 

11. adnotację o dokonaniu rejestracji zgodnie z art. 95i ustawy Prawo o notariacie (tj. w 

informatycznym rejestrze poświadczenia dziedziczenia). 

 

 Opłaty związane z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia określa § 10a 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.6.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek 

taksy notarialnej,  zgodnie z którym za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, 

uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących 

gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł, a za sporządzenie protokołu 

dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł. Natomiast za sporządzenie dodatkowych 

czynności, o których mowa powyżej, tj. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia 

testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł, a za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu 

wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł. 

 

Notariusz może odmówić sporządzenia protokołu dziedziczenia i skierować sprawę do 

Sądu jeśli: 

1. w toku tej czynności okazałoby się, że nie są obecni wszyscy spadkobiercy; 

2. istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały ogłoszone lub otwarte;  

3. jeśli notariusz ma wątpliwości co do kręgu spadkobierców lub wysokości ich udziałów; 

4. jeśli istnieje spór pomiędzy spadkobiercami;  

5. spadek otwarto przed 1 lipca 1984 roku (data śmierci spadkodawcy); 

6. spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie posiadał żadnego 

obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium RP albo w skład spadku wchodziły 

prawa rzeczowe lub nieruchomości położone poza granicą RP. 

 

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

II.Testament - rozporządzenie na wypadek śmierci. 
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Klient jest osobą samotną, ma 85 lat, nie ma nikogo z bliskiej rodziny. Jest on także 

właścicielem mieszkania w Krakowie. Chciałby by po jego śmierci mieszkanie otrzymali 

członkowie Stowarzyszenia, z którym klient współpracował przez wiele lat, w tym celu chciałby 

sporządzić testament.  

 

 Zgodnie z regulacją kodeksu cywilnego (art. 949 § 1 k.c.) spadkodawca może 

sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i 

opatrzy datą. Z uwagi na doniosłość czynności prawnej testowania ustawodawca nie uznaje za 

ważny testamentu, któremu brak jednego z elementów wymienionych w komentowanym 

przepisie, tj. spisania testamentu w całości pismem ręcznym, podpisu spadkodawcy, opatrzenia 

testamentu datą. Nie można testamentu sporządzić na maszynie czy komputerze. Nie jest także 

możliwe podpisanie testamentu z użyciem podpisu elektronicznego. Należy się także zgodzić z 

poglądem o niedopuszczalności sporządzenia testamentu za pomocą tzw. e-długopisu na 

tablecie, co wprawdzie odwzorowuje charakter pisma, ale nie pozwala utrwalić naturalnego 

odcisku ręki. Dla ważności testamentu nie ma znaczenia język, w jakim go sporządzono. 

Testament nie musi być osobnym dokumentem, może stanowić np. część listu spadkodawcy. 

 

Zwracając uwagę na poszczególne elementy testamentu, należy pamiętać o: 

a. Dacie - tu ustawodawca przewidział możliwość uznania ważności testamentu 

nieopatrzonego datą, ale tylko w takich okolicznościach jeżeli nie wywołuje to 

wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści 

testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Podając datę nie 

musimy wyraźnie wskazać daty i miejsca sporządzenia testamentu. Dopuszczalne jest 

także opisowe podanie daty np. w dniu moich urodzin lub w 2011r. Brak daty w 

testamencie własnoręcznym pociąga za sobą jego nieważność tylko wtedy, gdy 

postępowanie sądowe nie doprowadzi do usunięcia wątpliwości, o których mowa w art. 

949 § 2 k.c., tj. co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści 

testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.    

b. Podpisie - testament winien być podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem. Z zasady 

wykluczone jest zatem parafowanie testamentu czy też opieczętowanie go faksymile 

(kopia podpisu odbita sposobem mechanicznym na dokumencie – szersze wyjaśnienie 

w pkt. II Działu III Newslettera). Jednakże zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego 

dopuszcza się wyjątkowo, zależnie od okoliczności, iż testament można podpisać 

samym imieniem lub określeniem stopnia pokrewieństwa np. babcia. Podpis powinien 

znajdować się pod postanowieniami testamentowymi.  

c. Poprawkach i dopiskach  - jeśli zmian w treści testamentu dokonano po jego 

podpisaniu, zmienione rozrządzenia będą ważne, gdy spisujący testament opatrzy je 

datą, lub datą z podpisem, by dać w ten sposób pełny wyraz swej woli. Podpis 

gwarantuje bowiem wolę spadkodawcy jedynie w zakresie oświadczeń woli, pod 

którymi został złożony. 

 

 W ten sposób przygotowany testament spadkodawca może w każdym czasie odwołać, 

zarówno w całości  jak i jego poszczególne postanowienia. Testament może sporządzić i 

odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

 

 Testament osoby niepełnosprawnej.  

 Kodeksowa regulacja wyklucza możliwości sporządzenia testamentu ręcznego przez 

osobę niepełnosprawną. Istotą bowiem wypełnienia kodeksowego warunku utrwalenia 
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ostatniej woli "pismem ręcznym" jest osobiste (tj. dokonane bez fizycznego udziału innych 

osób) zapisanie przez testatora swych postanowień spadkowych. Czynność spisania testamentu 

odbyć ma się zatem przy użyciu własnej siły spadkodawcy i bez ingerencji osób postronnych. 

Ważnym będzie zatem także testament sporządzony przez spadkodawcę, który przy jego 

formułowaniu posłużył się np. protezą kończyny. Jednakże w związku z faktem, braku cech 

indywidualnych, charakterystycznych dla pisma ręcznego, do sporządzenia testamentu nie 

nadaje się system pisma Braille'a. 

 

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

 

III. Termin przedawnienia roszczenia z tytułu zachowku. 

Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku 

przy dziedziczeniu testamentowym? Czy jest to data wydania postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku, czy data też jego uprawomocnienia?  

 

 Według art. 1007 § 1 k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z 

upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu i dlatego też to od dnia ogłoszenia testamentu 

roszczenia te stają się wymagalne, tj. można żądać zapłaty należności z tego tytułu. W związku 

z powyższym to nie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest w tym wypadku istotne. 

Ogłoszenie testamentu jest uregulowane Kodeksem postępowania cywilnego (art. 646-654) i 

może być objęte odrębnym postępowaniem. W praktyce jednak najczęściej następuje w ramach 

postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 670 k.p.c.). Datę ogłoszenia testamentu 

można ustalić w oparciu o akta sprawy zalegające w sądzie, gdyż na testamencie zamieszczana 

jest -  zgodnie z art. 651 k.p.c. – data otwarcia i ogłoszenia. 

 

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

IV. Uprawnienie do dziedziczenia przez rodzeństwo przyrodnie. 

Moi rodzice mieli dwójkę wspólnych dzieci, mnie i moją siostrę. Po śmierci mamy, mój ojciec 

ponownie się ożenił i z tego związku miał dwójkę dzieci – moje przyrodnie rodzeństwo. 

Zarówno ojciec, jak i macocha już nie żyją. Teraz zmarła moja biologiczna siostra, która była 

wdową i nie miała dzieci. Czy moje przyrodnie rodzeństwo będzie po niej dziedziczyło? 

 

Jak stanowi art. 932 k.c. w braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z 

ustawy jego małżonek i rodzice.  W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek 

przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie 

dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu 

spadkodawcy w częściach równych.  

W przypadku zatem braku uprawnionych do dziedziczenia w pierwszej kolejności tj. 

dzieci i małżonka, spadek po zmarłym dziedziczy także rodzeństwo, w przypadku śmierci 

jednego lub obydwojga rodziców.  

Rodzeństwo dochodzi zatem do dziedziczenia nie obok, lecz jedynie w miejsce 

rodziców spadkodawcy (art. 932 § 4 k.c.). Rodzeństwo może przy tym dojść do dziedziczenia 

w kilku różnych konfiguracjach podmiotowych: 

1. wspólnie z małżonkiem i jednym z rodziców spadkodawcy. W takiej sytuacji wielkość 

udziałów przedstawia się następująco: małżonek - jedna druga (art. 933 §1 k.c.); 

pozostały przy życiu rodzic - jedna czwarta (art. 932 § 2 k.c.); rodzeństwo - jedna 
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czwarta spadku. Jeżeli spadkodawca miał kilkoro rodzeństwa, część spadku pozostała 

po zmarłym rodzicu ulega podziałowi na równe części pomiędzy braci i siostry 

zmarłego (art. 932 § 5 k.c.).  

