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Dział I. Artykuły. 

 

Prawo pracy 

I. Wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę. 

 

Zostałem zwolniony z pracy. Kadrowa wręczyła mi kserokopię wypowiedzenia bez 

oryginalnego podpisu pracodawcy, odmówiłem jego podpisania. Czy taki dokument może 

stanowić podstawę skutecznego zwolnienia? 

 

Pismo zawierające wypowiedzenie umowy o pracę powinno spełniać wymogi formalne 

wskazane kodeksie pracy. Dotyczą one formy i treści tego dokumentu. Wypowiedzenie 

umowy o pracę powinno być sporządzone w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy nie 

powoduje, że wypowiedzenie nie wywołuje skutków, jednak naruszenie formy pisemnej 

stanowi naruszenie przepisu art. 30 § 3 k.p. tzn. przepisu dotyczącego wypowiadania 

umowy. Tak więc ustne wypowiedzenie umowy daje podstawę pracownikowi do roszczenia w 

zakresie przywrócenia do pracy czy odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienie. 

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać pouczenie  

o prawie do odwołania się pracownika do sądu pracy. Brak pouczenia nie ma wpływu na 

skuteczność wypowiedzenia i nie stanowi naruszenia przepisów o rozwiązywaniu  

i wypowiadaniu stosunku pracy. 

Wypowiedzenie powinno zawierać uzasadnienie. Przyczyna wypowiedzenia powinna być: 

rzeczywista, konkretna, a pracownik powinien być o niej poinformowany. Nie zachowanie 

tego obowiązku skutkuje wadliwością wypowiedzenia, narusza przepisy o wypowiadaniu 

umów o pracę. 

Pracownik nie ma obowiązku pisemnego potwierdzenia o zakończeniu 

współpracy. Skuteczność wypowiedzenia nie jest jednak uzależniona od potwierdzenia 

odbioru owego dokumentu. Wypowiedzenie będzie skuteczne także w przypadku odmowy 

przyjęcia pisma z wypowiedzeniem. W przypadku, jeśli pracownik odmówi przyjęcia 

oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu, datą jego złożenia będzie data odmowy przyjęcia 

pisma w siedzibie firmy. 
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Nieusprawiedliwione przyczyny odmowy przyjęcia pisma z wypowiedzeniem przez pracownika 

blokują możność przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy. Pracownik 

nie może powołać się na to, iż pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i 

trybie odwołania. 

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

 

II. Wypowiedzenie przesłane faksem lub e-mailem. 

 

Zostałem zwolniony z pracy. Nie otrzymałem jednak wypowiedzenia w formie pisemnej, 

przesłano mi go jedynie jako załącznik do maila. Czy tak dokonane wypowiedzenie jest 

skuteczne?  

 

Wypowiedzenie wysłane i odebrane za pomocą faksu czy e-maila należy uważać za złożone  

z chwilą, w której adresat mógł zapoznać się z jego treścią a chwilę złożenia uważa się 

moment odbioru faksu czy e-maila przez urządzenie adresata. 

Doręczenie wypowiedzenia w powyższy sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie biegu 

terminu do odwołania do sądu pracy, jednak stanowi naruszenie art. 30 § 3 k.p. 

nakazującego pisemną formę wypowiedzenia. Pracownik może tak dokonane wypowiedzenie 

zaskarżyć. 

Doręczenie wypowiedzenia e-mailem byłoby skuteczne w zakresie wymogu formy pisemnej, 

gdyby e-mail opatrzony był podpisem elektronicznym. 

Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za dokonane, gdy zostało doręczone pracownikowi 

w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa jego przyjęcia nie ma wpływu 

na jego skuteczność. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa i tak ulegnie rozwiązaniu. 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną i nie wymaga zgody 

drugiej strony stosunku pracy. 

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

 

Sprawy spadkowe. 

III. Wydziedziczenie. 

 

Po śmierci matki dowiedziałem się, iż zostawiła testament, w którym wydziedziczyła brata 

czy to oznacza, iż brat został pozbawiony prawa dziedziczenia po mamie? 

 

Instytucja wydziedziczenia wbrew nazwie nie oznacza pozbawienia prawa do dziedziczenia po 

danej osobie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wydziedziczenie polega na tym, iż 

spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, 

jeżeli uprawniony do zachowku: 

wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia 

społecznego; 
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dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 

uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

 

Zatem wydziedziczenia nie oznacza pozbawienia prawa do dziedziczenia po danej osobie, ale 

pozbawienie przez spadkobiercę w testamencie prawa do zachowku. 

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści 

testamentu. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu 

przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności 

prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on 

spadkodawcę.  

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

 

IV. Dziedziczenie prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. 

 

W 2006r. zmarł ojciec Klienta. Był on głównym najemcą mieszkania lokatorskiego  

w spółdzielni mieszkaniowej. Do tej pory nie zostało uregulowane dziedziczenie wkładu 

mieszkaniowego po zmarłym, ani nabycie członkowskiego prawa do lokalu. Matka Klienta 

zmarła kilka lat przed swoim mężem (ojcem Klienta). Klient jest zameldowany od wielu lat  

w mieszkaniu po rodzicach, chciałby zachować to mieszkanie. Czy jest to możliwe? 

