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Dział I. Artykuły. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

I. Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ochronnym. 

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę na kilka tygodni przed rozpoczęciem okresu 4 lat 

poprzedzających wiek emerytalny. Czy pracodawca może mnie zwolnić, skoro termin wypowiedzenia 

upływa już w okresie ochronnym?  

 

Kodeks pracy przewiduje ochronę przedemerytalną, stanowiąc w art. 39: Pracodawca nie może 

wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 

emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury  

z osiągnięciem tego wieku. Wypowiedzenie umowy, a jej rozwiązanie to nie to samo; otrzymanie 

wypowiedzenia umowy o pracę dopiero rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia, z upływem którego 

następuje rozwiązanie umowy. Zauważmy, że powyższy zakaz odnosi się do wypowiedzenia umowy, nie 

zaś do rozwiązania. Oznacza to, że pracownik nie skorzysta z ochrony przewidzianej w art. 39 k.p. w 

sytuacji, gdy rozwiązanie nastąpi w powyższym czteroletnim okresie ochronnym, wskutek 

wypowiedzenia otrzymanego jeszcze przed rozpoczęciem okresu ochronnego.  
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II. Czy pracownik będąc na zwolnieniu lekarskim może wypowiedzieć pracodawcy 

umowę o pracę? 

 

Tak. Zakaz rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w trakcie trwania choroby, dotyczy tylko i 

wyłącznie pracodawcy o czym stanowi art. 41 k.p., jak również potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 

dnia 14 października 1997 r., I PKN 322/97, wskazując, iż okres ochronny pracownika rozpoczyna się 

od chwili przerwania pracy wskutek wystąpienia objawów chorobowych oraz nieobecności pracownika w 

pracy.  

 

Jeśli pracownikowi zależy na czasie i chciałby uniknąć obowiązującego zgodnie z umową okresu 

wypowiedzenia, to może próbować porozumieć się z pracodawca i wystąpić z wnioskiem  

o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. 

 

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 k.p., umowa o pracę zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron na 

skutek zgodnych oświadczeń woli tych stron. Warto podkreślić, że porozumienie stron to też umowa, 

która może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Zatem 

pracownik może złożyć oświadczenie woli dotyczące rozwiązania umowy o prace za porozumieniem 

stron na ręce pracodawcy licząc na to, że pracodawca przychyli się pozytywnie do tej propozycji  

i stosunek pracy ustanie z datą wskazaną przez pracownika. Oczywiście ze względu na swój interes 

pracodawca może nie przechylić się do wniosku. Zasadnym jest, aby z wyprzedzeniem poinformować 

pracodawcę o swoich zamiarach, tak aby miał czas na znalezienie następcy bez narażania się na 

niepotrzebne koszty, przestój. Jeśli rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie znajdzie akceptacji 

pracodawcy pozostaje możliwość  wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę  

i w tym względzie przebywanie na zwolnieniu lekarskim pozostaje bez znaczenia. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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III. Urlop bezpłatny a staż urlopowy.  

Czy czas w którym przebywałam na urlopie bezpłatnym liczy się do stażu pracy od którego zależy 

prawo do urlopu wypoczynkowego? 

 

Urlop bezpłatny stanowi przerwę w zatrudnieniu i jest równoznaczny z zawieszeniem trwania stosunku 

pracy. Co do zasady nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

Od powyższej zasady Kodeks pracy przewiduje wyjątki dotyczące tzw. urlopów bezpłatnych celowych, 

tj. urlop bezpłatny udzielony pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 

1741k.p.), urlopy wychowawcze (art. 1865 k.p.), urlopy bezpłatne udzielane działaczom związkowym 

na podstawie odrębnych przepisów. 

Powyższe urlopy wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika, wlicza się zatem 

do stażu pracy od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. 
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IV. Powrót do pracy po długotrwałej chorobie – obowiązek ponownego zatrudnienia. 

