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Dział I. Artykuły. 

Sprawy cywilne. 

I. Sprostowanie wpisu w akcie stanu cywilnego. 

Akt stanu cywilnego jest to pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny 

osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny 

dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. 

W aktach stanu cywilnego nie można co do zasady wnosić żadnych poprawek. Można natomiast wnosić 

o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego. Natomiast niezgodność wpisu ujawnionego w akcie tj. 

gdy akt stanu cywilnego został błędnie lub nieściśle zredagowany może być zmieniony jedynie w 

stosownym postępowaniu sądowym. 

W prawie polskim istnieją trzy rodzaje aktów stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeński, akt zgonu. 

Sprostowaniu może podlegać każdy z nich. Jeżeli sprostowanie następuje z inicjatywy osoby 

zainteresowanej, musi ona wystąpić z wnioskiem do urzędu stanu cywilnego. We wniosku należy 

określić swoje dane oraz błąd, który należy sprostować.  

Wzory wniosków dostępne są w urzędach stanu cywilnego. Każdy urząd opracowuje swój wzór wniosku, 

są one jedynie częściowo ujednolicone.  

Do wniosku dołączyć należy m.in. odpis zupełny prostowanego aktu, a ewentualnie dokumenty, które 

stanowić będą potwierdzenie stwierdzonej w akcie nieprawidłowości. Przy składaniu wniosku należy 

przedstawić do wglądu dowód osobisty. Dokumenty składane wraz z wnioskiem nie podlegają zwrotowi, 

lecz są włączane do akt zbiorowych aktu stanu cywilnego i przechowywane w USC przez okres 100 lat, 

następnie przekazywane do archiwum państwowego. 

Organem właściwym w sprawie sprostowania oczywistych omyłek jest kierownik urzędu stanu 

cywilnego, który sporządził błędny akt.  

Sprawy z zakresu prostowania akt stanu cywilnego załatwia się decyzją wydaje się ją na zasadach 

określonych w kodeksie postępowania administracyjnego (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania. 

Opłatę skarbową w kwocie 39 zł uiszcza się w Urzędzie Stanu Cywilnego lub na konto urzędu miasta lub 

urzędu gminy. 

Od decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego można odwołać się do właściwego wojewody. Odwołanie 

na piśmie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję. 
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II. Cofnięcie darowizny z powodu trudnej sytuacji majątkowej darczyńcy. 

Kiedyś otrzymałam od krewnego nieruchomość jako darowiznę. Obecnie osoba ta jest w trudnej 

sytuacji majątkowej i żąda ode mnie pomocy. Czy darczyńca może domagać się ode mnie pomocy 

materialnej lub zwrotu nieruchomości? 

 

Jeśli doszło do wykonania umowy darowizny, nie jest już możliwe jej odwołanie jedynie ze względu na 

trudną sytuację majątkową. Darczyńca może jednak domagać się od obdarowanego pomocy 

materialnej. Zagadnienie to uregulowane jest w art. 897 kc, który stanowi: „Jeżeli po wykonaniu 

darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego 

jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego 

jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków 

alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość 

wzbogacenia”. Zakres obowiązku dostarczania środków utrzymania kształtowany będzie więc również 



 

przez granice istniejącego wzbogacenia, które powinno być oceniane według reguł analogicznych do 

bezpodstawnego wzbogacenia – art. 405 i n. kc. Wielkość istniejącego wzbogacenia jest ustalana 

według stanu z daty, w której obdarowany dowiedział się o niedostatku darczyńcy. Zgodnie z drugim 

zdaniem cytowanego przepisu, obdarowany może zwolnić się od tego obowiązku, zwracając wartość 

wzbogacenia, co nie jest tożsame (ale też nie wyklucza) zwrotu przedmiotu darowizny. Roszczenie 

darczyńcy podlega też ocenie z punktu widzenia zasad współżycia społecznego, w szczególności jeśli 

stan niedostatku został przez darczyńcę wywołany umyślnie lub jest wynikiem rażącego niedbalstwa, 

żądanie dostarczania środków może być uznane za nadużycie prawa podmiotowego. Jeżeli jest kilku 

obdarowanych – w pierwszej kolejności roszczenie z art. 897 k.c. powinno być kierowane do ostatnio 

obdarowanego.  
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III. Przedawnienie roszczeń operatora telefonicznego. 

