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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy cywilne. 

I. Zajęcie samochodu w ramach egzekucji komorniczej.  

Prowadzona jest egzekucja komornicza. Czy komornik podczas egzekucji może zająć 

samochód, jeśli jest on współwłasnością dłużnika i osoby trzeciej. 

 

Zgodnie z art. 846 k.p.c. komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne z części 

ułamkowej prawa własności samochodu należącej do dłużnika: 

§ 1. „Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób 

odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że 

sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. 

§ 2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została 

sprzedana”. 

Tak więc przy egzekucji z art. 846 k.p.c. komornik dokonuje zajęcia całej rzeczy, ale 

sprzedażą objęty jest tylko udział dłużnika. 

Tego typu egzekucja ma małe szanse powodzenia, gdyż bardzo trudno jest znaleźć osobę, 

która chciałaby kupić ułamkową część prawa własności samochodu.  

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

 

Sprawy rodzinne 

II. Skład majątku osobistego małżonka po rozwodzie. 

 

Kilka dni temu moi rodzice darowali mi działkę budowlaną, znajomy powiedział mi, iż  

w przypadku rozwodu moja żona może otrzymać połowę tej działki. Czy tak będzie  

w przypadku rozwodu? 

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego  

z małżonków należą: 

 przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 

 przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 
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 prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym 

przepisom, 

 przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb 

jednego z małżonków, 

 prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, 

 przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

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

to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub 

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

jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, 

 wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności 

zarobkowej jednego z małżonków, 

 przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego 

z małżonków, 

 prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz 

 inne prawa twórcy, 

 przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Zatem zgodnie z powyższym wyliczeniem, ta działka budowlana należy do majątku 

osobistego klienta i nie będzie podlegać podziałowi w razie rozwodu. 

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

 

III. Rozwód – wyłączna wina małżonka, zmiana nazwiska po rozwodzie, 

konsekwencje uznania małżonka za wyłącznie winnego rozpadu związku. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka ze sprawą o rozwód 

jej małżeństwa z wyłącznej winy męża. Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego mąż jej 

uznany został winnym za popełnienie przestępstwa z art. 207 k.k., tj. polegającego na 

fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad rodziną. 

Pozew rozwodowy został już w sądzie złożony, jednak beneficjentka nie wystąpiła  

z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z akt sprawy karnej. Ponadto po ewentualnym 

orzeczeniu rozwodu zamierza powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. 

  

W zaistniałym stanie faktycznym sprawy beneficjentka winna zawnioskować o dopuszczenie 

dowodu z akt sądowych sprawy karnej, w której wobec męża zapadł wyrok skazujący  

o popełnienie przestępstwa z art. 207 k.k. Po zapadnięciu wyroku o rozwodzie małżeństwa  

i jego uprawomocnieniu, tj. po 21 dniach, winna złożyć stosowny wniosek w urzędzie stanu 

cywilnego, gdzie było zawierane małżeństwo co do powrotu do poprzedniego nazwiska 

panieńskiego. Wniosek taki winien być złożony nie później aniżeli 3 miesiące od 

uprawomocnienia się wyroku rozwodowego w sprawie. Kwestię tę reguluje przepis art. 59 

k.r.o. Po zmianie nazwiska beneficjentka winna jednak zmienić wszystkie swoje dokumenty 

urzędowe jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport i inne w których figuruje na swoje 
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dotychczasowe nazwisko, co niewątpliwie związane jest z określonymi kosztami 

wynikającymi z tych czynności. Nadto, w razie gdy rozwód orzeczony z wyłącznej winy 

drugiego małżonka pociąga dla klientki istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka 

niewinnego, sąd na jego wniosek może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest 

przyczynić się do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, choćby ten 

nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek taki wygasa w razie zawarcia przez tego 

małżonka nowego małżeństwa. W razie uznania pozwanego małżonka wyłącznie winnym 

rozpadu związku ponosi on w całości koszty procesu w sprawie. 

  

Podstawa prawna: art. 59 k.r.o.p. - ustawa z dnia 25.02.1964 r / Dz.U.z 1964 r nr 9 poz.59 

ze zm./  

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

 

Sprawy spadkowe 

IV. Wydziedziczenie. 

 

Po śmierci ojca dowiedziałem się, iż zostawił testament, w którym zostałem wydziedziczony. 