Po poważnym wypadku przez ponad dwa miesiące pozostawałam w leczeniu szpitalnym, a następnie 

przez kolejne 2 na zwolnieniu lekarskim. Z tego powodu wypowiedziano mi umowę o pracę. 

Zakończyłam już leczenie i rehabilitację i mogę ponownie pracować. Słyszałam, że w takiej sytuacji 

pracodawca ma mnie obowiązek ponownie zatrudnić. 

 

Zgodnie z treścią art. 53 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli 

niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż: 3 miesiące - gdy pracownik był 

zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego 

tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze  

3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli 

niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Przepis ten 

stanowi również, że pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w 

okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyn wymienionych 

powyżej zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 
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V. Urlop w razie choroby dziecka. 

Mam 3 letniego syna, który często choruje. Czy przysługuje mi, a jeżeli tak to w jakiej wysokości, urlop 

w związku z opieką nad nim? 

 

Pracownikowi wychowującemu dziecko do ósmego roku życia przysługuje prawo do wykorzystania 

dwóch dni wolnego w ciągu roku przewidzianych w kodeksie pracy i może przez 60 dni pobierać zasiłek 

opiekuńczy (art. 188 k.p.). Rodzic może wykorzystać to wolne w dowolnym momencie i na dowolny cel 

związany z wychowaniem dziecka. Pracodawca nie może odmówić udzielenia dnia wolnego w związku z 

opieką nad dzieckiem. 

W przypadku nie wykorzystania w danym roku przysługujących dni wolnych, prawo do ich 

wykorzystania nie przechodzi na następny rok. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Sprawy spadkowe. 

VI. Odpowiedzialność za długi rodzeństwa. 

Osoba zainteresowana nie utrzymywała kontaktu z rodzeństwem. Mieszka w innym mieście.  

W II połowie 2012 r. powzięła wiadomość o śmierci dwóch braci. Jeden z braci  był kawalerem, nie 

posiadał dzieci. Nie posiadał  majątku nieruchomego.  Zaciągnął kredyty w banku, natomiast drugi  

z braci był żyrantem. Rodzina drugiego brata,  chcąc uniknąć odpowiedzialności za długi, odrzuciła 

spadek. Osoba zainteresowana posiada rodzinę (dzieci są pełnoletnie), zastanawia się, czy także nie 

powinna odrzucić spadku. 

  

Sytuacje, kiedy osoby zainteresowane poważnie zastanawiają się nad tym co zrobić ze spadkiem po 

zmarłym bliskim nie należą do rzadkości. Przed podjęciem decyzji w spawie przyjęcia lub odrzucenia 

spadku należy dokładnie sprawdzić, czy spadkobierca nie pozostawił długów. Ważny jest również czas 

na podjęcie określonej decyzji i złożenie oświadczenia woli w przepisanej formie. 

Uchybienie może mieć bowiem dotkliwe konsekwencje dla zainteresowanej osoby.  

Odrzucenie spadku jest jedną z trzech możliwości, jaką ma do dyspozycji spadkobierca podejmując 

decyzję w tym zakresie. Pozostałe możliwości to: 

1/ przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie proste),  

2/ przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie   

z dobrodziejstwem inwentarza). 

W przypadku prostego przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi 

spadkowe z całego swojego majątku. 

 

Jeżeli zatem spadkobierca posiada jakiekolwiek informacje na temat istniejących długów spadkodawcy, 

to powinien raczej skorzystać z możliwości przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić 

spadek. 

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi 

spadkowej jedynie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. 

  

Odrzucenie spadku, podobnie jak i przyjęcie spadku jest oświadczeniem woli, które dla swej 

skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. 

Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem 

urzędowo poświadczonym. 