  

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 

W przypadku śmierci uprawnionego do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co do 

zasady, przypada ono w całości małżonkowi pozostającemu przy życiu, jeśli mieszkanie 

małżonków było wspólne, tj. zostało przydzielone w czasie trwania ich małżeństwa. Jeżeli 

jednak uprawniona osoba zmarła, nie pozostawiając wdowca lub wdowy bądź mieszkanie ich 

nie było objęte wspólnością, bądź też prawo małżonka żyjącego wygasło na skutek 

niezłożenia w terminie deklaracji członkowskiej i podjęcia przez spółdzielnię uchwały  

o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu – wówczas aktualizuje się roszczenie konkretnej 

kategorii osób do ustanowienia na ich rzecz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

Roszczenie takie przysługuje dzieciom i innym osobom bliskim – powinni oni w ciągu 1 roku 

od śmierci uprawnionego złożyć do spółdzielni deklarację członkowską i pisemne 

oświadczenie o gotowości do zawarcia umowy ze spółdzielnią. 

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z uprawnionym, który nie wystąpił do sądu w terminie 

wyznaczonym zgodnie z art. 23 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych; tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) – ma on do 

dyspozycji postępowanie wewnątrzspółdzielcze. 
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Reasumując, Klient powinien posiadać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu  

i legitymując się takim postanowieniem powinien złożyć w/w wniosek w terminie 1 roku od 

otwarcia spadku czyli od śmierci ojca. 

W tym momencie uprawnienie Klienta do stania się członkiem spółdzielni i zawarcia umowy 

o lokatorskie prawo wygasło. Obecnie jedynie od spółdzielni zależy, czy wyrazi na to zgodę. 

Jeśli nie, Klientowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot wkładu. 

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

 

Sprawy cywilne. 

 
V. Założenie stowarzyszenia. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani A. która poinformowała 

dyżurującego w Centrum prawnika, o tym że razem ze swoimi koleżankami z koła gospodyń 

wiejskich rozważa założenie stowarzyszenia, które miałoby się zajmować kultywowaniem 

tradycji ludowych oraz rozwijaniem rękodzieła artystycznego Pani A. wyjaśniła, że ani ona 

ani, żadna z jej koleżanek nie wiedzą jakich formalności należy dokonać, żeby takie 

stowarzyszenie założyć. 

  

W celu założenia stowarzyszenia osoby w liczbie co najmniej piętnastu, powinny uchwalić 

statut stowarzyszenia i wybrać komitet założycielski. Statut stowarzyszenia powinien 

określać, w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, 

organizacji i instytucji; teren działania i siedzibę stowarzyszenia; cele i sposoby ich realizacji; 

sposób nabywania i utraty członkostwa; przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki 

członków; władze stowarzyszenia i ich kompetencje; tryb dokonywania wyboru władz oraz 

uzupełniania składu; sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych; warunki ważności uchwał; sposób uzyskiwania środków finansowych oraz 

ustanawiania składek członkowskich; zasady dokonywania zmian statutu a także sposób 

rozwiązania się stowarzyszenia. Prawnik wyjaśnił także, że: (1) po uchwaleniu statutu 

stowarzyszenia komitet założycielski powinien złożyć do sądu rejestrowego wniosek  

o zarejestrowanie stowarzyszenia dołączając do wniosku statut, listę założycieli zawierającą 

imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne 

podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o 

adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia; (2) wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia 

sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie nie później jednak, niż w ciągu trzech miesięcy od 

dnia złożenia wniosku; (3) Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia, jeżeli 

nie spełnia ono warunków określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o 

stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 815 z późn. zm.); (4) Sąd 

rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego 

statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą; 

(5) Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą 

wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego; (6) o wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego 
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Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, 

przesyłając jednocześnie temu organowi statut. 

Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest wolne od opłat sądowych.  

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

 

VI. Wywłaszczenie z naruszeniem prawa. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się były właściciel, który utracił swoje 

prawa na skutek wadliwych decyzji administracyjnych o charakterze nacjonalizacyjnej. On 

jako spadkobierca byłego właściciela wykazał, że w roku 1949 Minister Handlu Wewnętrznego 

wydał orzeczenie, na podstawie którego przejęte zostało na rzecz Państwa przedsiębiorstwo 

prywatne. Następnie decyzją z 1992 roku wojewoda stwierdził nabycie praw użytkowania 

wieczystego. W/w decyzje zostały obecnie wzruszone w ten sposób , że Minister Gospodarki  

i Pracy w roku 2004 stwierdził nieważność orzeczenia Ministra Handlu Wewnętrznego. Nadto 

wojewoda decyzją z 2006 roku stwierdził, że decyzja uwłaszczeniowa została wydana  

z naruszeniem prawa. 

 

Beneficjent samodzielnie lub wspólnie z pozostałymi współspadkobiercami winien wystąpić  

z roszczeniem odszkodowawczym do właściwego Sądu Rejonowego bądź Okręgowego  

w zależności od wartości dochodzonego świadczenia przeciwko Skarbowi Państwa. W pozwie 

winien przytoczyć okoliczności faktyczne istotne dla dochodzonego roszczenia  

i zaprezentować dowody , które winny być przez Sąd przeprowadzone. 

Kwota dochodzonego roszczenia winna podlegać waloryzacji z przepisu z art. 358 k.c. 