Przysłano mi wezwanie do zapłaty za rachunki telefoniczne sprzed  kilku lat. W jakim terminie 

roszczenia operatora ulegają przedawnieniu ? 

 

Roszczenia operatora telefonicznego z tytułu opłaty abonamentowej i wynagrodzenia za połączenia 

ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od daty wymagalności; zastosowanie znajdzie w tym przypadku 

art. 118 kc, który stanowi:  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 

lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej - trzy lata. Pamiętać należy, że termin przedawnienia nie zawsze pokrywa się 

z okresem kalendarzowym; bieg przedawnienia może bowiem ulegać pewnym zakłóceniom, w 

szczególności może dojść do jego przerwania np. przez uznanie. Zagadnienia te są szczegółowo 

uregulowane w art. 117-125 k.c. Warto dodać, że termin przedawnienia roszczeń operatora 

telekomunikacyjnego był przedmiotem dyskusji;  czasami, np. w poradach dostępnych w internecie, 

można znaleźć sugestie, że wynosi on 2 lata, niekiedy tak nawet orzekały sądy - taką interpretację 

wywodzono z treści przepisów Kodeksu cywilnego o zleceniu (art. 750-751 k.c.). Zagadnienie to stało 

się przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego (III CZP 20/09), który uznał, że termin przedawnienia 

roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie 

usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne 

(Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.), określa art. 118 k.c. Tak więc najwcześniej dopiero po 

upływie 3 lat od daty wymagalności roszczenia operatora telefonicznego klient może skutecznie 

powołać się na przedawnienie roszczenia.  
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Sprawy spadkowe. 

IV. Procedura sądowego otwarcia i ogłoszenia testamentu. 

Osoba zainteresowana jest w posiadaniu testamentu osoby zmarłej. Posiada wiedzę, że istnieje spór 

między spadkobiercami i obawia się, że oddanie któremukolwiek z nich spowoduje jego zatajenie, 

wręcz zniszczenie. 

 

Dla kwestii dziedziczenia po zmarłym spadkodawcy testament ma podstawowe znaczenie. Testator 

może tą drogą wyłączyć z dziedziczenia swoich bliskich czyli spadkobierców ustawowych i skutecznie 

przekazać, na wypadek śmierci, cały swój majątek osobie trzeciej, w ogóle z nim niespokrewnionej.  

Mając takie sytuacje na uwadze, ustawodawca uregulował w przepisach art. 646-654 Kodeksu 

postępowania cywilnego tryb, w ramach którego zainteresowane osoby oraz organy mogą oficjalnie 



 

powiadomić spadkobierców i osoby uprawnione o powołaniu do spadku, o zapisach, poleceniach itp. 

Ujawnienie testamentu następuje w drodze tzw. ogłoszenia testamentu przeprowadzanego przez sąd. 

Zgodnie z art. 649 § 1 k.p.c. „Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci 

spadkodawcy”. Tym dowodem w praktyce jest akt zgonu przedłożony przez jednego z potencjalnych 

spadkobierców w celu uregulowania spraw spadkowych. W przypadku złożenia kilku testamentów 

jednego spadkodawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie testamenty, a na każdym z nich czyni się 

wzmiankę o pozostałych (art. 650 k.p.c.). 

Testament  wcześniej winien znaleźć się w sądzie lub u notariusza w związku z dyspozycją przepisu art. 

646 k.p.c., zgodnie z którą każda osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w 

sądzie spadku tj. w  sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, gdy dowie się o śmierci 

spadkodawcy, chyba że złożyła ten testament u notariusza. W przypadku gdy testament, o którym 

wiadomo, że został spisany, do sądu lub do notariusza jednak nie wpływa, ten, kto bezzasadnie uchyla 

się od wykonania obowiązku jego przedłożenia, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. 

Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę. 

Zarówno sąd jak i notariusz z czynności otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządzają protokół otwarcia 

i ogłoszenia testamentu. W protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu opisuje się jego stan 

zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. 

Testament wraz z sądowym protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku. 

Oryginału testamentu nie wydaje się osobom zainteresowanym ani w toku postępowania spadkowego, 

ani po jego zakończeniu. Zawsze jednak można wnosić o wydanie jego odpisu lub uwierzytelnionej 

kserokopii z akt sprawy. Testamenty złożone u notariusza przechowuje notariusz. Jednakże na żądanie 

sądu spadku notariusz przesyła złożony testament wzywającemu organowi (art. 653 k.p.c.). Notariusz 

obowiązkowo przesyła sądowi odpis sporządzonego przez siebie protokołu z otwarcia i ogłoszenia 

testamentu. 

Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez sąd nie podlega opłacie sądowej i następuje nawet bez wniosku 

zainteresowanego, jeżeli tylko testament wpłynął do sądu. Notariusz za sporządzenie protokołu 

otwarcia i ogłoszenia testamentu pobiera opłatę. 
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Sprawy rodzinne. 

V. Zmiana nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa. 

Osoba zainteresowana zawierając związek małżeński przyjęła nazwisko żony. W ubiegłym roku sąd 

okręgowy rozwiązał ten związek. Wyrok sądu jest prawomocny. Obecnie osoba zainteresowana chce 

powrotu do nazwiska dotychczasowego. 

  

Przepis art. 59 k.r.o stanowi, że w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia 

rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe 

nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do 

nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Uprawnienie to ma charakter kształtujący i może 

być  realizowane przez  rozwiedzionego małżonka przez złożenie stosownego oświadczenia przed 

kierownikiem USC (w każdym USC) przed upływem 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się 

orzeczenia rozwodu. Oświadczenie to musi być złożone przed kierownikiem USC osobiście. Uprawnienie 

to przysługuje każdemu małżonkowi, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe 

nazwisko. Ma ono charakter ściśle osobisty. 

Z upływem wspomnianych 3 miesięcy wygasa uprawnienie do złożenia oświadczenia o powrocie do 

nazwiska noszonego bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa, które uległo rozwiązaniu przez 



 

rozwód. Termin przewidziany w art. 59 jest terminem zawitym. Nie może on zostać ani skrócony, ani 

przedłużony, choćby zainteresowany nie mógł w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku 

rozwodowego skorzystać ze swego uprawnienia. 

W przedmiotowej sprawie z uwagi na upływ trzech miesięcy od  uprawomocnienia się orzeczenia nie 

jest możliwy powrót do dotychczasowego nazwiska. 

Istnieje natomiast możliwość zmiany nazwiska w trybie administracyjnym na podstawie art. 4 ustawy z 

dnia 7 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy zmiany imienia 

lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 

2) na imię lub nazwisko używane; 

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione; 

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również 

się posiada. 

Natomiast w  przepisach art. 9 do 13 cyt.  ustawy uregulowana jest procedura postępowania o zmianę 

imienia lub nazwiska, a mianowicie kwestiom wniosku strony jako podstawy zmiany imienia lub 

nazwiska (art. 9), określenia sposobu złożenia tego wniosku (art. 10), jego zawartości, załączników 

oraz obowiązku wylegitymowania się przez osobę składającą wniosek (art. 11), wskazania organu 

właściwego do orzekania w pierwszej instancji wraz z określeniem właściwości miejscowej (art. 12), a 

wreszcie obowiązku informacyjnego (art. 13). 
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VI. Alimenty dla rodzica. 

Ojciec, który opuścił mnie i moją mamę kiedy miałam 4 lata, a potem w ogóle się z nami nie 

kontaktował i nie wspomagał w żaden sposób, domaga się teraz ode mnie sądownie alimentów. Czy 

Sąd może zobowiązać mnie do płacenia na jego rzecz alimentów? 