W przypadku złożenia ustnego oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku przed notariuszem, 

notariusz sporządza protokół, który ma formę aktu notarialnego. Sądem właściwym do przyjęcia 

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się 

miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Zgodnie z art. 640 ustawy z dnia  

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, notariusz lub sąd przesyła niezwłocznie 

oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku. Wreszcie oświadczenie o odrzuceniu spadku lub jego 

przyjęciu może być złożone w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. 

Oświadczenie, o którym mowa wyżej złożyć można również przez pełnomocnika, przy czym 

pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Skutkiem odrzucenia spadku jest wyłączenie od dziedziczenia, co traktowane jest przez przepisy  

w ten sposób – jakby osoba taka nie dożyła otwarcia spadku. Oznacza to zaś, że  w przypadku 

odrzucenia spadku, do dziedziczenia powołani zostaną zstępni odrzucającego spadek, ewentualnie 

kolejne osoby zgodnie z zasadami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego. 
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W przedmiotowej sprawie osoba zainteresowana, chcąc uniknąć spłaty  długu, winna odrzucić spadek w 

terminie 6 miesięcy, licząc od daty, kiedy dowiedziała się, że brat nie żyje, albo od momentu gdy 

uzyskała informację, że osoby, które dziedziczą przed nim, odrzuciły spadek. Jeżeli nie złoży takiego 

oświadczenia przed sądem lub notariuszem w terminie, będzie to równoznaczne z przyjęciem spadku 

wprost, co powoduje pełną odpowiedzialność za długi spadkodawcy. 

Jednocześnie takie oświadczenie o odrzuceniu spadku winny złożyć również jego dzieci. 

  

Podstawa prawna: art. 1012 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. z 

1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

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

VII. Niegodność dziedziczenia. 

Moja znajoma w trakcie postępowania spadkowego została uznana za niegodną dziedziczenia po swoim 

ojcu. Chciałabym dowiedzieć się co to oznacza? 

 

Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, jeżeli: 

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo  

w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo 

świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. 

Spadkobierca, który zostanie uznany za  niegodnego dziedziczenia zostaje wyłączony od dziedziczenia, 

tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w 

tym interes prawny. Z żądaniem takim osoba zainteresowana może wystąpić  

w ciągu roku od dnia, w którym dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed 

upływem lat trzech od otwarcia spadku. Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli 

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

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

Chciałbym sporządzić testament, ale nie wiem jakie warunki musi spełniać taka osoba, która chce 

rozporządzić swoim majątkiem przed śmiercią? 

 

Sporządzić jak również odwołać sporządzony już testament może tylko osoba mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych. Zatem ograniczenie w zdolności do czynności prawnych uniemożliwia 

spadkodawcy sporządzenie ważnego testamentu. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać 

przez przedstawiciela. Testament, jako dokument, może zawierać rozrządzenia tylko jednego 

spadkodawcy, zatem nie ma czegoś takiego jak testament wspólny dwóch lub więcej osób. 

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne 

postanowienia. 

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod 

wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 
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3) pod wpływem groźby. 

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

 

IX. Odwołanie testamentu. 

Zapisałam w testamencie córce cały mój majątek. Córka wyszła teraz ponownie za mąż i wolałabym 

aby majątek po mojej śmierci otrzymały moje wnuki – jej dzieci z pierwszego małżeństwa, a nie drugi 

mąż. Co mogę zrobić w tym celu? 

 

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, 

bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których 

zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian,  

z których wynika wola odwołania jego postanowień. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie 

zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego 

testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. 

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

 

Prawo cywilne 

X. Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. 