(wyjaśnienie pkt II Dział III Newslettera). W razie sporu odnośnie wysokości dochodzonego 

roszczenia Sąd powoła biegłego rzeczoznawcę do wyceny wartości poniesionej przez powoda 

szkody i nawet, gdyby okazało się, że ta kwota jest większa aniżeli dochodzona pozwem to 

pozew o odszkodowanie przerywa bieg przedawnienia także dla kwoty o jaką poszkodowany 

podwyższył swe żądanie w trakcie procesu wskutek ustaleń Sądu dotyczących wysokości 

szkody. 

 

Przepisy prawne: art.4171 § 2 k.c., art. 236 § 1 k.c., art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 

21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741). 

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

 

VII. Zwrot kosztów naprawy używanego samochodu. 

 

Klient tydzień temu zakupił w komisie używany samochód. Podczas drogi powrotnej do 

domu, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów samochód uległ awarii, której naprawa 

według mechanika ma kosztować od 5 do 7 tys. zł. Na zakup samochodu została wystawiona 

faktura VAT. Klient zakupił pojazd jako osoba fizyczna. 
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Czy Klient może domagać się od sprzedawcy zwrotu kosztów naprawy? 

  

W pierwszej kolejności należy określić, jakie przepisy dotyczące sprzedaży będą właściwe dla 

opisanej sytuacji. Otóż zgodnie z art. 5351 k.c. „przepisy kodeksu o umowie sprzedaży 

stosuje się do sprzedaży konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzedaż ta nie jest 

uregulowana odrębnymi przepisami”. Chodzi tutaj o ustawę o szczególnych warunkach 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. z 

2002 r. Nr 141, poz. 1176). Ustawę tę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności 

przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu 

niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą a więc towar konsumpcyjny. 

Jeśli więc Klient zakupił samochód, nie na firmę, ale jako osoba fizyczna, to w takim 

wypadku jest to towar konsumpcyjny i znajduje do niego zastosowanie wyżej 

wskazana ustawa. Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się zatem ogólnych przepisów 

o rękojmi za wady rzeczy i gwarancji z Kodeksu cywilnego tj. art. 556-581. 

Wskazana ustawa przewiduje swoisty reżim odpowiedzialności za tzw. „niezgodność towaru  

z umową” (pojęcie to obejmuje także wady pojazdu). Zgodnie z art. 4 ust. 1 „sprzedawca 

odpowiada wobec kupującego, jeśli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest 

niezgodny z umową. Towar musi być niezgodny z umową w chwili wydania”. Jest to dość 

trudne do udowodnienia, jednakże ustawa wprowadza dla kupującego istotne ułatwienie – 

otóż domniemywa się, iż niezgodność istniała w chwili wydania, w przypadku stwierdzenia tej 

niezgodność przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru. 

Jak wynika ze stanu faktycznego, niezgodność zaistniała niedługo po wydaniu pojazdu.  

A zatem to nie Klient będzie musiał w ewentualnym sporze udowadniać, że wada istniała  

w chwili wydania, tylko sprzedawca będzie musiał udowodnić, iż wada nie istniała w chwili 

wydania, a np. jej pojawienie się było wynikiem niedbałego użytkowania samochodu (co 

oczywiście jest bardzo trudne). 

Zgodnie z art. 7 ustawy „sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego 

z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając 

rozsądnie powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła  

z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego”. Pierwsze zdanie odnosi 

się do zakupu samochodów, ale ciężar dowodu tych okoliczności spoczywa na sprzedawcy. To 

on musi udowodnić, że kupujący wiedział o niezgodności samochodu z umową lub powinien 

to wiedzieć. Zwykle przy sprzedaży używanych samochodów sprzedawca – by zadbać o 

własny interes – powinien sporządzić umowę sprzedaży i wypisać, jakie usterki ma samochód 

– jeśli kupujący to akceptuje, to nie może się na nie następnie powoływać (oczywiście tylko 

na takie, które zostały wskazane). 

W niniejszym stanie faktycznym brak jednak było umowy na piśmie i wypisanie wad. 

Natomiast jeśli nawet sprzedawca informował Klienta o wadach w trakcie rozmowy, to 

wykazanie tego faktu przez niego może być bardzo trudne. 

W świetle powyższego należy mieć na uwadze, że sprzedawca odpowiada za niezgodność 

towaru z umową zarówno w przypadku samochodów nowych jak i używanych. 
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Przechodząc do uprawnień Kupującego należy wskazać, iż w przypadku, gdy towar  

konsumpcyjny jest niezgodny z umową, to kupujący może stosownie do przepisu art. 8 ust. 

1 żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo 

wymianę na nowy (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają 

nadmiernych kosztów). Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru 

zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod 

uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

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

kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności demontażu, dostarczenia, 

robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Jeśli kupujący z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo 

jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (bierze 

się pod uwagę rodzaj towaru i cel jego nabycia) lub gdy naprawa albo wymiana narażałyby 

kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia 

ceny lub odstąpić od umowy – z tym, że nie można odstąpić, jeśli niezgodność towaru 

z umową jest nieistotna. 

Zatem w niniejszej sprawie Klient najpierw powinien zażądać dokonania naprawy  

i zawiadomić Sprzedającego o wadzie – zawiadomienie musi nastąpić w terminie 2 miesięcy 

od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy 

wysłanie zawiadomienia przed upływem wskazanego terminu, brak zawiadomienia powoduje 

wygaśnięcie uprawnień kupującego. 