Czy to oznacza, że zostałem pozbawiony prawa do dziedziczenia po nim? 

 

Instytucja wydziedziczenia wbrew nazwie nie oznacza pozbawienia prawa do dziedziczenia po 

danej osobie, lecz pozbawienie przez spadkodawcę w testamencie określonego spadkobiercy 

prawa do zachowku. 

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; 

 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. 

 

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. 

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

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 
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V. Odwołanie od decyzji ZUS. 

 

Otrzymałem odmowną decyzję z ZUS i zamierzam odwołać się do sądu. Czy ZUS może 

zamienić swoją decyzję po otrzymaniu mojego odwołania? 

 

Tak, ZUS ma taką możliwość. Zgodnie z art. 477 [9]§ 2 kpc,  „Organ rentowy (…)przekazuje 

niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych. 

Organ ten, jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną 

decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.” W praktyce takie 

sytuacje należą jednak do rzadkości. Organ rentowy może także zmienić swoją decyzję, gdy 

odwołanie wraz z aktami sprawy zostało już przekazane sądowi, wówczas zastosowanie 

znajdzie  

art. 477[13] k.p.c., który stanowi, że „Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji 

przed rozstrzygnięciem sprawy przez sąd - przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości 

lub  

w części żądanie strony - powoduje umorzenie postępowania w całości lub w części. Poza 

tym zmiana lub wykonanie decyzji nie ma wpływu na bieg sprawy.” 

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

 

VI. Roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia. 

 

Klientka pozostaje w stosunku pracy. Od dwóch miesięcy tj. za miesiąc październik i listopad 

2012r. nie otrzymała przysługującego jej wynagrodzenia za pracę.  Czy może już teraz podać 

pracodawcę do sądu pracy za brak wypłaty zaległych wynagrodzeń? 

  

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę określa art. 85 kodeksu pracy. Wypłaty 

wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym  

z góry terminie. Jest ono wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, 

nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. 

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, 

wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.  

Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie 

określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 96 § 1 k.p).  

Z powyższego wynika, że roszczenie klientki o zapłatę wynagrodzenia za pracę w miesiącu 

październik 2012r. stało się wymagalne z dniem 11 listopada 2012r., a za pracę w miesiącu 

listopad 2012r. stało się wymagalne z dniem 11 grudnia 2012r. 

 

Prawną podstawę dochodzenia roszczenia o zapłatę zaległego wynagrodzenia stanowi art. 

85 § 1 i 2, art. 96 § 1 oraz 94 pkt 5 kp (zgodnie z którym do podstawowych obowiązków 

pracodawcy należy terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikowi).  
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W związku z powyższym, jeżeli pracodawca nie spełnia swoich podstawowych obowiązków 

związanych ze stosunkiem pracy, pracownik ma prawo dochodzić swoich praw na drodze 

postępowania sądowego. Należy jednak pamiętać, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  

Niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia stanowi również wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 

1 k.p. Zgodnie w tym przepisem, kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie 

wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, albo 

uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego 

wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża, albo dokonuje bezpodstawnych 

potrąceń, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.  

Jak więc wynika z powyższego, pracownik może dochodzić od pracodawcy na drodze sądowej 

zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli wysokość zaległego wynagrodzenia za 

pracę nie przekracza 10.000 zł, pracownik winien złożyć pozew na urzędowym formularzu 

(dostępnym w biurach podawczych sądów oraz na stronach internetowych Ministerstwa 

Sprawiedliwości -  Pozew w postępowaniu cywilnym - formularz "P"). W sytuacji, gdy 

pracownik dochodzi kwoty wyższej, niż podana, nie ma potrzeby wypełniania formularza.  

W treści pozwu pracownik może wnioskować o wydanie przez sąd nakazu zapłaty  

w postępowaniu upominawczym. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zobowiązują 

jednak pracownika do załączenia do pozwu pisemnego wezwania pracodawcy do zapłaty 

zaległych należności na rzecz pracownika (jest tak np. w postępowaniu w sprawach 

gospodarczych), stąd pracownik nie ma takiego obowiązku. Do pozwu należy dołączyć 

umowę o pracę i inne posiadane przez pracownika dokumenty stanowiące dowód braku 

zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. 

 

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekroczy kwoty 50.000 zł wówczas powód (pracownik) 

będzie zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej. Jeśli jednak, dochodzona kwota 

będzie wyższa, wówczas powód będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej  

w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu. 