W czasie pokazu urządzeń mających „dobroczynny” wpływ na zdrowie,  osoba zainteresowana  zawarła 

umowę kupna owego urządzenia i jednocześnie umowę kredytu. Z relacji osoby wynikało, że w czasie 

pokazu  przedstawiciel firmy organizującej ten pokaz wskazał kwotę znacznie niższą niż ta która została 

wpisana do umowy. Osoba zauważyła tę różnicę dopiero w domu. Dokładnie też zapoznała się z opisem 

działania urządzenia. Stwierdziła, że została oszukana przez przedstawiciela firmy i w dniu następnym 

zwróciła urządzenie z oświadczeniem, że odstępuje od umowy. Firma organizująca pokaz po kilku 

dniach przesłała informację,  z której wynikało, że odstąpienie od umowy jest skuteczne i nastąpiło 

anulowanie umowy kredytu. Jednak na tę okoliczność nie został przysłany żaden dokument. Osoba 

zainteresowana ze zdumieniem odebrała przesyłkę z banku,  

 której znajdowało się upomnienie z powodu braku zapłaty pierwszej raty i blankiety wpłat kredytu. Z 

treści rozmowy i przesłanych dokumentów uważała, że firma wystąpi do banku ze stosowną informacją 

o odstąpieniu od umowy kupna i nastąpi anulowanie umowy kredytu. 

 

Podstawa prawna: Art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 

271 z późn. zm.) 

 

Konsument, który zawarł umowę po zakończeniu pokazu, poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej 

odstąpić bez podania przyczyn w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie musi nastąpić w 

formie pisemnej. Pismo należy wysłać do firmy listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. Kopie pisma oraz dowód nadania listu należy zachować. Jednocześnie należy zwrócić towar. 

Towar winien być zwrócony w stanie nienaruszonym. Wyjątek stanowi sytuacja, w której zmiana była 

konieczna dla sprawdzenia towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 

czternastu dni. 

  

W przypadku zawarcia umowy kredytu, Konsument winien także powiadomić bank o odstąpieniu od 

umowy zakupu. Konsument może w tym wypadku skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumentów. 
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W przedmiotowej sprawie osoba zainteresowana winna wysłać  do banku pismo, w którym wyjaśni, że 

w terminie odstąpiła od umowy  kupna i zwróciła towar. 

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

 

XI. Sprzedaż nieruchomości bez obciążeń. 

Klient chciałby nabyć nieruchomość bez żadnych obciążeń, ale stan prawny nieruchomości, którą 

zamierza nabyć jest niejasny. Otóż przedmiotowa nieruchomość została nabyta przed wojną przez 

babcię osoby podającej się za właściciela nieruchomości. W księdze wieczystej prowadzonej dla 

nieruchomości jest wpisane prawo pierwokupu na rzecz ówczesnego sprzedającego. Właścicielem domu 

jest obecnie 17-letni wnuk, który stał się właścicielem w drodze umowy dożywocia zawartej  

z babcią. Sprzedającym jest ojciec 17-latka. Od czego zacząć? 

 

Przede wszystkim należy ustalić, kto jest wpisany w księdze wieczystej jako właściciel. Jeżeli właściciel 

nie jest zarazem sprzedającym, konieczne jest ustalenie powiązania między tymi osobami (np. 

sprzedający może być pełnomocnikiem właściciela). Pamiętać bowiem należy, iż rękojmia wiary 

publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę tylko wtedy, gdy nabywa nieruchomość od osoby 

uwidocznionej w księdze wieczystej jako właściciel, a ponadto działa w dobrej wierze, tj. nie wie, że 

ktoś inny jest właścicielem (czyli że wpis nie odpowiada rzeczywistości). 

W opisywanym stanie faktycznym osoba niepełnoletnia jest właścicielem nieruchomości natomiast 

zbycia dokonuje ojciec właściciela. Oczywiście rodzic, jeżeli przysługuje mu władza rodzicielska nad 

dzieckiem, może dokonywać czynności zarządu majątkiem dziecka. W przypadku jednak zbycia 

nieruchomości do skuteczności zawarcia umowy ojciec dziecka potrzebuje zgody sądu opiekuńczego na 

dokonanie tej czynności. Zatem należy ustalić, czy zbywca taką zgodę posiada. Jeśli nie, kupujący 

naraża się na zawarcie umowy, która nie wywoła żadnych skutków prawnych, a z pewnością nie 

przeniesie własności nieruchomości na nabywcę. 