Jeśli sprzedawca nie uczyni zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie albo nie 

ustosunkuje się do niego, to Klient może domagać się obniżenia ceny.  

Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem 1 roku od stwierdzenia przez kupującego 

niezgodności towaru z umową, w takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia 

od umowy, jednakże nie wcześniej niż 2 lata od dnia wydania towaru (art. 10 ust. 1 i 2). 

Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia, 

przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia 

przez strony rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy, nie dłużej jednak niż przez 3 

miesiące (art. 10 ust. 3).   

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

 

Sprawy rodzinne. 

VIII. Roszczenie o ustalenie ojcostwa. 

 

Beneficjentka zgłosiła się do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w sprawie o ustalenie 

ojcostwa i roszczenia z nim związane. Pozostaje w związku małżeńskim, z którego posiada 

dwójkę małoletnich dzieci. Z nieformalnego związku z innym mężczyzną urodziła syna, 

jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Mężczyzna nie kwestionuje swojego ojcostwa, ale nie 

wystąpił uznanie dziecka przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego i strony nie porozumiały 

się co do wszelkich roszczeń związanych z urodzeniem dziecka i bieżącymi alimentami. 
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Beneficjentka we właściwym Sądzie Rejonowym uzyskała wyrok zaprzeczający ojcostwo 

swojego męża i obecnie jak się wydaje, jest szansa na porozumienie się co do uznania 

ojcostwa biologicznego ojca, jest jednak problem z ustaleniem nazwiska i kwestią wysokości 

regresu, to jest kosztów związanych z ciążą i porodem, jak też i bieżących alimentów na 

syna. 

 

W zaistniałej sytuacji powódka może wystąpić ze stosownym roszczeniem do Sądu 

Rejonowego o ustalenie ojcostwa i inne związane z tym roszczenia. Ponieważ, tak jak wynika 

ze stanu faktycznego sprawy ojciec biologiczny dziecka, nie wypiera się swego ojcostwa. 

Może to nastąpić w formie uznania złożonego do protokołu rozprawy.  

Ponieważ w tym przypadku brak jest zgodnych ustaleń co do nazwiska dziecka, winno ono 

nosić nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca 

dziecka. Co do pozostałych roszczeń, w szczególności bieżących alimentów na dziecko, 

jak i zaległych alimentów oraz kosztów związanych z ciążą i porodem. Sąd orzeknie 

wyrokiem po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i przesłuchaniu stron, o ile w tym 

zakresie nie dojdą do porozumienia i nie ustalą tych kwestii w formie ugody sądowej , która 

tak samo jak wyrok jest tytułem wykonawczym nadającym się do egzekucji komornika. 

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

 

IX. Alimenty na rzecz współmałżonka. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który jest po 

prawomocnym orzeczeniu rozwodu, a zasądzone ma na rzecz współmałżonka alimenty  

w wysokości 500 zł miesięcznie. Sąd orzekający rozwód stanął na stanowisku, że pozwana 

czyli była żona beneficjenta znajduje się w niedostatku i że jej sytuacja materialno-życiowa 

jest na tyle trudna, że zasadne jest zasądzenie na jej rzecz alimentów, gdyż to właśnie 

rozwód spowodował, że popadła w niedostatek.  

Obecnie upłynął już znaczny okres czasu od orzeczenia rozwodu i także sytuacja materialna, 

życiowa i zdrowotna beneficjenta uległa znacznemu pogorszeniu i ma poważne trudności  

z bieżącym realizowaniem obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony. 

 

W opisanej powyżej sytuacji beneficjent winien wystąpić do właściwego Sądu Rejonowego  

z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Ponieważ nie został on w wyroku 

rozwodowym uznanym za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat 

od orzeczenia rozwodu. Sąd jedynie za względu na wyjątkowe okoliczności na żądanie 

uprawnionego współmałżonka, a właściwie eksmałżonka przedłuży wymieniony termin 

pięcioletni. Pozew w tym zakresie należy opłacić w wysokości 5% od dochodzonego 

roszczenia w skali rocznej czyli w tym przypadku 300 zł, chyba , że beneficjent uzyska 

zwolnienie od uiszczenia tej opłaty sądowej - wpisu stosunkowego na jego wniosek poparty 

załączonym oświadczeniem o źródłach dochodu, utrzymania i stanie majątkowym. 
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Automatycznie z chwilą zawarcia przez małżonka rozwiedzionego ponownego związku 

małżeńskiego obowiązek dostarczania środków utrzymania temu małżonkowi wygasa z mocy 

prawa. 

X. Podział kosztów utrzymania wspólnego domu pomiędzy rozwiedzionymi 

małżonkami. 

 

Małżonkowie po rozwodzie nie przeprowadzili sądownie, ani notarialnie podziału majątku 

wspólnego. Sami natomiast dokonali podziału ich wspólnego domu poprzez wybudowanie 

ściany pośrodku domu i zrobienie osobnych wejść. Każdy z małżonków zajmuje swoją część, 

aczkolwiek tylko Klientka ponosi wszystkie opłaty z tytułu utrzymania całego domu tj. opłaty 

za prąd, wodę i ogrzewanie. Były mąż twierdzi, że rzadko bywa w domu i płacić nie będzie. 