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

 

VII. Umowa o pracę na czas określony – brak trybu wcześniejszego zakończenia. 

 

Zawarłem umowę na czas określony 6 miesięcy. W umowie nie przewidziano, w jaki sposób 

może ona być rozwiązana przed upływem terminu na jakiś została zawarta. Nie jestem 

zadowolony z warunków pracy, czy mogę zakończyć współpracę wcześniej? 

 

Zgodnie z treścią art. 33 k.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 

6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy 

za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W przypadku zatem, jeśli w umowie nie przewidziano 

żadnego trybu jej wcześniejszego  zakończenia, umowa zakończy się z upływem okresu na 

jaki została zawarta lub też w drodze porozumienia stron, na wniosek pracownika. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

VIII. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 

 

Od 3 lat pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony. Dostałam propozycję podjęcia 

zatrudnienia w innej firmie. Nowemu pracodawcy zależy na tym żebym podjęła współpracę 

jak najszybciej, minimum za miesiąc. Mój okres wypowiedzenia wynosi niestety aż 3 

miesiące. Czy możliwe jest skrócenie tego okresu? 

 

Pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy za 

porozumieniem stron, ze wskazaniem konkretnego terminu zakończenia współpracy.  

W przypadku, jeśli pracodawca wyrazi zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, umowa 

rozwiąże się z upływem terminu uzgodnionego przez strony. Pracodawca nie może cofnąć 

wyrażonej zgody. 

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

 

IX. Weksel jako zabezpieczenie roszczeń powierzonego mienia. 

 

Jestem zatrudniony jako kierownik magazynu, do moich obowiazków należy kontrola jego 

stanu, w szczególności dopilnowanie, żeby dostępne był zawsze konieczne minimum. 

Nadzoruję także wydawanie towaru. W związku z podpisaniem umowy o powierzeniu mienia 

pracodawca zarządał ode mnie podpisania weksla. Słyszałem, że pracodawca w takiej 

sytuacji nie ma do tego prawa. 

 

Kwestia ta została przesądzona przez Sąd Najwyższy, który w orzeczeniu z dnia 26 stycznia 

2011 r. (sygn. II PK 159/10) wskazał, że skoro obecnie przepisy Działu V Kodeksu pracy 

(dalej: KP), co do zasady, całościowo regulują odpowiedzialność materialną pracowników 

wobec pracodawców, to stosowanie przepisów prawa wekslowego jest niedopuszczalne.  

SN uznał bowiem, że nie można używać weksli „jako środka dodatkowego zabezpieczenia 

roszczeń pracodawcy o naprawienie potencjalnych szkód wyrządzonych przez pracownika  

w mieniu pracodawcy, co oznacza, że takie weksle są nieważne z mocy samego prawa”. 

Skoro mamy do czynienia z nieważnością bezwzględną takiego weksla, oznacza to, że co do 

zasady sąd powinien brać ją pod uwagę z urzędu. 

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

 

X. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie. 

 

Pracuję jako operator wózka widłowego. W czasie przewożenia towaru przez przypadek 

uderzyłem w stojące w hali palety z towarem. Część towaru uległa zniszczeniu, podobnie jak 

prowadzony przeze mnie wózek. Pracodawca żąda ode mnie zwrotu całości kosztów 
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powstałych strat tj. ponad 15 tys. złotych. To ogromna kwota i nie mam możliwości jej 

uregulowania. 

 

Zgodnie z treścią art. 119 k.p. odszkodowanie (przyp. za powstałe straty w powierzonym 

mieniu) ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 

trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 

To ograniczenie dotyczy jedynie sytuacji, gdy pracownik swoim nieumyślnym działaniem 

doprowadził do powstania szkody. 