2. wspólnie z jednym z rodziców spadkodawcy. Udziały poszczególnych spadkobierców 

to: rodzic - jedna druga (art. 932 § 3 k.c.); rodzeństwo spadkodawcy - jedna druga 

podzielona w częściach równych (art. 932 § 4 k.c.). Taka sytuacja wystąpi, gdy 

małżonek spadkodawcy nie dożył otwarcia spadku, małżeństwo wcześniej ustało, 

została orzeczona separacja bądź spadkodawca nigdy nie pozostawał w związku 

małżeńskim;  

3. do dziedziczenia dochodzi jedynie rodzeństwo spadkodawcy. Dziedziczy ono wówczas 

cały spadek w częściach równych; jeżeli spadkodawca pozostawił tylko jedną osobę z 

rodzeństwa i nie pozostali zstępni rodzeństwa, cały spadek przypada pozostałemu przy 

życiu bratu lub siostrze zmarłego. Mimo braku wyraźnego uregulowania takiej sytuacji 

w ustawie, wskazany porządek dziedziczenia wynika z ukształtowanego porządku 

dziedziczenia ustawowego. Jak wskazano w odniesieniu do rodzica dziedziczącego 

samodzielnie z uwagi na brak rodzeństwa spadkodawcy, spadkobierca należący do 

bliższego kręgu spadkobierców ustawowych wyłącza od dziedziczenia wszystkie osoby 

należące do kręgów dalszych.  

 

Rodzeństwo spadkodawcy to osoby, które pochodzą od tych samych rodziców co 

spadkodawca bądź też mają wspólne jedno z rodziców. W tej ostatniej sytuacji mamy do 

czynienia z rodzeństwem przyrodnim, ale powszechnie przyjmuje się, że rodzeństwo 

przyrodnie także należy do kręgu spadkobierców ustawowych. W obecnie obowiązującym 

stanie prawnym rodzeństwo dochodzi do dziedziczenia, dopiero w razie, gdy rodzic lub 

rodzice spadkodawcy nie dożyją otwarcia spadku, możliwe jest dziedziczenie „zwolnionego” 

udziału zmarłego rodzica spadkodawcy przez osoby niebędące zstępnymi tego rodzica (E. 

Skowrońska-Bocian, Nowelizacja prawa spadkowego. Komentarz, Wyd. Prawn. LexisNexis 

Warszawa 2010). 

 

Ojciec spadkodawczyni miał dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa i dwoje dzieci z 

drugiego małżeństwa. Spadkodawczyni pochodzi od pierwszej żony ojca, który nie dożył 

otwarcia spadku. W jego miejsce do dziedziczenia zwolnionego udziału dojdą: dzieci z 

drugiego małżeństwa (przyrodnie rodzeństwo spadkodawczyni) oraz rodzeństwo z pierwszego 

małżeństwa (biologiczny brat spadkodawczyni). 

 

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

 

V. Rozporządzenie przedmiotem nienależącym do spadku – skuteczność zapisu. 

Ojciec sporządził testament, w którym powołał do spadku mnie i mojego brata, zapisując 

jednocześnie na rzecz naszego kuzyna – syna siostry ojca, działkę budowlaną w miejscowości 

A. Jeszcze przed śmiercią ojciec sprzedał tę działkę, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze 

częściowo przeznaczył na zakup mieszkania w miejscowości B. Czy zapis znajdujący się w 

testamencie jest nadal ważny?  

 

Art. 976 k.c. stanowi, iż w braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej 

co do tożsamości jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego 
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otwarcia (data śmierci spadkodawcy) albo jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci 

zobowiązany do zbycia tej rzeczy.   

W zasadzie spadkodawca dokonuje rozrządzeń prawami należącymi do jego majątku, 

którymi może swobodnie dysponować (np. nie jest zobowiązany do przeniesienia na inną 

osobę prawa własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości). Polskie prawo jednak nie 

zakazuje dokonywania rozrządzeń w formie zapisu rzeczą oznaczoną co do tożsamości, która 

nie należy do spadku.  

W grę wchodzić mogą następujące sytuacje:  

a. spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do przeniesienia na zapisobiorcę własności 

rzeczy oznaczonej co do tożsamości, która w chwili sporządzania testamentu należy do 

spadkodawcy, ale w chwili otwarcia spadku już do niego nie należy,  

b. spadkodawca dokonuje takiego zapisu, gdy już w chwili sporządzania testamentu rzecz 

do niego nie należy.  

Analogiczne możliwości występują, jeśli chodzi o rzecz, którą spadkodawca ma 

obowiązek przenieść na inną osobę.  

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis taki jest ważny, ale bezskuteczny. 

„Odmienna wola” spadkodawcy może przede wszystkim wynikać z wyraźnych dyspozycji 

testamentu. Przykładowo, spadkodawca nakłada na spadkobiercę obowiązek nabycia 

określonej rzeczy i przeniesienia jej własności na zapisobiorcę. Wola taka może także zostać 

ustalona w drodze wykładni testamentu.  

W sytuacji gdy spadkodawca wyłączył bezskuteczność zapisu rzeczy nienależącej do 

spadku, treścią obowiązku obciążonego spadkobiercy jest podjęcie działań zmierzających do 

nabycia rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Jeżeli okaże się to niemożliwe, mamy do 

czynienia z niemożliwością świadczenia, powstałą na skutek okoliczności, za które dłużnik nie 

ponosi odpowiedzialności i zgodnie z art. 475 § 1 k.c. zobowiązanie wygasa. Skutek taki nie 

wystąpi, jeżeli z treści testamentu wynika, że spadkodawca obciążył spadkobiercę, na wypadek 

gdyby nie udało mu się nabyć własności rzeczy oznaczonej indywidualnie, obowiązkiem 

zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.  

 

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

 

VI. Wstępne badania lekarskie nie na koszt pracownika. 

Klient zawarł umowę o pracę na okres próbny na etacie mechanika w warsztacie 

samochodowym. Przed zawarciem umowy klient został zobowiązany przez pracodawcę do 

wykonania wstępnych badań lekarskich na własny koszt. 

 

Stosownie do art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez 

aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na 

określonym stanowisku pracy. Badania takie przeprowadza się zgodnie z § 4 rozporządzenia 

ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, 

poz. 332 z późn. zm.) na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W skierowaniu 

należy zamieścić m.in. informację o występowaniu na proponowanym stanowisku pracy 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, oraz aktualne wyniki badań i 

pomiarów występujących czynników szkodliwych. Lekarz nie określa bowiem tylko stanu 
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zdrowia skierowanego pacjenta, ale także na tej podstawie orzeka, czy może on podjąć pracę 

na przewidywanym dla niego stanowisku. 

Wstępne badania lekarskie, o których mowa w niniejszej sprawie, są stosownie do art. 

229 § 6 k.p. przeprowadzane na koszt pracodawcy, zatem obciążanie nimi pracownika bądź 

kandydata do pracy jest niedopuszczalne. Klient ma więc prawo dochodzić od pracodawcy 

zwrotu poniesionych przez siebie kosztów wstępnych badań lekarskich. 

 

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

 

VII. Nagroda jubileuszowa. 

Pracownik jednostki sfery budżetowej, który otrzymał w listopadzie 2010 r. wypowiedzenie 

umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w związku z likwidacją jednostki, 

domaga się wypłaty nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy. Jednak po zsumowaniu 

ogólnego stażu pracy pracownikowi brakuje dwóch dni roboczych do spełnienia warunków do 

uzyskania nagrody.  

Pracodawca  żąda udokumentowania brakujących do ogólnego stażu pracy dwóch dni 

roboczych świadectwem pracy. Pracownik pracował przez j miesiąc w 1972 r. porzucając 

następnie pracę. Okresu tego wcześniej nie ujawniał w aktach osobowych. Nie posiada również 

świadectwa pracy za ten okres. 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w 

sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z 

pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej 

(Dz.U.  Nr 82, poz. 495 z późn.zm) stanowi zgodnie z § 12 ust. 1, iż pracownikowi, z 

zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości: 

 1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy; 

 2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy; 

 3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy; 

 4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy; 

 5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy. 

Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie 

poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych 

przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 

pracownicze. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu 

uprawniającego do tej nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po 

nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody (§12 ust. 4, 6, 7 Rozporządzenia). 

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem ze stosunku pracy, której wysokość zależy od 

stażu pracy. Jest ona wypłacana okresowo, co pięć lat, po przepracowaniu co najmniej 20 lat 

pracy przez pracownika. W przepisach ustanowiony jest dość liberalny sposób liczenia stażu 

pracy, polegający na sumowaniu wszystkich udowodnionych okresów zatrudnienia. 

Pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeżeli ten w dniu jej nabycia 

spełnia wszystkie wymagane warunki do jej otrzymania. 

 

Kwestię świadectw pracy reguluje art. 97 k.p. i Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectw oraz 

sposobu i trybu jego wydawania i prostowania, poprzedzone Rozporządzeniem Rady 
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Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie świadectw pracy i opinii (Dz. U. Nr 45 poz. 