Czy Klientka może domagać się od byłego męża zwrotu kosztów związanych z korzystaniem 

przez niego z mediów (prąd, woda, gaz) ? 

 

Ustanie majątkowej wspólności ustawowej między małżonkami bez podziału majątku 

wspólnego w trybie postępowania sądowego, bądź przed notariuszem ma dla nich taki 

skutek, że majątek wspólny przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. 

Byli małżonkowie posiadają zatem udziały w tej współwłasności. Domniemywa się, iż udziały 

te są równe i wynoszą po jednej drugiej. Zatem majątek stanowiący współwłasność byłych 

małżonków do momentu jego podziału jest, de facto, ich częścią wspólną. Do praw  

i obowiązków byłych małżonków odnoszących się do owej rzeczy wspólnej, znajdą więc 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zarządu rzeczą wspólną tj. przepisy art. 

199 i nast. Kodeksu cywilnego. 

Przepis art. 206 k.c. stanowi, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do 

współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się 

pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. 

Stosownie zaś do przepisu art. 207 k.c., pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej 

przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów, w takim samym stosunku 

współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Z przepisów tych 

wynika jednoznacznie obowiązek spoczywający na obydwu byłych małżonkach ponoszenia po 

połowie wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną, czyli ich byłym majątkiem 

wspólnym. 

W braku partycypacji przez jednego z byłych małżonków w kosztach związanych  

z utrzymaniem tego majątku, drugiemu z byłych małżonków służy roszczenie o zwrot połowy 

wszystkich kosztów. Może on wystąpić także z powództwem o nakazanie przez sąd drugiemu 

eks-małżonkowi ponoszenia kosztów i ciężarów związanych z przedmiotem współwłasności 

byłych małżonków. 

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

 

Sprawy karne. 

XI. Czy w trakcie prowadzenia dochodzenia - Policja może odmówić stronie 

udostępnienia akt sprawy? 
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Na etapie postępowania przygotowawczego, które może przybrać formę dochodzenia 

(prowadzi je najczęściej Policja) lub śledztwa (prowadzonego przez prokuratora) – inaczej niż 

w postępowaniu sądowym, prawo dostępu do akt ulega istotnemu ograniczeniu. Jeżeli 

ustawa nie stanowi inaczej, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, 

pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie 

odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za 

zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Za zgodą prokuratora, akta w toku 

postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym 

osobom (art. 156 § 5 k.p.k.).Tak więc, prowadzący postępowanie (poza przypadkami 

określonymi prawem, gdy określone osoby mogą przejrzeć akta bez potrzeby uzyskiwania 

zgody) może odmówić udostępnienia stronie zarówno całości jak i części akt sprawy, lub 

nawet określonych dokumentów. Wydanie zarządzenia o odmowie dostępu do akt wymaga 

uzasadnienia wskazującego na konkretną przyczynę podjętej decyzji. Na zarządzenie to – 

zgodnie z art. 159 k.p.k. – przysługuje stronom zażalenie; jeżeli zarządzenie pochodzi od 

Policji – zażalenie to rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad postępowaniem, jeśli zaś 

zarządzenie o odmowie wydał prokurator- zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio 

przełożonego. 

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

 

XII. Czy dane osoby skazanej przez sąd za wykroczenie są zamieszczane  

w Krajowym Rejestrze Karnym? 

 

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze 

Karnym, w rejestrze tym gromadzi się dane o osobach: 

a. prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

b. przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w 

sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

c. przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; 

d. będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw 

obcych; 

e. wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

f. nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, 

poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na 

podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich ; 

g. prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu; 

h. poszukiwanych listem gończym; 

i. tymczasowo aresztowanych; 

j. nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. 
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W Rejestrze gromadzi się także dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie 

orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, 

na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

 

Tak więc, z treści powyższego przepisu wynika, że dane osoby skazanej za wykroczenie tylko 

wówczas będą gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, jeżeli osoba ta zostanie 

prawomocnie skazana na karę aresztu. 

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

 

XIII. Prawa i obowiązku pokrzywdzonego. 

 

Ojciec klientki został ciężko pobity przez sąsiada. Leżał w szpitalu, ma zrobioną obdukcję. 

Są świadkowie pobicia. Klientka pyta jakie prawa ma ojciec jako pokrzywdzony i czy ma się 

on zgłosić na policję? Nadto pokrzywdzony chciałby by napastnik dostał zakaz zbliżania się 

do  niego. Co w tej sytuacji powinien zrobić? 

  

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym 

jest stroną z racji samego pokrzywdzenia. W postępowaniu sądowym może natomiast działać 

bądź jako strona, występując w roli oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego albo powoda 

cywilnego. Jest to o tyle istotne, iż jeżeli pokrzywdzony nie złoży oświadczenia do czasu 

rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, że będzie działał w charakterze 

oskarżyciela posiłkowego, w postępowaniu sądowym nie będzie traktowany jako strona. 

Innymi słowy nie będzie mógł niczego żądać ani składać wniosków dowodowych, zadawać 

pytań oskarżonemu – a więc prawa pokrzywdzonego zostaną ograniczone. Będzie mógł 

jedynie uczestniczyć jako widownia na sali rozpraw.  