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

 

Sprawy karne 

XI. Konsekwencje popełnienia kolejnego przestępstwa - „recydywa”. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent który ma sprawę  

o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk i art. 297 § 1 kk i art. 286  § 1 kk w związku  

z art. 11 § 2 kk polegającą na tym, że w zarzucanym aktem oskarżenia czasokresie, w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej polegającej na uzyskaniu dla siebie kredytu na cele 

konsumpcyjne wziął udział w podrobieniu zaświadczenia o jego zatrudnieniu i osiąganych 

dochodach w ten sposób, że dokument ten wypełniony przez nieustaloną osobę podpisał  

w miejscu przeznaczonym na podpis osoby, której dane dotyczą a następnie wprowadził 

bank w błąd odnośnie swojej sytuacji majątkowej i posiadania stałego źródła dochodu 

dającego mu możliwość spłaty zobowiązań w ten sposób, że przedłożył w tym banku 

nierzetelny dokument doprowadzając go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w 

wysokości 30.000.00 zł. Beneficjent uzgadniając wysokość kary z oskarżycielem publicznym 

poddał się jej dobrowolnie, uzgadniając wysokość kary z prokuratorem bez przeprowadzenia 

rozprawy. Okazało się nadto, że beneficjent prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego 

właściwego do rozpoznania sprawy skazany został za występek z art. 280 §  1 kk w dniu 

17.07.2007 r. na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięcioletni okres 

próby. 

  

Ponieważ istnieje zagrożenie, że w sytuacji beneficjenta w grę wchodzi obligatoryjne 

zarządzenie wykonania kary ze względu na okoliczność, że w okresie próby popełnił podobne 

przestępstwo - rozbój jest podobnym przestępstwem do obecnego zarzutu, gdyż dokonane 

one zostały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dlatego, aby niejako przedłużyć upływ 

okresu zawieszenia, który w jego wypadku kończy się 25.01.2013 roku, należy złożyć 

wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku do dnia 7 od wyroku i następnie w ciągu 14 dni 

od otrzymania wyroku z uzasadnieniem złożyć apelację. W tym czasie upłynie okres do 

obligatoryjnego odwieszenia wykonania kary i skazany uniknie kary pozbawienia wolności  

w wymiarze jednego roku. 

  

Podstawa prawna: art. 75 § 1-4 kodeksu karnego. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

XII. Przedawnienie karalności przestępstwa kradzieży. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent przeciwko któremu 

prowadzone było postępowanie karne o popełnienie przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. - 

kradzież z włamaniem. W trakcie prowadzenia sprawy karnej przed właściwym do 

rozpoznania Sądem Rejonowym beneficjent wyjechał za granicę. Zdarzenie miało miejsce  

w roku 1997 - konkretnie w miesiącu czerwcu, kiedy dokonał włamania do określonej osoby  

i ukradł gotówkę, jak też i inne wartościowe przedmioty, głównie biżuterię. Obecnie powrócił 

do kraju i nie zamierza już wyjeżdżać za granicę, i tutaj chce się na stałe osiedlić. 

 

W zaistniałym stanie faktycznym sprawy w grę wchodzi powołany wyżej przepis  

o przedawnieniu karalności przestępstwa. Jak wynika z art. 279 § 1 k.k. przestępstwo 

kradzieży z włamaniem zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. W tym 

więc wypadku przepis art. 101 § 1 pkt 2 a k.k. przewiduje, że czyn stanowiący występek 

zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat, a konkretnie jego karalność, 

ulega przedawnieniu po upływie 15 lat od chwili popełnienia przestępstwa. Zatem skazany a 

beneficjent w tej sprawie, winien wystąpić ze stosownym wnioskiem do Centralnego Rejestru 

Skazanych w Warszawie o zatarcie skazania z mocy prawa. 

Wówczas po dokonaniu tej czynności nie figuruje w rejestrze karnym a w przyszłości, gdyby 

do jakichś celów chciał uzyskać stosowne poświadczenie, to uzyskuje kartotekę tej treści, że 

nie figuruje w rejestrze skazanych co np. ma istotne znaczenie przy podjęciu pracy, 

ewentualnie przy wyjazdach zagranicznych. 

  

Podstawa prawna: 

art. 101 § 1 pkt 2 a kodeks karny / Dz.U.nr 88 poz.553 / 

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

 

Sprawy różne 

XIII. Zasady dotyczące wydawania i cofania pozwolenia na broń. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan T., który wyraził wobec 

dyżurującego w Centrum prawnika wolę posiadania broni palnej i amunicji do takiej broni 

oraz poprosił o wyjaśnienie zasad wydawania i cofania pozwoleń na broń. 