Umowę można zawrzeć również z niepełnoletnim właścicielem, z tym, że osoba ta potrzebuje zgody 

rodziców (a dokładnie - przedstawiciela ustawowego, jeśli rodzice zostali pozbawieni władzy 

rodzicielskiej) na dokonanie sprzedaży. Z kolei rodzice potrzebują zezwolenia sądu na udzielenie swojej 

zgody. 

W obu zatem przypadkach należy stwierdzić istnienie zgody sądu. Jeżeli rodzice nie mogą się okazać 

taką zgodą, można zawrzeć umowę tylko z niepełnoletnim właścicielem, z tym że umowa ta będzie 

musiała być potwierdzona przez właściciela po uzyskaniu przez niego pełnoletniości (tj. po ukończeniu 

przez niego 18 lat). 

Jeżeli natomiast właściciel przed osiągnięciem wieku 18 lat zawrze związek małżeński, a następnie 

zbędzie swą nieruchomość, umowa nie będzie wymagała potwierdzenia. Jeśli już ustalono, kto może 

zawrzeć umowę, warto zastanowić się, co począć z prawem pierwokupu. 

Jeżeli pierwotna umowa została zawarta przed wojną, uprawniony do pierwokupu, wpisany do księgi 

wieczystej najprawdopodobniej już nie żyje. Konieczne zatem będzie skontaktowanie się  

z następcami prawnymi uprawnionego, tj. jego spadkobiercami. Najlepiej byłoby, gdyby uprawnieni 

zrzekli się swego prawa, może będą skłonni z niego zrezygnować za określony ekwiwalent pieniężny. 

Jeśli nie, pozostaje jedynie zawarcie umowy z obecnym właścicielem i oczekiwanie, czy uprawnieni 

postanowią skorzystać z pierwokupu a mają na to jeden miesiąc. 

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

 

XII. Obowiązki lokatora. 

Właścicielka lokalu, który wynajmuję odmówiła poniesienia kosztów malowania pokoi, twierdząc, że to 

jeden z obowiązków najemców. Czy ma do tego prawo? 
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Do obowiązków najemcy należy utrzymywanie lokalu we właściwym stanie technicznym i techniczno-

sanitarnym, w tym poprzez dokonywanie drobnych nakładów na remonty. Zakres tych prac jest 

wskazany w art. 6b ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym Najemca jest obowiązany 

utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie 

technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku 

domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części 

budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, 

pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku, w szczególności 

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja pomieszczeń lokalu poprzez malowanie lub tapetowanie oraz 

naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów. 

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

 

Sprawy różne. 

XIII. Adres dłużnika. 

Sąd w wyroku rozwodowym zasądził od mojego byłego męża alimenty na rzecz dzieci. Ponieważ mąż 

nie płacił, skierowałam sprawę do komornika. Komornik poinformował mnie, że pod wskazanym przeze 

mnie adresem nikt nie mieszka, a mąż wyprowadził się bez podania adresu. Nie wiem gdzie obecnie 

pracuje mąż, nie mam z nim również kontaktu. Co mogę zrobić w celu ustalenia jego adresu? 

 

Jednym ze sposób uzyskania informacji o aktualnym adresie zamieszkania dłużnika jest zwrócenie się 

do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta lub Gminy, w którym dłużnik poprzednio był 

zameldowany. Nowy adres powinien być podany, jeśli dłużnik zgłosił zmianę do Ewidencji Ludności.  

Z uwagi na regulacje dotyczące ochrony danych wniosek o podanie danych należy uzasadnić  

i dołączyć dokument stanowiący uzasadnienie żądania np. wyrok sądu, zasadzający alimenty.  

Z takim samym wnioskiem można się zwrócić do Centralnego Biura Ewidencji Ludności, w którym 

zgromadzone są dane z całego kraju. 