Pokrzywdzony może łączyć różne role procesowe, a więc np. występować jednocześnie w roli 

oskarżyciela (posiłkowego lub prywatnego) i powoda cywilnego.  

W analizowanym stanie faktycznym w obecnej chwili należy oczekiwać wezwania do organów 

ścigania celem przesłuchania. Należy nadto składać wnioski dowodowe, kto w ocenie 

pokrzywdzonego ojca klientki powinien być przesłuchany i na jaką okoliczność. Co do zasady 

organy ścigania działają z urzędu, ale inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego jest zawsze 

mile widziana (takie jest zresztą prawo pokrzywdzonego). 

W trakcie postępowania karnego, także na etapie postępowania przygotowawczego po 

przedstawieniu zarzutów ojciec klientki będzie mógł w ramach tzw. powództwa adhezyjnego 

dochodzić zadośćuczynienia. Pokrzywdzony może, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne, w celu dochodzenia 

w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia 

przestępstwa. Wysokość zadośćuczynienia zgodnie z wyrażonym w orzecznictwie poglądem 

ma przede wszystkim rekompensować doznaną na skutek czynu niedozwolonego krzywdę, 

„winna mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie cierpienia zarówno fizyczne, jak  



13 

 

i psychiczne, zarówno doznane, jak i prognozowane na przyszłość”. Podkreślić należy przede 

wszystkim ugruntowany w orzecznictwie i piśmiennictwie pogląd, że na rozmiar krzywdy,  

a konsekwencji wysokość zadośćuczynienia, składają się cierpienia fizyczne i psychiczne, 

których rodzaj, natężenie i czas trwania należy każdorazowo określić w okolicznościach 

konkretnej sprawy. 

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

 

XIV. Zakaz zbliżania się. 

 

Zgodnie z treścią art. 41 a k.k. dodanego ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy: możliwe jest orzeczenie środka karnego w postaci orzeczenia określonych 

zakazów wobec sprawcy, który popełnił przestępstwo przeciwko wolności seksualnej  

i obyczajności na szkodę małoletniego. Z dniem 1 sierpnia 2010 r. w przepisie wprowadzono 

dodatkowo środek karny, w postaci zakazu zbliżania się i nakazu opuszczenia lokalu. Sąd 

może orzec obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do 

określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, gdy sprawca popełnił 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego oraz 

wobec sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy. Powyższe obowiązki lub 

zakazy mogą być połączone z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego 

organu w określonych odstępach czasu. W/w środki karne są orzekane obowiązkowo  

w przypadku skazania sprawcy na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 

jej wykonania.  Zakazy mogą być orzekane od 1 roku do 15 lat lub na zawsze.  

Zgodnie z treścią art. 275 a k.p.k. dopuszczalne jest zastosowanie środka zapobiegawczego 

w formie nakazu opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie 

z pokrzywdzonym. Środek ten, może być zastosowany w stosunku do osoby oskarżonej  

o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie z nim 

zamieszkującej, pod warunkiem uzasadnionej obawy, że oskarżony ponownie popełni 

przestępstwo z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonego. Powyższy środek stosuje się na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli natomiast, nie ustały przesłanki do jego stosowania, 

sąd może przedłużyć jego stosowanie na dalsze 3 miesiące. 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Zmiana składu sędziowskiego w postępowaniu cywilnym. 

 
W art. 48 i 49 kodeksu postępowania cywilnego przewidziano tryb i przesłanki zmiany składu 

sędziowskiego. Zgodnie z treścią 48 §1 k.p.c. sędzia lub ławnik podlegają bezwzględnemu 

wyłączeniu z orzekania w danej sprawie, na wniosek strony lub z urzędu, bądź też na skutek 
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oświadczenia złożonego przez samego sędziego lub ławnika, w przypadku jeśli: 1) jest stroną 

lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na 

jego prawa lub obowiązki; 2) sprawa dotyczy jego małżonka, krewnych lub powinowatych  

w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do 

drugiego stopnia; 3) sprawa dotyczy osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą 

prawnym jednej ze stron; 5) gdy w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego 

orzeczenia, lub też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub 

przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.  

Sąd ma obowiązek wyłączyć sędziego lub ławnika na jego wniosek, lub na 

wniosek strony również wtedy, gdy między nim a jedną ze stron, lub jej przedstawicielem 

zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności 

sędziego (art. 49 k.p.c., czyli iudex suspectus).  

O wyłączeniu sędziego i ławnika orzeka ten sam sąd, w którym sprawa się toczy, w składzie 

trzech sędziów zawodowych. W przypadku jeśli wniosek o wyłączenie sędziego wnosi strona, 

to może to zrobić albo na piśmie, albo na rozprawie ustnie, do protokołu. We wniosku 

konieczne jest wskazanie okoliczności uprawdopodobniających istnienie przesłanek 

wyłączenia.  

Jeśli wniosek o wyłączenie zostanie złożony przez stronę już po rozpoczęciu procesu, 

konieczne jest wykazanie, że przesłanka wyłączenia nie była jej znana wcześniej, czyli przed 

rozpoczęciem przewodu sądowego.  

Okoliczność, że strona odbiera zachowanie sędziego jako stronnicze nie stanowi przesłanki 

wyłączenia. Kwestia ta może być natomiast podniesiona w apelacji od orzeczenia kończącego 

postępowanie. 