269 z późn.  zm.).  

Zgodnie z art. 97 § 1 k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy 

pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie 

świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z 

pracodawcą. 

Zakres informacji, który powinien znaleźć się w świadectwie pracy reguluje 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania 

(Dz.U. Nr 60 poz. .282 z późn. zm). 

Zauważyć należy, że zarówno ustawa Kodeks Pracy jak i Rozporządzenie Rady 

Ministrów weszły w życie z dniem 1 stycznia 1975 r. 

 

W przedmiotowej sprawie należało sprawdzić przepisy z zakresu prawa pracy 

obowiązujące przed wejściem w życie zarówno Kodeksu Pracy jak i Rozporządzenia Rady 

Ministrów. 

Przed wejściem w życie Kodeksu Pracy stosunki pracy regulowało m.in. 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę 

pracowników umysłowych (Dz. U. Nr 35 poz. 323 z późn. zm.) wydane na podstawie ustawy z 

dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania 

rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. Nr 78 poz. 443z dnia 2 sierpnia 1926 r.). Przepisy te w 

Rozdziale III „Zawarcie umowy” w art.6  stanowiły, że pracownik umysłowy ma prawo żądać 

od pracodawcy pisemnego potwierdzenia zawartej umowy o pracę zawierającego 

wyszczególnienie istotnych warunków umowy. Natomiast w Rozdziale IV „Prawa i obowiązki 

stron” w Dziale 4 „Świadectwa” art. 24 zd. 2 uprawniał pracownika do żądania od pracodawcy 

wydania mu niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty żądania, świadectwa co do 

czasu trwania pracy i rodzaju zatrudnienia. Pracodawcy nie wolno było umieszczać w 

świadectwie żadnych znaków ani uwag, mogących utrudniać pracownikowi uzyskanie nowego 

stanowiska. Na uwagę też zasługuje Zarządzenie Nr 284 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 

października 1956 r. w sprawie likwidacji praktyki poufnego opiniowania pracowników (MP 

Nr 86 poz. 998). Zgodnie z § 1 Zarządzenia zabraniano wydawania przez zakłady pracy 

poufnych opinii o pracownikach w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, bez względu na 

formę opinii (pisemna, ustna, telefoniczna). Opinię o pracowniku, w związku z rozwiązaniem 

stosunku pracy, zakład pracy wydaje wyłącznie na żądanie pracownika na piśmie i do jego rąk. 

 

Pracownik ujawnił dodatkowy okres pracy legitymując się zaświadczeniem otrzymanym z 

ówczesnego zakładu pracy, potwierdzającym, że przepracował tam jeden miesiąc. Obecny 

pracodawca zażądał jednak świadectwa pracy. Pracownik w zakładzie pracy otrzymał 

informację, że wydanie świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie w listopadzie 1972 r. 

jest niemożliwe i jedynym dokumentem może być wydane na jego prośbę zaświadczenie. W 

świetle cytowanych przepisów, które obowiązywały przed wejściem w życie Kodeksu Pracy, 

świadectwo co do czasu trwania pracy i rodzaju zatrudnienia pracodawca był obowiązany 

wydać tylko na żądanie pracownika.  

 Zatem obecnie nie jest możliwie uzyskanie świadectwa co do czasu trwania pracy i 

rodzaju zatrudnienia z roku 1972 i obecny pracodawca powinien uwzględnić zaświadczenie, 

którym dysponuje pracownik, ono bowiem dokumentuje miesięczny okres zatrudnienia w 

listopadzie 1972 r.  
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

VIII.  Urlop rehabilitacyjny, a uprawnienie do urlopu wypoczynkowego. 

Przez 6 miesięcy nie świadczyłem pracy, gdyż przebywałem na urlopie rehabilitacyjnym. Czy 

okres ten proporcjonalnie obniży wymiar urlopu wypoczynkowego należnego mi w roku 

kalendarzowym? 

 

Zasadą jest, że jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez cały okres 

roku kalendarzowego – należy mu się urlop w pełnym wymiarze określonym Kodeksem Pracy. 

W niektórych przypadkach okresowe nieświadczenie pracy przez takiego pracownika 

powoduje, że urlop ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Przypadki te są wskazane w art. 

155
2 

§1 k.p., a są to, trwające co najmniej 1 miesiąc okresy: urlopu bezpłatnego, urlopu 

wychowawczego, odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, 

okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, 

tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej 

nieobecności w pracy.  

Cytowany przepis nie wymienia okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, a 

zatem okres ten nie powoduje obniżenia wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego. 

 

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

IX. Dziecko pozamałżeńskie - nazwisko dziecka, kontakty z dzieckiem, 

obowiązek alimentacyjny, dziedziczenie. 

Ojcostwo mężczyzny zostało ustalone sądownie. Matka dziecka nie jest jego żoną.  

Nazwisko dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie, reguluje art. 89 § 2 

k.r.o, zgodnie z którym w razie sądowego ustalenia ojcostwa sąd nadaje dziecku nazwisko w 

wyroku ustalającym ojcostwo, stosując odpowiednio zasady wskazane w § 1 art. 89 k.r.o., 

zgodnie z którym dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. 

Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie 

nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w 

sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego 

do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło 

trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.  

Kształtowanie nazwiska dziecka podlega zatem ściśle określonym regułom, 

pozostawiającym woli rodziców niewielki zakres swobody.  

 

Kontakty z dzieckiem określa art. 113 k.r.o. Z treści § 1 przepisu wynika, że niezależnie 

od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze 

sobą kontaktów w tym odwiedzania, spotykania, zabierania dziecka poza miejsce jego stałego 

pobytu. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów 

z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i 

biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia kwestię tę rozstrzyga sąd 

opiekuńczy. Kontakty rodzica z dzieckiem nie stanowią elementu władzy rodzicielskiej. Są one 

nie tylko prawem dziecka, ale i jego obowiązkiem. Prawo do kontaktów przysługuje 

niezależnie od władzy rodzicielskiej. Katalog kontaktów ma charakter otwarty. Jeżeli dziecko 

wielokrotnie odmówi zgody na kontakt z ojcem nie może być do tych kontaktów zmuszane. 
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Obowiązek alimentacyjny określony jest w art. 133 k.r.o. Przepis ten stanowi, że 

rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze 

w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na 

pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzic ma obowiązek alimentacyjny wobec 

dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Od czerwca 2009 r. możliwe 

jest uchylenie się przez rodzica od obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka po uzyskaniu 

przez dziecko pełnoletności, jeżeli świadczenie alimentacyjne połączone jest z nadmiernym dla 

niego uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności 

samodzielnego utrzymania się. 

Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie dziedziczy zgodnie z przepisami 

kodeksu cywilnego. Jak stanowi art. 931 k.c. w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do 

spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. 

 

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

X. Zasiedzenie własności nieruchomości. 

Jestem posiadaczem gruntu, który figuruje jeszcze na moją babkę. Chciałbym uregulować stan 

prawny tej nieruchomości, jednak przeprowadzenie sprawy spadkowej byłoby trudne z uwagi 

na to, że jest wielu spadkobierców. Czy w tej sytuacji mógłbym zamiast przeprowadzania 

postępowania spadkowego wystąpić o zasiedzenie nieruchomości?  

 

Możliwe jest jedynie zasiedzenie cudzej nieruchomości - nie jest natomiast możliwe 

zasiedzenie swojej własnej nieruchomości (tzn. dana osoba nie może nabyć przez zasiedzenie 

tego, co już jest własnością tej osoby). Zatem właściciel, który ma problemy z udowodnieniem 

swojego prawa własności do rzeczy wynikającego np. z dziedziczenia, nie może „pójść na 

skróty” i żądać ustalenia, że nabył tę rzecz w drodze zasiedzenia. Nabycie rzeczy w drodze 

dziedziczenia wyklucza możliwość nabycia tej samej rzeczy przez tę samą osobę w drodze 

zasiedzenia.  

Konsekwencją niemożności nabycia przez zasiedzenie swojej własnej rzeczy jest także 

niemożność nabycia w drodze zasiedzenia swojego udziału we współwłasności rzeczy, co 

ilustruje następujący przykład:  jeżeli na mocy dziedziczenia przysługuje komuś udział we 

współwłasności gruntu równy np. 1/10 to nie może on nabyć przez zasiedzenie całości prawa 

własności gruntu (czyli 10/10). Możliwe jest jednak nabycie przez zasiedzenie (o ile zostały 

spełnione przesłanki określone Kodeksem Cywilnym tj. upływ wymaganego okresu władania 

gruntem niczym właściciel) udziału wynoszącego 9/10 własności gruntu, gdyż w 1/10 

zasiadujący jest już właścicielem gruntu. Uczestnikami postępowania w przedmiocie 

stwierdzenia zasiedzenia udziału w nieruchomości muszą być jednak wszyscy 

współwłaściciele gruntu. 