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

 

XIV. Prawo  do renty socjalnej. 

Osoba zainteresowana w 2012 r. ukończyła 18 lat.  Od urodzenia cierpi na zaburzenia psychiczne. To 

wiąże się z niemożnością uzyskania przez nią jakiegokolwiek wykształcenia i tym samym  

z niemożnością podjęcia przez nią jakiejkolwiek pracy. 

ZUS odmówił jej przyznania renty socjalnej, przyjął,  w oparciu o orzeczenie Komisji Lekarskiej, że nie 

jest całkowicie niezdolna do pracy. Komisja lekarska orzekła bowiem, że stopień naruszenia sprawności 

jej organizmu, poziom wykształcenia, wiek, predyspozycje psychofizyczne sprawiają, że nie jest 

całkowicie niezdolna do pracy. Tymczasem ten stanu zdrowia - zaburzenia psychiczne - trwa od 

urodzenia i powoduje, że  jest całkowicie niezdolny do pracy. Skutkiem naruszenia sprawności 

organizmu jest to, że nie posiada wyuczonego zawodu. Aktualnie jest uczniem Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w I klasie (2012/2013). Nie jest w stanie pracować nie tylko na otwartym rynku pracy, ale 

także na stanowisku odpowiednio przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Zaburzenia są tego 

rodzaju, że nie jest w stanie samodzielnie prowadzić normalnego życia. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U.  Nr 135. poz. 1268 z 

późn. zm.). 
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Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie kwoty 

przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2012 r. 

ogłoszonego do celów emerytalnych. Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym osobom 

pełnoletnim w związku z niemożnością podjęcia przez nie jakiejkolwiek pracy. 

Renta socjalna przysługuje tylko osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

naruszenia sprawności organizmu, które powstało: 

1/ przed ukończeniem 18. roku życia, 

2/ w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, przed ukończeniem 25. roku życia, 

3/ w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

Stała renta socjalna przysługuje, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała. 

Natomiast renta socjalna okresowa przyznawana jest, jeśli całkowita niezdolność do pracy jest 

okresowa. 

Całkowitą niezdolność do pracy, a także okres jej trwania, ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja 

lekarska. Osobą, która utraciła całkowitą zdolność do pracy jest osoba niezdolna do wykonywania 

jakiejkolwiek pracy. 

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy wynosi 799,18 zł. 

Renta socjalna waloryzowana jest na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, dokonuje jej jednostka organizacyjna Zakładu lub organ emerytalno-

rentowy. Renta socjalna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc jej 

wysokość pomniejszona jest o zaliczkę na podatek dochodowy, jak również składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

W przedmiotowej sprawie możliwe  jest wniesienie odwołania od decyzji odmawiającej  przyznanie 

renty socjalnej. Odwołania wnosi się  do Sądu Okręgowego-  Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za 

pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  W odwołaniu należy  wskazać zarzuty - 

niewyjaśnienie istniejącego stanu faktycznego tj. stwierdzenie, że osobie skarżącej renta socjalna nie 

przysługuje z  powodu, że nie jest całkowicie niezdolna do pracy, w sytuacji gdy niezdolność został 

ustalona w oparciu  o pobieżną rozmowę, bez wykonania stosownych badań i wskazać czego domaga 

się osoba skarżąca tj. uchylenie przedmiotowej decyzji i rozstrzygniecie co do istoty sprawy, należy 

żądać  powołania biegłego celem ustalenia stanu zdrowia osoby skarżącej i oceny niezdolności do pracy 

i  przeprowadzenie dowodu z jego opinii. 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Skarga kasacyjna do NSA.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił moją skargę. Jestem zainteresowany złożeniem skargi 

kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poinformowano mnie jednak, że muszę 

zaangażować adwokata lub radcę prawnego. Czy jest to konieczne, skoro skargę do Wojewódzkiego 

Sądu pisałem samodzielnie?  