 

Obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii 

prostej. Wynika z tego obowiązek alimentacyjny zarówno rodziców na rzecz dzieci oraz dzieci na rzecz 

swoich rodziców. Najpierw o alimenty rodzice powinni się zgłosić od swoich małżonków, a potem od 

swoich dzieci. 

 

Rodzice mogą domagać się alimentów od pełnoletnich dzieci. Powstanie obowiązku alimentacyjnego 

względem rodziców jest uzależnione od zaistnienia określonych przesłanek. Po stronie rodziców 

przesłanką jest ich stan niedostatku. Natomiast dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo – finansowe, 

aby spełnić nałożony na nich obowiązek. 

Niedostatek to stan, w którym uprawniony nie jest w stanie zaspokoić wszystkich, lub nawet części, 

swoich uzasadnionych potrzeb. W ramach postępowania Sąd bada, czy faktycznie rodzic znajduje się w 

niedostatku i że konieczne jest aby jego uzasadnione potrzeby były zaspokojone przez alimenty. 

Zobowiązane dziecko musi mieć natomiast możliwości zarobkowo – finansowe, aby móc wypełnić 

obowiązek alimentacyjny. Na możliwości zarobkowe składają się np. wynagrodzenie 

z pracy zarobkowej, renta, emerytura, wszelkie inne dochody (np. z wynajmu mieszkania, akcji, 

funduszy inwestycyjnych). 

 

Niegodność alimentacji 

Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców co do zasady istnieje niezależnie od tego, czy dbali oni o 

dzieci i nie przyczyniali się do ich wychowania, czy też utrzymania. 



 

W szczególnie poważnych sytuacjach, np. w przypadku występowania z żądaniem przez rodzica 

pozbawionego władzy rodzicielskiej lub znęcającego się na zobowiązanym Sąd może oddalić żądanie 

rodzica z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, tj. gdy roszczenie rodzica o 

alimenty stanowi nadużycie przysługującego mu uprawnienia.  
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VII. Ubezwłasnowolnienie całkowite osoby bliskiej – przesłanki, tryb postępowania. 

Mój mąż po poważnym wypadku samochodowym, który miał miejsce pół roku temu, znajduje się w 

bardzo ciężkim stanie, jest przytomny, ale pozbawiony świadomości, lekarze zgodnie twierdzą, że to 

już się nie zmieni. Przed wypadkiem wspólnie prowadziliśmy działalność gospodarczą, teraz wszystko 

spadło na mnie. W jednym z urzędów zażądano przedstawienia dokumentu z własnoręcznym podpisem 

męża. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? 

 

Zgodnie z art. 13 § 1 k.c., osoba, która ukończyła trzynaście lat, może być ubezwłasnowolniona 

całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju 

zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swoim 

postępowaniem, tj. gdy osoba ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie wyrazić własnej woli i 

podejmować decyzji w sposób świadomy. Przyczyn takiego stanu może być wiele: ciężka i długotrwała 

choroba, obrażenia odniesione w wyniku wypadku, stan po nagłym zatrzymaniu krążenia czy zawale 

mięśnia sercowego. 

 

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie jest uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 

1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Jest to 

postępowanie nieprocesowe, które toczy się przed sądem okręgowym właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w razie braku miejsca 

zamieszkania – przed sądem miejsca pobytu takiej osoby. Wniosek w tej sprawie może zostać 

zgłoszony przez małżonka danej osoby, jej krewnego w linii prostej (np. rodzica), rodzeństwo lub 

przedstawiciela ustawowego. 

Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. Do kosztów postępowania należy doliczyć również koszt 

zaliczki na opinie biegłych psychologa i psychiatry w kwocie ok. 500 zł oraz wydatki związane z 

czynnościami kuratora w sprawie w kwocie ok. 120 zł.  

 

Sąd podejmując decyzję o ubezwłasnowolnieniu całkowitym ustanawia jednocześnie opiekuna 

prawnego dla osoby potrzebującej pomocy. Opiekunem prawnym może zostać pełnoletnia osoba, która 

ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych oraz dysponuje 

pełnią praw rodzicielskich.  

Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie 

wywiąże się należycie z obowiązków opiekuna. Opiekun powinien zostać wybrany spośród krewnych i 

bliskich osoby ubezwłasnowolnionej. Może nim zostać mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, pełnoletnie 

dziecko.  

Sąd może ustanowić również inną osobę lub ustanowić kuratora z urzędu. 

  

Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite jest zasadny, sąd wydaje postanowienie o 

ubezwłasnowolnieniu całkowitym, w którym wskazuje powód ubezwłasnowolnienia. Odpis 

prawomocnego postanowienia jest przesyłany sądowi opiekuńczemu w celu ustanowienia opiekuna, co 



 

ma na celu przede wszystkim zapewnienie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Opiekuna 

nie ustanawia się, jeżeli ubezwłasnowolniony całkowicie pozostaje jeszcze pod władzą rodzicielską. 
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Sprawy z zakresu prawa pracy. 

VIII. Wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji pracodawcy – spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani M. poinformowała ona dyżurującego w 

Centrum prawnika o tym, że jest w ciąży, a pracodawca (spółka z ograniczona odpowiedzialnością) 

wypowiedział jej umowę o pracę wskazując jako przyczynę wypowiedzenia likwidację pracodawcy. Pani 

M. przedstawiła aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym brak było jakichkolwiek 

wpisów dotyczących likwidacji pracodawcy oraz poprosiła prawnika o wyjaśnienie procedur związanych 

z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawnik wyjaśnił Pani M., że zastosowanie do 

likwidacji spółki z o.o.  znajdują przepisy ustawy – Kodeksu spółek handlowych. Kodeks ten odróżnia 

pojęcie rozwiązania spółki od jej likwidacji. Rozwiązanie spółki polega na zakończeniu jej bytu 

prawnego po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego (lub postępowania upadłościowego 

zakończonego upadłością spółki). Otwarcie likwidacji następuje po zaistnieniu przyczyn rozwiązania 

spółki. Jeżeli wszczęcie postępowania likwidacyjnego następuje wskutek podjęcia przez wspólników 

uchwały o rozwiązaniu spółki, to z tym dniem następuje otwarcie likwidacji. Od chwili 

otwarcia likwidacji przestaje działać zarząd spółki, a jego funkcje przejmuje likwidator. W wyniku  

zgłoszenia przez likwidatora otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego (KRS) spółka występuje w obrocie 

prawnym jako podmiot w likwidacji. 

 

Mając na uwadze powyższe prawnik zalecił Pani M., żeby ta dowiedziała się, czy zgromadzenie 

wspólników spółki z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki oraz, czy w tej (ewentualnie podjętej) 

uchwale ustanowiono likwidatorów, którzy mogliby zgłosić sądowi rejestrowemu fakt otwarcia 

likwidacji. 
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IX. Skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę doręczonego za pośrednictwem poczty. 

Pomiędzy mną i pracodawcą doszło do poważnego konfliktu. Postanowiłem zrezygnować z pracy i 

przyszedłem następnego dnia do zakładu. Kilka dni później dostałem pocztą wypowiedzenie umowy o 

pracę. Czy tak doręczone wypowiedzenie będzie skuteczne? 

 

W przypadku jeśli nie ma możliwości bezpośredniego wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy 

bo nie pojawia się on w pracy, wtedy wypowiedzenie można wysłać pocztą. Należy pamiętać by 

wysłany list nadać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

Za dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy będzie przyjęty dzień, w którym pracownik 

odebrał korespondencję. 

Jeśli pracownik nie odebrał przesyłki dniem wypowiedzenia będzie dzień w którym upłynął termin do 

odbioru listu na poczcie. 

Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma miejsce także, gdy pracownik mając 

realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie odbiera listu. Gdy pismo powraca do 

pracodawcy z poczty, pracodawca nie musi ponawiać prób doręczenia wypowiedzenia, uznaje wówczas, 

że pracownik wypowiedzenie otrzymał. 