 

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

XI. Podleganie ubezpieczeniu w KRUS i prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Jestem rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne. Ponieważ dochody uzyskiwane z 

gospodarstwa nie są wystarczająco wysokie chciałbym zacząć prowadził sklep spożywczy.  

Czy w związku z tym stracę uprawnienie do ubezpieczenia w KRUS?” 
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Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248) z dniem 24 sierpnia 2005 r. zostały 

wprowadzone zmiany dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione do pozostania w 

ubezpieczeniu rolniczym przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności 

gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. W szczególności z jej 

przepisów wynika, iż dla możliwości podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie ma 

znaczenia forma opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej 

równocześnie z działalnością rolniczą. 

Obecnie, na podstawie postanowień art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50. poz. 291 ze zm.) rolnik lub 

domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu 

społecznemu rolników, jeśli: 

1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co 

najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie 

rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w 

dziale specjalnym,    

2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni 

od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia 

współpracy przy prowadzeniu tej działalności,  

3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,  

4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń 

społecznych. 

Niezachowanie tego terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem 

ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub  

współpracy przy prowadzeniu tej działalności.    

 

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także: 

● wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym 

zawieszeniu; 

● zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. 

  

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest 

udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS 

wraz z oświadczeniem. 

UWAGA! Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ 

na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników 

w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik 

lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność 

gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS 

zaświadczenie do właściwego urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 

poprzedni rok podatkowy. Jeśli kwota tego podatku przekroczy "roczną kwotę graniczną", a 

także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia, ubezpieczenie 

rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był 

złożyć zaświadczenie w Kasie, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego 

kwartału.    
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Osoba ubezpieczona winna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania 

pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Kwota podatku, o której wyżej mowa, zwana "roczną kwotą graniczną", podlega 

corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest 

ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze 

obwieszczenia.  

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą 

będzie  zobowiązany  do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, 

chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak 

samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie 

prowadzą. 

Pozarolnicza działalność gospodarcza  jest to w rozumieniu ustawy pozarolnicza 

działalność gospodarcza prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby 

fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem:  

1. wspólników spółek prawa handlowego  

2. oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: 

● w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  

● z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 

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

XII. Odbiór korespondencji sądowej przez współmałżonka. 

Czy żona powinna odbierać pisma sądowe adresowane do nieobecnego w domu męża, jeśli 

miejsce pobytu męża od dłuższego czasu nie jest znane, nie ma możliwości przekazania mu 

pisma, ani poinformowania go o treści korespondencji? 

 

 Art. 138 k.p.c. regulujący doręczenia zastępcze, przewiduje możliwość dokonania doręczenia 

pisma sądowego do rąk m.in. dorosłego domownika, jeśli nie jest on przeciwnikiem adresata w 

sprawie i podjął się oddania pisma adresatowi. Cytowany przepis wyraźnie stwierdza, że 

można doręczyć pismo dorosłemu domownikowi tylko wtedy, gdy ten podjął się oddania 

pisma. Przyjmując pismo w takiej sytuacji domownik bierze na siebie odpowiedzialność za 

przekazanie pisma adresatowi. Jeśli zatem wykonanie tego obowiązku jest wielce wątpliwe, 

żona nie powinna odbierać pisma sądowego adresowanego na męża, gdyż nie może podjąć się 

oddania go adresatowi.  

 

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

XIII. Odmowa składania zeznań w charakterze świadka w sprawie karnej. 

Jestem świadkiem w sprawie karnej przeciwko mojemu sąsiadowi. Byłem świadkiem zdarzenia, 

o które sąsiad jest oskarżany, jednak z uwagi na stosunki dobrosąsiedzkie wolałbym nie 

zeznawać.  

Czy mogę odmówić składania zeznań w tej sprawie? 

 

 Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która - w ocenie organu 

prowadzącego postępowanie - może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy 
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i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań. Świadkiem może być także osoba, 

która zgłosi się bez wezwania do organu procesowego w celu złożenia zeznań. 

 Przepisy procedury karnej nakładają na osobę wezwaną w charakterze świadka 

obowiązki, których niewykonywanie może skutkować stosowaniem kar porządkowych lub 

odpowiedzialnością karną, ale przepisy te przyznają też świadkowi rozległe uprawnienia. 

 Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w miejscu i 

godzinie wskazanej w wezwaniu (art. 177 § 1 k.p.k.). 

 Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania (art. 177 

§ 1 k.k.). Obowiązkiem zeznawania objęte są zarówno posiadane przez świadka informacje 

dowodowe mające znaczenie dla sprawy, jak i dane dotyczące jego tożsamości. Jeżeli świadek 

bezpodstawnie odmawia zeznań, mimo pouczenia o istnieniu takiego obowiązku, mogą być 

stosowane wobec niego kary porządkowe w postaci kary pieniężnej (do 10.000 zł) lub kara 

aresztowania na czas do 30 dni (art. 287 k.p.k.). 

 Procedura  karna  przewiduje  jednak  sytuacje,  kiedy  organom  procesowym  nie  

wolno wzywać i przesłuchiwać w charakterze świadków określonych kategorii osób w zakresie 

określonych  faktów  lub  też  przyznaje świadkowi prawo do podjęcia decyzji, czy chce 

składać w sprawie zeznania lub odpowiadać na poszczególne pytania. 

Nie wolno przesłuchiwać: 

● obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub 

prowadząc sprawę (art.178 ust.1 k.p.k.); 

● duchownego co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi (art.178 ust.2 

k.p.k.); 

● osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego, na okoliczność przyznania się (wobec nich) przez osobę z zaburzeniami 

psychicznymi do popełnienia   czynu   zabronionego   (art.   52   ust.   o   ochronie   

zdrowia   psychicznego z 19.08.1998 roku - Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.); 

● biegłego lub lekarza udzielającego pomocy medycznej oskarżonemu, na okoliczność 

złożonego przez oskarżonego oświadczenia dotyczącego zarzucanego mu czynu (art. 

199 k.p.k.), przy czym zakaz dowodowy obejmuje także inne osoby personelu 

medycznego towarzyszące lekarzowi, nie obejmuje zaś osób postronnych; 

● osób obowiązanych do zachowania tajemnicy państwowej, na okoliczności objęte tą 

tajemnicą – bez uzyskania zwolnienia ich z obowiązku zachowania tajemnicy przez 

uprawniony organ przełożony(art. 179 k.p.k.); 

● osób obowiązanych do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy 

prawnego, lekarskiej lub dziennikarskiej, na okoliczności objęte tą tajemnicą - bez 

uzyskania zwolnieniu ich z obowiązku zachowania tajemnicy przez sąd i tylko 

wówczas, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie 

może być ustalona na podstawie innego dowodu, przy czym zwolnienie dziennikarza 

nie obejmuje danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, osób 

udzielających informacji do materiału będącego przedmiotem publikacji itp.( art. 180 § 

2 k.p.k.); 

● osób korzystających z immunitetu dyplomatycznego bez wyrażenia przez te osoby 

zgody na przesłuchanie ich w charakterze świadka. (art. 581 k.p.k.). 

 

 Prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie. 

 Przepisy przewidują też możliwość skorzystania przez osobę wezwaną do złożenia 

zeznań z prawa do odmowy składania zeznań. Prawo takie przysługuje osobom najbliższym 

dla podejrzanego (oskarżonego) (art. 182 § 1 i 2 k.p.k.). 
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 Osobami najbliższymi są: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej 

samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, jej małżonek oraz 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

 Prawo do odmowy składania zeznań przysługuje także osobie, będącej w innej toczącej 

się sprawie, oskarżoną o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art.182 § 3 

k.p.k.). 

 Świadek może bez podania przyczyny uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli w 

ten sposób mógłby narazić siebie lub osobę najbliższą na odpowiedzialność karną lub 

karnoskarbową (art. 183§ 1 k.p.k.). 

 Można zwolnić od złożenia zeznania   lub   odpowiedzi   na   pytania   osobę   

pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi 

o zwolnienie (art. 185 k.p.k.). 

Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 

k.p.k. może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać, nie później niż przed rozpoczęciem 

pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie 

może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone (art. 186 § 1 k.p.k.). 

Świadek jest obowiązany zeznawać prawdę i nie zatajać prawdy. Gdy świadek 

umyślnie nie realizuje  tego  obowiązku  podlega  odpowiedzialności  karnej  za  popełnienie  

przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 

lat 3. 