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

 

II. Postępowanie w sprawie uznania za zmarłego. 

 
Uznanie za zmarłego jest to specyficzna instytucja prawna stosowana w przypadku zaginięcia 

osoby fizycznej, przy uwzględnieniu określonego w przepisach upływu czasu od momentu 

zaginięcia tej osoby. Wynikiem uznania za zmarłego, jest sądowe ustalenie śmierci danej 

osoby fizycznej. Uznanie danej osoby za zmarłą wymaga przeprowadzenia postępowania 

sądowego. Ma ono na celu na celu ustalenie, czy istnieją przewidziane w przepisach 

przesłanki potwierdzające śmierć danej osoby.  

W polskim prawie zasady materialno-prawne uznania za zmarłego uregulowane są  

w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 29-32 k.c.). Przepisy proceduralne określające zasady 

uznania za zmarłego zawarte są natomiast w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego 

(art. 526-534 k.p.c). 

Podstawową przesłanką uznania za zmarłego jest zaginięcie danej osoby, które trwa 

określony w przepisach czas. Upływ czasu wymagany do uznania danej osoby za zmarłą 

wynosi 10 lat. W przepisach przewidziano jednak szereg wyjątków od powyższej zasady: 
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do uznania za zmarłego wystarczy upływ 5 lat, jeżeli w chwili uznania za zmarłego osoba 

zaginiona ukończyłaby 70 lat; 

uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym osoba 

zaginiona ukończyłaby 23 lata; 

jeżeli osoba zaginęła podczas katastrofy powietrznej lub morskiej, albo w związku z innym 

szczególnym zdarzeniem, może zostać uznana za zmarłego po upływie 6 miesięcy od dnia 

katastrofy, albo owego innego szczególnego zdarzenia; jeśli jednak katastrofy statku lub 

okrętu nie można stwierdzić (tzn. statek zaginął), termin ten zaczyna biec w rok po dniu,  

w którym miał dotrzeć do portu przeznaczenia, a jeśli nie miał portu przeznaczenia - w dwa 

lata po dniu, w którym była o nim ostatnia wiadomość; 

osoba, która zaginęła w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia (innym niż 

wcześniej określonym), może zostać uznana za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym 

niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać. 

Dla uznania danej osoby za zmarłą konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego 

oraz wydanie stosownego orzeczenia. Przyjmuje się jednocześnie, iż skutki prawne 

orzeczenia następują już od chwili zaistnienia zdarzeń, które sąd przyjął jako moment 

śmierci. Ma to znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia ciągłości praw oraz wywołuje 

skutki  

w zakresie prawa spadkowego. W celu uznania za zmarłego sąd bada okoliczności, w których 

dana osoba zaginęła oraz czy te okoliczności uzasadniają bądź uprawdopodobniają przyjęcie, 

iż dana osoba nie żyje. Jeżeli te okoliczności są wykazane, wówczas przyjmuje się, iż śmierć 

osoby zaginionej jest niewątpliwa, a zatem zasadne jest sądowe stwierdzenie zgonu. 

Postępowanie sądowe ma charakter nieprocesowy, niesporny. Sądem właściwym do 

rozpoznania wniosku o uznanie za zmarłego jest sąd rejonowy ostatniego miejsca 

zamieszkania osoby zaginionej, w braku miejsca zamieszkania – sąd ostatniego miejsca 

pobytu, a gdy i tego nie można ustalić – Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. 

W niektórych sytuacjach, np. gdy wskutek tego samego zdarzenia zaginęła większa liczba 

osób, Sąd Najwyższy na wniosek Ministra Sprawiedliwości może wyznaczyć jeden sąd, jako 

wyłącznie właściwy do rozpoznania wniosków o uznanie za zmarłego osób zaginionych  

w związku z tym zdarzeniem. 

Uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o uznanie określonej osoby za zmarłą jest każdy, 

kto w takim uznaniu ma swój interes prawny, np. spadkobiercy, małżonek, rodzice, osoby 

bliskie, w uzasadnionych przypadkach także prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić już na rok przed końcem terminu, po upływie 

którego zaginiony mógłby zostać uznany za zmarłego. Przykładowo, gdy upływ czasu ma 

wynosić 10 lat, wniosek można zgłosić po upływie dziewiątego roku. Gdyby jednak uznanie 

za zmarłego mogło nastąpić już po upływie roku lub jeszcze krótszego okresu od zdarzenia, 

które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarłego 

zgłosić można dopiero po upływie tego terminu. 

Wniosek powinien spełniać wszelkie wymogi formalne wymagane dla pisma procesowego,  

a nadto wskazywać imię, nazwisko oraz wiek osoby zaginionej, imiona jej rodziców, nazwisko 

rodowe matki, ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego oraz inne dane 
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potrzebne dla wniosku o wszczęcie postępowania, w tym opis okoliczności, w których osoba 

zaginęła wraz z uprawdopodobnieniem śmierci w tych okolicznościach. 

Po zweryfikowaniu formalnym wniosku oraz ustaleniu przesłanek do uznania danej osoby za 

zmarłą, sąd zarządza ogłoszenie publiczne o wszczęciu postępowania w tej sprawie. 