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) nieco odmiennie reguluje wymogi skargi do sądu wojewódzkiego 

oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. O ile skargę do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego strona może wnieść samodzielnie, to w odniesieniu do skargi kasacyjnej do NSA 

istnieje przymus adwokacko-radcowski. Dlatego też skarga kasacyjna, zgodnie z art. 175 § 1 ustawy, 

powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli 
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skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub 

pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub 

Rzecznik Praw Dziecka. Ustawa stanowi też, że skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę 

podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 

administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz rzecznika patentowego - w sprawach własności 

przemysłowej. W związku z powyższym skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest 

nieodzowne, gdyż w przeciwnym razie skarga kasacyjna zostanie odrzucona. 

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

 

II. Przywrócenie do pracy przez sąd. 

Zostałem zwolniony dyscyplinarnie. Sąd orzekł jednak, że pracodawca zwolnił mnie bez podstawy 

prawnej i orzekł o przywróceniu mnie do pracy. Po moim zwolnieniu pracodawca zatrudnił na moim 

stanowisku inną osobę. Czy w takim razie pracodawca może odmówić przyjęcia mnie do pracy? 

 

W celu podjęcia pracy zgodnie z art. 48 § 1 k.p. pracownik w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia 

się orzeczenia o przywróceniu do pracy powinien zgłosić pracodawcy gotowości niezwłocznego podjęcia 

pracy (najlepiej w formie pisemnej). Pracownikowi, który podjął pracę  

w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie 

więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 

miesiąc. W przypadku przywrócenia pracodawca winien zaproponować pracownikowi to samo 

stanowisko i wynagrodzenie w wysokości otrzymywanej przed wypowiedzeniem umowy. W sytuacji, 

gdy na danym stanowisku zatrudniona została inna osoba, pracodawca może wypowiedzieć 

pracownikowi warunki płacy i pracy, przy zachowaniu wymogów dotyczącym wypowiedzenia warunków 

umowy, tj. w wypowiedzeniu zmieniającym winna zostać wskazana precyzyjnie przyczyna zmiany 

warunków pracy. Jeśli pracownik nie zaakceptuje proponowanych zmian, umowa rozwiąże się z 

upływem okresu wypowiedzenia poprzednich warunków umowy. 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. Akcje pracownicze. 

Akcje, których emisja lub sprzedaż są ograniczone do pracowników zatrudnionych w danym 

przedsiębiorstwie, zazwyczaj przedsiębiorstwie państwowym przekształcanym w spółki Skarbu Państwa.  

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przewiduje również możliwość wydania akcji rolnikom lub 

rybakom, którzy w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru, 

dostarczyli do tego podmiotu surowce wartości co najmniej 100 q żyta, według cen przyjmowanych do 

obliczenia podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego  

z rejestru. Pracownicy oraz rolnicy i rybacy mają prawo nabyć nieodpłatnie do 15% akcji 

prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Łączną wartość nominalną akcji przeznaczonych do nieodpłatnego 

nabycia określają przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisy wykonawcze. 

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

 

II. Zasada domniemania niewinności. 

Domniemanie niewinności  – zasada, zgodnie z którą zakłada się, iż każda osoba jest niewinna wobec 

zarzucanych jej czynów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona.  

W polskim systemie prawnym zasada ta została wskazana w Art. 42 ust. 3 Konstytucji RP , zgodnie  

z którym: „każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym 
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wyrokiem sądu”, a także w art. 5 § 1 kpk, który stanowi, iż „ Oskarżonego uważa się za niewinnego, 

dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem (...)”.  

Z powyższej zasady wynika, iż ciężar dowodu w procesie karnym spoczywa na oskarżycielu, który to 

ma przekonać sąd, że oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu czynu. Zasada 

domniemania niewinności działa na korzyść oskarżonego, bowiem w myśli zasady in dubio pro reo - 

nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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