Podkreślić należy, że nieścisłości w zeznaniach świadka, wynikające z deformacji w zakresie 

spostrzegania i zapamiętywania, kiedy nie są efektem świadomego dążenia do przedstawienia 

faktów niezgodnie z prawdą, nie stanowią czynu zabronionego. 

O obowiązku zeznawania prawdy i nie zatajania prawdy, świadek jest uprzedzany 

przed rozpoczęciem przesłuchania, a w postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje 

oświadczenie, że został o tym uprzedzony (art. 190 k.p.k.). 

 Świadek ma obowiązek złożenia przyrzeczenia (art. 187 k.p.k.), a bezpodstawne 

uchylanie się od jego złożenia może skutkować nałożeniem kary pieniężnej do 10.000 zł (art. 

287 § 1 k.p.k.). 

Złożenie przyrzeczenia następuje przed sądem lub wyznaczonym sędzią, przy czym za 

zgodą obecnych stron można odstąpić od odbierania przyrzeczenia (art.187 k.p.k.).  

Przyrzeczenia nie odbiera się (art. 189 k.p.k.) od: 

● osób, które nie ukończyły lat 17; 

● świadka, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z powodu zaburzeń 

psychicznych nie zdaje sobie należycie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia; 

● świadka, który jest osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa będącego 

przedmiotem postępowania lub pozostającego w ścisłym związku z czynem 

stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został skazany; 

● gdy świadek był prawomocnie skazany za fałszywe zeznania lub oskarżenia. 

Świadek może złożyć wniosek, aby czynność okazania, w trakcie której są mu 

okazywane inne osoby w celu rozpoznania, przeprowadzona została w sposób wyłączający 

możliwość rozpoznania osoby świadka przez osobę rozpoznawaną (art. 173 § 2 k.p.k.). 

Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli 

treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą (art. 183 § 2 k.p.k.). 

Świadek może zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej 

wiadomości prokuratora lub sądu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub 

groźby bezprawnej wobec niego lub osoby najbliższej w związku z jego zeznaniami. Pisma 

procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której świadek jest zatrudniony, lub na inny 
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wskazany przez niego adres (art. 191 § 3 k.p.k.). Obawa użycia przemocy czy groźby 

bezprawnej musi być zawsze uzasadniona, a więc realna i konkretna. Użycie przemocy czy 

groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka skutkuje ponadto odpowiedzialnością 

karną (art. 245 k.k.). 

Świadek ma prawo złożenia wniosku o utajnienie jego danych osobowych. Jeżeli 

bowiem zachodzi   uzasadniona   obawa   niebezpieczeństwa   dla  życia,  zdrowia,  wolności  

albo  mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej, sąd, a w 

postępowaniu przygotowawczym prokurator, może wydać postanowienie o zachowaniu w 

tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych 

osobowych, jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Postępowanie w tym 

zakresie toczy się bez udziału stron i objęte jest tajemnicą państwową. W takim przypadku 

okoliczności umożliwiające identyfikację świadka pozostają wyłącznie do wiadomości sądu i 

prokuratora, a gdy zachodzi konieczność - również funkcjonariusza Policji prowadzącego 

czynności w sprawie. 

Powyższe kwestie uregulowane zostały w kodeksie postępowania karnego w art. 182 k.p.k., 

185 k.p.k., 186 k.p.k. i mają odpowiednie zastosowanie także w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia oraz postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe. 

 

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

XIV. Podrobienie podpisu na umowie o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się klient, który twierdził, że 

przedstawicielka jednej z działających na rynku firm telekomunikacyjnych zaoferowała mu 

zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez preselekcję dla klientów 

indywidualnych (usługa telekomunikacyjna dostępna w pełnym zakresie wyłącznie dla 

abonentów sieci stacjonarnej operatora dominującego tj. Telekomunikacja Polska S.A.), 

umożliwiającą ustanowienie innego niż TP S.A. operatora telekomunikacyjnego, za 

pośrednictwem którego wykonywane będą krajowe i międzynarodowe połączenia do innych 

użytkowników końcowych. Pomimo tego, że klient nie wyraził zainteresowania zawarciem 

umowy, kilka dni później firma przysłała mu pismo powitalne, z którego wynikało, że umowa 

została jednak zawarta. Z rozmów telefonicznych przeprowadzonych z firmą po otrzymaniu 

„korespondencji powitalnej” wynikało ponad wszelką wątpliwość, że znajduje się ona w 

posiadaniu dokumentu umowy, na którym widnieje podpis Klienta. Klient stanowczo jednak 

obstawał przy tym, że umowy takiej nie zawierał.  

W tym stanie rzeczy w Centrum  sporządzone zostało pismo klienta adresowane do firmy. 

Poniżej treść pisma. 
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„W związku z pismem z dnia xxx uprzejmie wyjaśniam, że nigdy nie zawarłem z firmą xxx 

umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez „preselekcję dla klientów 

indywidualnych”, ani jakiejkolwiek innej umowy. Mając na uwadze powyższe wskazuje, iż 

wymagania, jakim powinna odpowiadać forma pisemna czynności prawnej (a na zawarcie ze mną 

umowy w takiej właśnie formie powołuje się firma xxx) określa art. 78 k.c. Z treści tego przepisu 

wynika wyraźnie, że do zawarcia umowy w formie pisemnej niezbędne jest nie tylko utrwalenie 

treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie 

oświadczenia przez składającego je. W znaczeniu procesowym pismo takie staje się dokumentem 

stanowiącym dowód tego, że osoba, która je podpisała, złożyła zawarte w nim oświadczenie (art 

245 k.p.c.). Podpis ma też znaczenie, jeżeli jest własnoręczny, stanowi bowiem wiarygodną 

gwarancję, że pochodzi od osoby, której ściśle osobiste cechy zawierają się w charakterze pisma. 

Skoro zatem firma xxx powołuje się na to, że znajduje się w posiadaniu umowy opatrzonej 

podpisem wskazującym moje imię i nazwisko, to ponad wszelką wątpliwość podpis ten został 

podrobiony, nie podpisywałem bowiem oświadczenia tej treści. Przestępstwa przeciwko 

wiarygodności dokumentów zostały stypizowane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

Karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553). Stosownie do art. 270 § 1 k.k.: „Kto w celu użycia za 

autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5”. W tym stanie rzeczy uchylam się od jakichkolwiek skutków prawnych umowy w posiadaniu 

której znajduje się firma xxx i żądam przesłania mi odpisu tej umowy.”  

 

Po otrzymaniu odpisu umowy od firmy, Klient będzie mógł stwierdzić ponad wszelką 

wątpliwość, że podpis znajdujący się na umowie nie jest jego własnoręcznym podpisem oraz, 

że najprawdopodobniej został podrobiony. Z uwagi na to, że przytoczone okoliczności zdawały 

się dostatecznie uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa, w Centrum Porad Prawnych 

sporządzone zostało pismo do prokuratury obejmujące zakresem swojej treści żądanie 

przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w celu ustalenia i ukarania jego sprawcy. 

 

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

XV. Nałożenie opłaty dodatkowej za przejazd pojazdem przedsiębiorstwa 

komunikacyjnego. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się klient kwestionujący zasadność 

nałożenia na niego opłaty dodatkowej za przejazd pojazdem przedsiębiorstwa 

komunikacyjnego.  

 

 Szczegółowa analiza regulaminu przewozu osób i obsługi podróżnych obowiązującego 

w przedsiębiorstwie wykazała, co następuje: 

1. roszczenie o uiszczenie opłaty dodatkowej może zostać spełnione albo przez uiszczenie 

należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej gotówką osobie kontrolującej bilety 

albo w sposób określony w wezwaniu do zapłaty; 

2. wybór sposobu spełnienia świadczenia należy do dłużnika, zawsze jednak 

dokumentem stwierdzającym istnienie roszczenia jest wezwanie do zapłaty; 

3. kontroli biletowej mają prawo dokonywać wyłącznie osoby legitymujące się 

dokumentem uprawniającym do jej przeprowadzania, którego wzór przewoźnik jest 

obowiązany umieścić w pojeździe na widocznym miejscu, zaś osoba kontrolująca jest 

obowiązana do kulturalnego zachowania się i okazywania w sposób czytelny dla 

pasażerów identyfikatora uprawniającego do przeprowadzania kontroli biletów; 
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4. kontroli biletowej mają prawo dokonywać wyłącznie osoby legitymujące się 

dokumentem uprawniającym do jej przeprowadzania. Kontroler jest zobowiązany do 

okazywania identyfikatora ze zdjęciem i numerem służbowym w sposób czytelny przez 

cały okres kontroli. Niewykonanie tego obowiązku może być podstawą do odmowy 

okazania dokumentu przewozowego (biletu, legitymacji) przez podróżnego. 
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Wywiad przeprowadzony z klientem dał podstawy do sporządzenia skargi o następującej treści: 