Ogłoszenie powinno zawierać wezwanie skierowane do osoby zaginionej, aby w oznaczonym 

terminie (nie krótszym niż 3 miesiące i nie dłuższym niż 6 miesięcy) zgłosiła się do sądu, 

gdyż w przeciwnym razie może zostać uznana za zmarłą. Ogłoszenie skierowane jest też do 

wszelkich osób, które mogą udzielić wiadomości o osobie zaginionej, aby przekazały je 

sądowi w tym samym terminie (tj. w okresie 3 do 6 miesięcy). 

Ogłoszenie publiczne należy zamieścić w dzienniku lub czasopiśmie kolportowanym na 

terenie całego kraju. Sąd ogłasza o wszczęciu postępowania ponadto w ostatnim miejscu 

zamieszkania osoby zaginionej, np. poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej lub urzędowej, czy 

umieszczenie na tablicy ogłoszeń w sądzie, miejscu pracy, ostatnim miejscu zamieszkania, 

urzędach. 

W celach dowodowych sąd przesłuchuje osoby bliskie zaginionego oraz wszelkie inne 

posiadające wiedzę na temat zaginięcia. 

Sąd uznaje osobę za zmarłą wydając postanowienie. Postanowienie powoduje skutek prawny 

w postaci domniemania, iż osoba nie żyje. Nie jest to domniemanie ostateczne, można je 

obalić poprzez wykazanie, że uznany za zmarłego jednak żyje, bądź, że ustalenie 

okoliczności uzasadniających śmierć nie zostało dokonane. W takich przypadkach 

postanowienie o uznaniu za zmarłego może zostać uchylone. 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Opiekun prawny. 

 

Opiekun prawny – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej 

osoby, która potrzebuje takiej opieki (osoby małoletnie, osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnione). Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego 

podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu. 

Opiekun prawny jest zobowiązany do dbania o interes osoby, którą reprezentuje, w związku  

z czym ma też określone obowiązki. Sprawuje pieczę nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz jej 

majątkiem, przy czym podlega nadzorowi sądu opiekuńczego, musi składać pisemne 

sprawozdania z prowadzonych przez siebie czynności do sądu nie rzadziej niż raz w roku. We 

wszystkich ważniejszych decyzjach związanych z osobą ubezwłasnowolnioną, bądź jej 

majątkiem opiekun prawny musi uzyskiwać zgodę właściwego sądu. 

Stosunek prawny łączący opiekuna z podopiecznym nazywamy opieką lub opieką prawną. 

Opieka została uregulowana w tytule III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 145-177). 

Ustanowienie opiekuna może zostać dokonane wyłącznie przez sąd opiekuńczy, którym jest 

wydział rodzinny i opiekuńczy sądu rejonowego. Opiekunem może być osoba mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie osobą posiadająca pełnię praw publicznych 



17 

 

(pozbawienie praw publicznych jest jednym ze środków karnych, jaki sąd może nałożyć na 

sprawcę przestępstwa lub wykroczenia). Opiekunem nie może być również osoba uprzednio 

pozbawiona przez sąd praw rodzicielskich lub zwolniona z opieki. Opiekunem może być 

zarówno osoba posiadająca polskie obywatelstwo jak i cudzoziemiec, prawo nie przewiduje 

bowiem kryterium obywatelstwa dla opiekuna, choć ze względów praktycznych posiadanie 

takiego obywatelstwo może być korzystne. 

 

Sąd opiekuńczy kontroluje czy opiekun odpowiednio wywiązuje się ze swych zobowiązań.  

W tym celu opiekun na żądanie sądu przedstawia wyjaśnienia, dokumenty związanych ze 

sprawowaniem opieki. Opiekun obowiązany jest co najmniej raz do roku składać sądowi 

opiekuńczemu sprawozdanie dotyczące osoby pozostającej pod jego opieką, a także rachunki 

z zarządu jej majątkiem. Sąd opiekuńczy może wyznaczyć częstsze terminy dla sprawozdań. 

Sąd bada sprawozdania i rachunki dostarczone przez opiekuna pod względem rzeczowym  

i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie, oraz orzeka, czy  

i w jakim zakresie rachunki zatwierdza. W przypadku jeśli sąd dojdzie do wniosku, że 

opiekun nie wywiązuje się właściwie ze sprawowania opieki może mu wydać odpowiednie 

polecenia, może także zwolnić go z opieki.  

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

 

II. Waloryzacja. 

Waloryzacja to ustalenie wysokości istniejących zobowiązań pieniężnych przy zmianie 

systemu pieniężnego. 

Świadczenia pieniężne mają na celu dostarczenie wierzycielowi takiej samej wartości 

ekonomicznej, jaką miała wierzytelność w chwili jej powstania. W przypadku jeżeli nastąpi 

zatem zmiana siły nabywczej pieniądza wierzyciel otrzyma odpowiednio wyższą lub niższą 

sumę pieniężną. W takich sytuacjach w oparciu o przewidzianą art. 358¹§1 k.c. instytucję 

waloryzacji dopuszczalne jest żądanie obniżenia lub podwyższenia świadczenia. Przepis ten 

przewiduje, że  spełnienie świadczenia z zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę 

sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Waloryzacja odnosi się wyłącznie do zobowiązań pieniężnych, w których mija pewien okres 

między powstaniem a wygaśnięciem wierzytelności. Świadczenia pieniężne mogą być one 

waloryzowane na podstawie: umowy albo orzeczenia sądowego. 
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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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