  

Prawnik wyjaśnił Panu T., że zasady, o których mowa regulują przepisy ustawy z dnia 21 

maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.) oraz, że  

stosownie do tych przepisów broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na 

podstawie pozwolenia na broń, wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego 
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pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta 

wojewódzkiego Policji. Pozwolenie na broń wydaje się, jeżeli wnioskodawca nie stanowi 

zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi 

ważną przyczynę posiadania broni. Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w 

szczególności: 1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla 

pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia; 2) posiadanie uprawnień do 

wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia 

na broń do celów łowieckich; 3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o 

charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego 

polskiego związku sportowego  

- dla pozwolenia na broń do celów sportowych; 4) udokumentowane członkostwo  

w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych 

oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej - dla pozwolenia 

na broń do celów rekonstrukcji historycznych; 5) udokumentowane członkostwo  

w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń do celów 

kolekcjonerskich; 6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub 

wyróżnienia - dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych; 7) posiadanie uprawnień, 

określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz 

udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich - 

dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych. 

 

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 1) niemającym ukończonych 21 lat;  

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie 

ograniczonej sprawności psychofizycznej; 3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania 

psychologicznego; 4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;  

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego  

(tj. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne 

przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu lub przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

popełnione w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego, albo gdy sprawca 

zbiegł z miejsca zdarzenia. 

Prawnik wyjaśnił także Panu T., że osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia 

na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji 

ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności 

posługiwania się tą bronią. 

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

 

XIV. Prawo pacjenta do dokonania wyboru metody leczniczej  
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 Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan A., który poinformował 

dyżurującego w Centrum prawnika, o tym, że pozostaje w stałym leczeniu specjalistycznym  

i poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na pytanie, do kogo (lekarza, czy pacjenta) należy 

wybór metody leczenia.  

  

Prawnik wyjaśnił Panu A., że przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza  

i dentysty (tekst jedn.: Dz.U. 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) przewidują, że:  

(1) lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi 

przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych 

metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich 

zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu; (2) na żądanie 

pacjenta lekarz nie ma obowiązku udzielać pacjentowi informacji, o której mowa; (3) lekarz 

może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem 

wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta; (4) lekarz może 

wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą 

podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody. 

Prawnik wyjaśnił także, że zgoda pacjenta musi być zgodą "objaśnioną", "poinformowaną" 

bowiem tylko taka zgoda wyłącza bezprawność działań podejmowanych przez lekarza. Aby 

pacjent mógł dokonać świadomego wyboru, musi on zostać poinformowany o istniejących 

alternatywnych metodach leczniczych lub diagnostycznych. Wybór jednej z możliwych do 

zastosowania metod należy do pacjenta. Lekarz ma obowiązek respektować wybór metody 

dokonany przez pacjenta, nawet jeśli jego zdaniem wybór ten nie jest trafny. Lekarz 

powinien uczynić wszystko, by przekonać pacjenta do optymalnej, zdaniem lekarza, metody 

medycznej. Wymóg, o którym  mowa, związany jest z istotą staranności zawodowej lekarza. 

Ostateczna decyzja należy jednak zawsze do pacjenta, który może wybrać metodę mniej 

inwazyjną lub nawet o zmniejszonej skuteczności terapeutycznej, także ze względów 

pozamedycznych. Lekarz wybiera jedynie metody, których zastosowanie następnie proponuje 

pacjentowi, ten zaś dokonując wyboru konkretnej z metod decyduje ostatecznie. 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Doręczenia orzeczenia kończącego postępowanie przed Sądem I instancji. 

 

Oczekuję na wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie cywilnej. Czy mam czekać na 

doręczenie mi wyroku przez sąd ? 

 

Poza wyjątkami wynikającymi z ustawy (np. gdy wyrok jest zaoczny) wyrok zostanie 

doręczony tylko wtedy, gdy strona wystąpi o jego doręczenie. Wyroki sądowe – co do zasady 

– nie są doręczane stronom z urzędu. Niestety, przekonanie o tym, że sąd sam, bez wniosku 

strony, doręczy wyrok jest bardzo rozpowszechnione. Jeśli zapadł wyrok przed sądem 

pierwszej instancji, a zamierzamy wnieść apelację, wskazane jest złożenie do sądu, który 

wydał wyrok, wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Wniosek taki należy zgłosić do 
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sądu w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.). 

Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia 

uzasadnienia (art. 331 k.p.c.). Apelację strona wnosi wówczas w  terminie dwutygodniowym 

od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem (art. 369 § 1 k.p.c.).  Niezależnie 

od uprawnienia do otrzymania wyroku z uzasadnieniem w powyższym trybie, stronie 

przysługuje prawo żądania odpisu wyroku (i ewentualnie uzasadnienia) z akt sprawy w 

każdym czasie, na podstawie art. 9 § 1 zd. 2 k.p.c., który stanowi, że strony i uczestnicy 

postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z 

tych akt, jednakże doręczenie w trybie przepisu art. 9 k.p.c. nie stanowi o rozpoczęciu biegu 

terminu do wniesienia apelacji, przewidzianego w art. 369 § 1 k.p.c. 

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

 

II. Przestępstwo znieważenia – polubowne zakończenie postępowania. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się młodociany uczeń Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących wraz ze swoim ojcem, który został oskarżony i uznany winnym 

popełnienia przestępstwa z art. 226 § 1 k.k. polegającego na znieważeniu słowami 

wulgarnymi i obelżywymi nauczyciela, podczas i w związku z pełnieniem przez niego 

obowiązków służbowych, a zatem nauczyciel w tej nomenklaturze traktowany jest jako 

funkcjonariusz publiczny. Beneficjent, wyrokiem nakazowym, został uznany winnym 

zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzono mu karę ograniczenia wolności 

polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 

30 godzin miesięcznie 

  

W zaistniałym stanie faktycznym sprawy beneficjent ma możliwość złożenia w terminie 7 dni 

od otrzymania wyroku nakazowego sprzeciw wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w 

trybie zwyczajnym. Oskarżony zdecydował się na złożenie takiego środka odwoławczego, 

zatem zapadły wyrok traci moc i sprawa niejako rusza od nowa i terminy rozpraw, o których 

już będą powiadamiane strony. W razie gdy będzie wyznaczony termin, postępowanie karne 

może toczyć się na ogólnych zasadach, to znaczy będzie przeprowadzone całe postępowanie 

dowodowe i przesłuchanie oskarżonego. Oskarżony w zaistniałej sprawie może również 

skorzystać z  możliwości tzw. mediacji, które zmierzają do tego, aby bez przeprowadzenia 

całego postępowania dowodowego w sprawie z udziałem mediatora wyznaczonego przez Sąd 

doprowadzić niejako do rozstrzygnięcia sporu bez udziału Sądu i dojścia do pewnego 

kompromisu satysfakcjonującego obydwie strony. Oczywiście na taką możliwości musi 

wyrazić również zgodę strona przeciwna, czyli osoba - nauczycielka pokrzywdzona działaniem 

oskarżonego. Beneficjent stwierdził, że będzie chciał skorzystać z takiej możliwości, a jeśli 

strona przeciwna nie zgodzi się na to postępowanie będzie się toczyło na zasadach ogólnych. 

  

Podstawa prawna: 

art. 226 § 1 k.k.  - kodeks karny z dnia 6.06.1997 r /Dz.U.88 poz.553/; 

art. 506 § 2 k.p.k. i następne  kodeksu postępowania karnego / Dz.U.nr 89 poz.555 / 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. Postępowanie adhezyjne (postępowanie przydatkowe). 

 

W przypadku jeśli w związku z popełnionym przestępstwem po stronie pokrzywdzonego lub 

innej osoby uprawnionej powstała szkoda majątkowa ma on możliwość wystąpić w ramach 

postępowania karnego z  powództwem cywilnym tzw. adhezyjnym. 

Pozwanym w postępowaniu adhezyjnym może być tylko oskarżony. Odszkodowanie może 

obejmować stratę rzeczywistą (damnum emergens), jak i utracone korzyści (lucrum 

cessans). 

W związku z wystąpieniem z powództwem adhezyjnym powód cywilny może dowodzić tylko 

tych okoliczności, które dotyczą jego roszczeń. Jeżeli materiał dowodowy ujawniony w toku 

rozprawy nie wystarczy do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego, a uzupełnienie tego 

materiału spowodowałoby znaczną przewlekłość postępowania, sąd pozostawia powództwo 

cywilne bez rozpatrzenia. 

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

 

II.  Wypadek przy pracy. 

 

Zgodnie z treścią art. 3. ust. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy 

pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, w tym: 

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych; 

2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz 

pracodawcy, nawet bez polecenia; 

3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

 

Zgodnie z treścią art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych na równi z wypadkiem przy 

pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 

1. w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem 

pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 

2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony; 

3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe. 
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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. 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