 

 

„Uprzejmie wyjaśniam, że kontroler dokonujący kontroli biletowej w dniu xxx nie wystawił 

wezwania do zapłaty, o którym mowa w Regulaminie przewozu osób i obsługi podróżnych 

obowiązującego w przedsiębiorstwie (zwanym dalej: Regulaminem). Wezwania do zapłaty nie 

otrzymałem ani w trakcie przeprowadzanej kontroli ani też w żadnym innym (późniejszym) 

terminie, co więcej nie uczestniczyłem w wystawianiu takiego wezwania. Taki stan rzeczy w 

kontekście modelowej (regulaminowej) kontroli biletowej prowadzi do wniosku, iż w mojej 

sprawie brak jest jakiegokolwiek stosunku prawnego (innego niż ten, który wynika z ważnie 

zawartej umowy przewozu). Tym bardziej niezrozumiałe jest dla mnie doręczone i pismo 

zatytułowane „Przypomnienie”. Kierowane wobec mnie roszczenia są bezpodstawne i nie znajdują 

źródła w jakimkolwiek stosunku prawnym. Nie bez znaczenia pozostają, przy tym, 

nieprawidłowości w trakcie kontroli. Kontroler uchybił obowiązkom wynikającym z Regulaminu 

nie tylko przez to, że - wbrew wyraźnie wyartykułowanemu przeze mnie żądaniu - odmówił 

okazania swojej legitymacji służbowej, ale przede wszystkim przez to, że uznał za nieważny 

okazany mu przeze mnie bilet. Katalog okoliczności uzasadniających uznanie biletu za nieważny 

w świetle postanowień Regulaminu pozostaje zamknięty. Z uwagi na wyczerpujący, nie zaś 

przykładowy charakter katalogu kontroler nie może uznać za nieważny biletu w razie braku 

przesłanki nieważności wymienionej w Regulaminie. Wbrew oczywistym ustaleniom, o których 

mowa, kontroler odmówił cechy ważności mojemu biletowi, bezpodstawnie tłumacząc, że został 

on skasowany po jego wejściu do pojazdu, ale przed wezwaniem do okazania.  

Tym samym kontroler powołał się na przesłankę nie wskazaną w Regulaminie.  

Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet i niezwłocznie 

skasować go, zachowując na czas trwania podróży. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez 

zajęcie przez pasażera miejsca stojącego lub siedzącego w pojeździe. 

Regulamin zawiera wyrażoną normatywnie definicję legalną terminu „niezwłocznie”, stanowi 

on, że "niezwłoczną" jest pierwsza czynność, jaką pasażer powinien wykonać po wejściu do 

pojazdu. Wyjątek wprowadza jednak postanowienie Regulaminu, w którym mowa o obowiązku 

posiadania przez kierującego pojazdem w sprzedaży wymienionych w Regulaminie rodzajów 

biletów. Tak więc wyjątkowo pierwszą czynnością po wejściu pasażera do pojazdu może być 

zawarcie umowy kupna sprzedaży biletu, po czym dopiero następną czynnością -   skasowanie go.  

W związku z powyższym nie można uznać za bezprawne nie skasowanie biletu niezwłocznie 

w sensie ustalonym zgodnie z treścią postanowień Regulaminu, jeżeli skasowanie biletu następuje 

we właściwym toku czynności podjętych przez pasażera, a zatem tak jak miało to miejsce w 

przedmiotowej sprawie. Podkreślić również należy, że uprawnienie kontrolera jak i związany z 

nim obowiązek pasażera - nie mogą  być rozumiane w takim sensie, że samo przedstawienie 

dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego przez pasażera jest 

przyznaniem się do nie posiadania ważnego biletu. Rozumowanie przeciwne pozbawione byłoby 

jakiejkolwiek wartości logicznej. Okazanie kontrolerowi dokumentów nie wywołuje w sferze 

prawnej  pasażera żadnych skutków prawnych.  

 W tym stanie rzeczy skarga niniejsza jest uzasadniona. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

XVI. Wpis do Krajowego Rejestru Długów. 

Klient nie uregulował należności z tytułu wystawionej w 2000 roku faktury VAT za usługi 

telekomunikacyjne. Obecnie został wezwany do zapłaty należności przez firmę windykacyjną. 

Przeciwko klientowi nigdy nie było prowadzone postępowanie sądowe z tytułu niezapłaconej 

kwoty i nie został wydany przeciwko niemu żaden nakaz zapłaty. Klient z tytułu niezapłaconej 

faktury został zgłoszony do Krajowego Rejestru Długów. 

Czy dług powstały w tak odległym terminie może być jeszcze dochodzony i czy można 

być z powodu tego zadłużenia umieszczonym w Krajowym Rejestrze Długów?  

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż w przypadku gdyby tak „stara” 

wierzytelność byłaby obecnie dochodzona przez wierzyciela w sądzie, wówczas dłużnik w 

procesie, mógłby skutecznie podnieść zarzut przedawnienia (szersze wyjaśnienie w pkt I 

Działu III Newslettera). Upływ terminu przedawnienia powoduje bowiem, że dłużnik może 

uchylić się od spełnienia świadczenia, jednakże wierzytelność nadal istnieje i nie wygasa. 

Wierzyciel nadal posiada uprawnienie do dochodzenia swej wierzytelności, która pozostaje 

wciąż wymagalna .  

Z kolei odnosząc się do możliwości wpisu przedawnionego długu do Krajowego 

Rejestru Długów wskazać należy ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530). Zgodnie 

z art. 31 pkt 6 oraz 7 w/w ustawy samo istnienie zobowiązania stanowi przesłankę dokonania 

wpisu w Krajowym Rejestrze Długów. Upływ terminu przedawnienia nie powoduje 

nieistnienia czy wygaśnięcia zobowiązania, dlatego też przedawnione zobowiązania również 

mogą być wpisane w bazie danych KRD.  

Należy również zaznaczyć, że stosownie do art. 2 ust. 2 pkt. 4 powyższej ustawy, 

wierzyciel, który jest osobą prawną i któremu w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność, nie musi dodatkowo 

przedstawiać tytułu wykonawczego w celu dokonania wpisu do KRD tak jak w przypadku 

osoby fizycznej, która chcąc dokonać wpisu wierzytelności do KRD musi posiadać ową 

wierzytelność stwierdzoną tytułem wykonawczym. Informacje gospodarcze usuwane są przez 

KRD po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od 

dnia ich przekazania przez wierzyciela. 

W omawianej sprawie wierzycielem jest dostawca usług telekomunikacyjnych prowadzący  

działalnością gospodarczą, a zatem nie musi dodatkowo przedstawiać tytułu wykonawczego w 

celu dokonania wpisu do KRD. 

 

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

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Usprawiedliwienie nieobecności w Sądzie. 

 W przypadku niemożności stawiennictwa na rozprawie należy przed jej terminem 

usprawiedliwić się pisemnie składając pismo w Biurze Podawczym Sądu bądź wysyłając je za 

pośrednictwem poczty. W wyjątkowych przypadkach należy o tym powiadomić telefonicznie 

sekretariat, wtedy pracownik sporządzi do akt notę urzędową.  

 Jak stanowi art. 214
1
 k.p.c. i art. 117 k.p.k. usprawiedliwienie niestawiennictwa z 

powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych 
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uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego 

niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza 

sądowego /spis lekarzy dostępny jest w sekretariacie sądu/.  

 Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skazuje świadka na grzywnę/karę 

pieniężną, po czym wzywa go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skazuje na 

ponowną grzywnę/karę pieniężną i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie  (art. 274 

k.p.c., art. 285 k.p.k.).  Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia 

skazującego go na grzywnę/karę pieniężną może usprawiedliwić swe niestawiennictwo, w 

postępowaniu cywilnym świadek może usprawiedliwić swoją nieobecność także na pierwszym 

posiedzeniu, na które zostanie wezwany. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd 

zwolni świadka od kary pieniężnej/grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Postanowienia 

sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym.   

  Powyższe zasady stosuje się zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i w 

postępowaniu karnym, z tym zastrzeżeniem, że w postępowaniu cywilnym sąd nakłada 

grzywnę, w postępowaniu karnym – karę porządkową.  

   

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

II. Ujawnienie aktualnego właściciela w księdze wieczystej. 

Nowy właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie zostać wpisany do księgi 

wieczystej, ponieważ treść jej musi być zgodna z rzeczywistym stanem prawnym. 

Na skutek umowy sprzedaży, darowizny lub dziedziczenia zmienia się właściciel 

nieruchomości. Każdy nowy właściciel musi niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie 

swojego prawa własności w księdze wieczystej. Gdyby nie dopełnił swojego obowiązku albo 

dopełniał go w sposób opieszały, a z tego powodu ktoś poniósł szkodę, to wówczas ponosi on 

za nią odpowiedzialność. 

 

Informacja o księdze  

Księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości. Ma cztery działy i do każdego z 

nich wpisuje się inne informacje o nieruchomości. Oznaczenie właściciela albo właścicieli lub 

użytkownika wieczystego znajduje się w dziale drugim. 

Wpisy dokonywane są z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, użytkownika 

wieczystego, osoby, na której rzecz ma wpis nastąpić, a nawet wierzyciela, jeżeli przysługuje 

mu prawo, które może zostać wpisane do księgi wieczystej. 

Wypis aktu notarialnego z wnioskiem osoby uprawnionej o dokonanie wpisu może 

przekazać sądowi wieczystoksięgowemu również notariusz. Na notariuszu, który sporządził 

umowę nabycia własności w formie aktu notarialnego, ciąży obowiązek przesłania wypisu aktu 

z wnioskiem o dokonanie wpisu nowego właściciela do sądu prowadzącego księgę wieczystą 

dla nieruchomości, która została sprzedana. Powinien to zrobić w ciągu trzech dni od 

sporządzenia aktu notarialnego. 

 Sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego również 

mają obowiązek zawiadomić sąd wieczystoksięgowy o każdej zmianie właściciela 

nieruchomości, dla której została założona księga wieczysta. 

Może się zdarzyć, że dla nieruchomości nie została jeszcze założona księga wieczysta, 

wtedy wniosek o ujawnienie prawa własności prowadzi do jej założenia. Założenie księgi 

wieczystej następuje z chwilą dokonania w niej pierwszego wpisu. 



22 

 

Formularz 

Wniosek o dokonanie wpisu właściciela do księgi wieczystej składa się na urzędowym 

formularzu. Tylko wówczas, gdy wniosek o wpis zawarty jest w akcie notarialnym i przekazuje 

go do sądu notariusz, nie ma potrzeby wypełniać urzędowego formularza.  

Formularze są dostępne na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/ lub w budynku 

sądu. 

 

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów stanowiących podstawę wpisu w 

księdze wieczystej. Są to: 

● akt notarialny lub inny dokument z podpisem notarialnie poświadczonym; 

● orzeczenie sądowe (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o 

zasiedzeniu) z nadaną klauzulą prawomocności; 

● decyzje administracyjne (np. o wywłaszczeniu nieruchomości); 

● inne dokumenty (np. geodezyjne). 

 Wniosek o wpis w księdze wieczystej jest rejestrowany w chwili wpływu do sądu i 

opatrzony kolejnym numerem. Wzmianka o złożeniu wniosku automatycznie ujawniania jest 

także w księgach wieczystych prowadzonych w formie Elektronicznej Księgi Wieczystej. 

 O dokonanym wpisie sąd z urzędu zawiadamia wskazanych uczestników postępowania. 

 

Opłata od wniosku o wpis właściciela wynosi: 

 200,00 zł - od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania 

wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego;  

 150,00 zł  

 od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego 

lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie 

dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 

pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby 

udziałów w tych prawach; 

 własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu 

wspólności majątkowej między małżonkami;  

 własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; 

● 60,00 zł – założenie księgi wieczystej. 

 Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej 

proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. 

 Opłatę od wniosku należy złożyć wraz z wnioskiem w formie znaków opłaty sądowej 

naklejonych na wniosek lub w formie przelewu na konto sądu, dołączając potwierdzenie 

przelewu opłaty. 

 

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

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych: 

I. Zarzut przedawnienia. 

Przedawnienie roszczeń regulują art. 117 – 125 Kodeksu Cywilnego. Najogólniej 

mówiąc, przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego w przepisach 

prawa okresu (tzw. terminu przedawnienia) dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia na 

rzecz wierzyciela. Jeżeli w takiej sytuacji wierzyciel wniesie do sądu powództwo, w którym 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
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http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
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domagać się będzie spełnienia świadczenia, dłużnik może powołać się na zarzut 

przedawnienia, skutkiem czego będzie oddalenie powództwa. Istotą przedawnienia jest więc 

to, że aby nastąpiło, konieczne jest działanie ze strony dłużnika poprzez zgłoszenie zarzutu 

przedawnienia. Bez zgłoszenia tego zarzutu sąd rozpatrzy powództwo, jakby przedawnienie 

nie nastąpiło.  

Nie jest dopuszczalne zrzeczenie się zarzutu przedawnienia; czynność taką Kodeks 

Cywilny uznaje za nieważną. Przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia roszczenia, a jedynie 

możliwość uchylenia się przez dłużnika od spełnienia należnego świadczenia. Przedawnione 

roszczenie nie może być zatem przymusowo wyegzekwowane. Możliwe jest natomiast 

potrącenie przedawnionej wierzytelności, jeżeli w chwili gdy potrącenie stało się możliwe (a 

więc gdy zaszły przesłanki potrącenia i dochodzi do umorzenia wzajemnych wierzytelności 

stron w wysokości najniższego długu), przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.  

Przedawnieniu podlegają wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe, czyli 

roszczenia, których przedmiotem jest oparte na stosunku cywilnoprawnym świadczenie 

dłużnika o charakterze majątkowym. Przedawnieniu nie podlegają według Kodeksu Cywilnego 

roszczenia o charakterze niemajątkowym, jak chociażby roszczenia służące ochronie dóbr 

osobistych. Nie przedawniają się także roszczenia procesowe oraz administracyjnoprawne.  

Niektóre roszczenia nie ulegają przedawnieniu z ustawy. Przykładowo nie ulega 

przedawnieniu żądanie ustalenia udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz roszczenie 

samoistnego posiadacza działki gruntu, na której wzniósł on budynek lub inne urządzenie. Nie 

ulegają przedawnieniu roszczenia o zniesienie współwłasności, a także roszczenia właściciela 

o wydanie rzeczy przez osobę, która nią faktycznie włada bez tytułu prawnego oraz roszczenia 

o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, jeżeli oba te roszczenia 

dotyczą nieruchomości. 

Termin przedawnienia – zasady 

Termin przedawnienia roszczeń to okres czasu, po upływie którego dłużnik będzie 

mógł uchylić się od spełnienia świadczenia.  

Kodeks cywilny wprowadził co do zasady 10-letni okres przedawnienia.  

 W przypadku roszczeń o świadczenia okresowe termin przedawnienia został skrócony 

do 3 lat. Świadczeniami okresowymi będą m.in. świadczenia wynikające z umowy renty, 

dożywocia, najmu, dzierżawy, a także odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia. W tym 

ostatnim przypadku roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się z upływem 3 lat, a 

najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego. Nie jest świadczeniem 

okresowym należne właścicielowi rzeczy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z 

jego rzeczy.  

Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres 

przedawnienia wynosi również 3 lata. Chodzi tutaj o roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, 

powstałe w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.  

Wszystkie roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu 

powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, 

ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, poza roszczeniami okresowymi 

należnymi w przyszłości, przedawniają się po upływie 10 lat. 

 

Terminy przedawnienia – wyjątki 

Wymienione wyżej terminy przedawnienia znajdują zastosowanie jedynie wówczas, 

gdy przepisy szczególne nie przewidują odmiennych terminów przedawnienia w stosunku do 

określonego rodzaju roszczeń. Aby zatem ustalić, jaki jest termin przedawnienia, należy w 

pierwszej kolejności sięgnąć do przepisów regulujących kwestie przedawnienia dla danego 
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stosunku prawnego, z którego to roszczenie wynika, a następnie – w braku takich regulacji – 

ustalić termin przedawnienia na podstawie zasad ogólnych (3 lata dla roszczeń z działalności 

gospodarczych i świadczeń okresowych, 10 lat dla pozostałych).  

 

 Przepisy szczególne mogą skracać lub wydłużać terminy przedawnienia: 
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Rodzaj roszczenia Termin przedawnienia 

Roszczenia ze stosunku pracy  3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się 

wymagalne. Roszczenia pracodawcy o 

naprawienie szkody wyrządzonej przez 

pracownika wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków 

pracowniczych ulegają przedawnieniu z 

upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca 

powziął wiadomość o wyrządzeniu przez 

pracownika szkody, nie później jednak niż z 

upływem 3 lat od jej wyrządzenia 

 

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne  3 lata 

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie 

przedmiotu pożyczki  

6 miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być 

wydany 

Roszczenia wynikające ze stosunku 

rachunku bankowego  

2 lata; nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów 

oszczędnościowych. 

Roszczenie właściciela przeciwko 

użytkownikowi o naprawienie szkody z 

powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot 

nakładów na rzecz, jak również roszczenie 

użytkownika przeciwko właścicielowi o 

zwrot nakładów na rzecz  

1 rok od dnia zwrotu rzeczy 

Roszczenia wynajmującego przeciwko 

najemcy o naprawienie szkody z powodu 

uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak 

również roszczenia najemcy przeciwko 

wynajmującemu o zwrot nakładów albo 

nadpłaconego czynszu 

 

1 rok od dnia zwrotu rzeczy 

Roszczenia z umowy o dzieło  2 lata od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie 

zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z 

treścią umowy miało być oddane 

Roszczenie o naprawienie szkody 

wyrządzonej czynem niedozwolonym  

3 lata od dnia, w którym poszkodowany 

dowiedział się o szkodzie i o osobie 

obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie 

może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. 

W przypadku szkody wyrządzonej 

przestępstwem termin przedawnienie wynosi 3 

lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział 

się o szkodzie 

Roszczenia uprawnionego z tytułu 

zachowku oraz roszczenia spadkobierców 

o zmniejszenie zapisów i poleceń 

3 lata od ogłoszenia testamentu 

Roszczenie z tytułu zapisu  5 lat od dnia wymagalności zapisu 

Roszczenia z umowy sprzedaży dokonanej 2 lata 
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w zakresie działalności przedsiębiorstwa 

sprzedawcy roszczenia  

Roszczenia rzemieślników z umowy 

sprzedaży oraz roszczenia prowadzących 

gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży 

płodów rolnych i leśnych 

2 lata 

Roszczenia z umowy przewozu osób  1 rok od dnia wykonania przewozu, a gdy 

przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy 

miał być wykonany 

Roszczenia z umowy przewozu rzeczy  1 rok od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie 

całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z 

opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała 

być dostarczona 

Roszczenia z umowy ubezpieczenia  3 lata 

Roszczenia z tytułu umowy składu  1 rok 

Roszczenia właściciela przeciwko 

samoistnemu posiadaczowi o 

wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o 

naprawienie szkody z powodu pogorszenia 

rzeczy 

1 rok od dnia zwrotu rzeczy 

Roszczenia z umowy przedwstępnej  1 rok od dnia, w którym umowa przyrzeczona 

miała być zawarta 
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 Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność 

prawną. Zakaz ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Czynność prawna zmierzająca do 

złamania lub obejścia tego zakazu (np. poprzez zrzeczenie się skutków przerwania biegu 

przedawnienia) jest z mocy prawa nieważna. 

 

Zasady liczenia terminu przedawnienia 

Termin przedawnienia liczy się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. 

od dnia, w którym wierzyciel może domagać się spełnienia świadczenia. Roszczenia 

terminowe stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności; roszczenia bez 

określonego terminu - na żądanie wierzyciela. Przy roszczeniu majątkowym wynikającym z 

naruszenia praw rzeczowych początek biegu terminu przedawnienia liczy się od daty 

naruszenia prawa. 

Z kolei termin przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym 

ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia. 

 

Zawieszenie biegu przedawnienia 

Kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których na skutek określonej przeszkody 

termin przedawnienia się nie rozpoczyna albo ulega zawieszeniu. Po ustąpieniu przeszkody, 

termin przedawnienia biegnie dalej, od momentu w którym się rozpoczął, tj. od chwili, w 

której roszczenie stało się wymagalne, a nie od momentu, w którym wystąpiła przeszkoda. 

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 

● co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom (w tym do roszczeń 

alimentacyjnych) – przez czas trwania władzy rodzicielskiej; 

● co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności 

prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania 

przez te osoby opieki lub kurateli; 

● co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas 

trwania małżeństwa; 

● co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić 

przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju (np. 

klęska żywiołowa, epidemia, rozruchy społeczne) – przez czas trwania przeszkody.  

Znaczące modyfikacje przepisy wprowadzają w przypadku roszczeń osób, które nie 

mają pełnej zdolności do czynności prawnej. Przedawnienie względem takiej osoby nie może 

skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od ustanowienia dla niej przedstawiciela 

ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia jest 

krótszy niż 2 lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo 

od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia. 

 

Przerwanie terminu przedawnienia 

Termin przedawnienia może zostać przerwany w związku z podjęciem przez 

wierzyciela działań, których celem jest ochrona przysługujących mu praw. W takim wypadku 

termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg po przerwie od nowa, przy czym przy jego 

obliczeniu nie uwzględnia się terminu, który upłynął do przerwy.  

Bieg przedawnienia przerywa się: 

 przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania 

spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym 

przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub 
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zabezpieczenia roszczenia (np. przez wniesienie pozwu lub wniosku w postępowaniu 

nieprocesowym); 

 przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje, także w 

sposób dorozumiany (np. przez zapłatę odsetek od należności); 

 przez wszczęcie mediacji.  

W wyniku przerwania terminu przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed 

sądem lub innym organem przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie 

zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem (np. prawomocnym orzeczeniem umorzenia 

egzekucji). 

Stwierdzenie roszczenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, jak 

również zatwierdzenie roszczenia ugodą zawartą przed sądem, powoduje rozpoczęcie nowego 

terminu przedawnienia. Roszczenie takie przedawnia się z upływem 10 lat, chociażby termin 

przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie 

obejmuje świadczenia okresowe, ulega trzyletniemu przedawnieniu. Reguła ta nie obejmuje 

roszczeń stwierdzonych tytułem egzekucyjnym, orzeczeniem ustalającym prawo lub stosunek 

prawny, ugodą pozasądową, a także aktem notarialnym, w którym dłużnik poddał się 

egzekucji.  

 

Zakończenie biegu przedawnienia 

Zakończenie biegu terminu przedawnienia skutkuje osłabieniem uprawnienia 

bezczynnego wierzyciela. Wprawdzie może on nadal dochodzić swego roszczenia przed 

sądem, lecz dłużnik do czasu prawomocnego wyroku może osłonić się zarzutem 

przedawnienia, który prowadzi do przegrania sprawy przez wierzyciela i oddalenia 

powództwa. W szczególnych przypadkach, sąd może uznać zarzut dłużnika za bezskuteczny, 

jeżeli oceni go jako nadużycie prawa.  

Dłużnik spełniający dobrowolnie świadczenie przedawnione nie może domagać się jego 

zwrotu, gdyż jest to świadczenie należne. Niepodniesienie zarzutu przedawnienia w toku 

sprawy sądowej powoduje, że z chwilą prawomocnego orzeczenia zasądzającego 

wierzytelność dotychczasowe przedawnienie uznaje się za niebyłe. Bieg przedawnienia 

rozpoczyna się wówczas na nowo i jest obliczany wedle zasad dla roszczeń stwierdzonych 

prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Po zakończeniu biegu przedawnienia roszczenia dłużnik może zrzec się prawa do skorzystania 

z tego zarzutu. Wówczas powstaje sytuacja, jak gdyby roszczenie się nie przedawniło. 

 

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

II. Faksymile. 

 Faksymile - kopia podpisu odbita sposobem mechanicznym na dokumencie. 

Dopuszczona przez kodeks cywilny w odniesieniu do dokumentów na okaziciela, a przez 

kodeks spółek handlowych – w odniesieniu do akcji. 

 dokładna podobizna rękopisu, rysunku lub druku. Wykonana może być ręcznie, 

techniką drukarską lub fotograficzną. Technika współcześnie stosowana głównie do 

rękopisów i rzadkich, bogato zdobionych wydawnictw.  

 podobizna czytelnego, odręcznego podpisu, umieszczona na awersie dowodu 

osobistego.  

 pieczęć zastępująca odręczny podpis osoby sprawującej wysoką funkcję. Używana 

często w jednostkach szkół wyższych wydających dokumenty w imieniu rektora lub 
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dziekana jak i w urzędach państwowych wydających dokumenty w imieniu wysokich 

urzędników państwowych (prezydenta, premiera, ministra, ambasadora itp.).  

Służy ona głównie do „podpisywania” codziennej poczty, czyli pism przychodzących 

do jakiegoś urzędu, podczas cedowania ich, czyli przekazywania do załatwienia przez 

poszczególne referaty lub jednostki. W praktyce oznacza to sygnowanie przez pracowników 

biur na przykład w ministerstwach mało istotnych pism 'za szefa'. 

Faksymiliami są podpisywane na przykład indeksy wyższych uczelni. Rektor nie byłby 

w stanie własnoręcznie podpisać często kilkudziesięciu tysięcy takich dokumentów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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