 

Przyjmuje się, że wypowiedzenie zostało skutecznie doręczone również w sytuacji, gdy zostało 

odebrane przez dorosłego domownika. 
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Sprawy karne. 

X. Prywatny akt oskarżenia w sprawie o pobicie. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent , który został pobity na imprezie 

rozrywkowej i jak twierdzi jego obrażenia były na tyle poważne , że znalazł się na pogotowiu 

ratunkowym i według dokumentacji czyn ten winien być objęty oskarżeniem publicznym.Istotnie 

przeciwko wskazanemu podejrzanemu zostało wszczęte karne postępowanie z art. 156 § 1 k.k. W 

trakcie podjętych czynności w postępowaniu przygotowawczym dopuszczono dowód z opinii biegłego 

lekarza sądowego, który w swej opinii stwierdził, że uszkodzenia ciała beneficjenta naruszają czynności 

organizmu pokrzywdzonego na okres poniżej 7 dni trwający. Na tej podstawie prokurator umorzył 

dochodzenie w sprawie. 

 

W niniejszej sprawie skoro oskarżyciel publiczny umorzył dochodzenie w sprawie z uwagi na brak 

interesu prawnego po jego stronie w kontynuowaniu procesu pokrzywdzonemu pozostaje prawo 

wniesienia przeciwko podejrzanemu prywatnego aktu oskarżenia. Do decyzji pokrzywdzonego należy 

czy taki akt oskarżenia wniesie, czy też zapadłe orzeczenie po ewentualnym wniesieniu zażalenia do 

właściwego sądu rejonowego uprawomocni się. Decydując się na wniesienie prywatnego aktu 

oskarżenia co może nastąpić w terminie nieprzedawnionym do roku od zdarzenia objętego aktem 

oskarżenia należy uiścić tzw. zryczałtowaną opłatę od sprawy w wysokości 300 złotych. W wypadku 

wniesienia przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia akta będące we właściwej prokuraturze 

rejonowej na jego żądanie zostaną skierowane do sądu rozpoznającego sprawę. 
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XI. Różnica między przerwą, a odroczeniem rozprawy w sprawie o wykroczenie. 

W postępowaniu wykroczeniowym (tak jak w procedurze karnej) ustawodawca rozróżnił dwie (choć 

podobne do siebie) sytuacje procesowe, w których sprawa toczy się dalej w innym terminie sądowym – 

zarządzenie przerwy w rozprawie oraz odroczenie rozprawy. Obie instytucje stanowią wyjątek od 

zasady ciągłości i szybkości rozprawy. Należy wskazać, że zasadą jest zarządzanie przez sąd przerwy w 

rozprawie, natomiast w przypadkach wskazanych w ustawie rozprawa jest odraczana. 

Sąd może zarządzić przerwę w rozprawie z trzech powodów: dla doprowadzenia obwinionego, dla 

wypoczynku lub z innej ważnej przyczyny. Ostatnia z wskazanych przesłanek stanowi katalog otwarty i 

uwzględnia takie sytuacje jak opóźnienie w rozpoznawaniu spraw na wokandzie, chwilowe problemy 

zdrowotne którejś ze stron. 

Przerwa w rozprawie nie może przekraczać 21 dni (za wyjątkiem postępowania przyśpieszonego, gdzie 

termin ten wynosi 3 dni pod rygorem zmiany trybu postępowania na zwyczajny). W toku postępowania 

dopuszczalne jest zarządzenie kilku przerw. 

Zarządzając przerwę sąd oznacza czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, a osoby obecne na rozprawie 

poucza się o obowiązku stawiennictwa bez wezwania oraz o konsekwencjach nieusprawiedliwionego 

niestawiennictwa. 

Odroczenie rozprawy następuje w 2 sytuacjach: gdy zarządzenie przerwy nie byłoby wystarczające 

(przykładowo wskutek zajętych terminów sądowych, lub konieczności oczekiwania dłuższego na jakąś 

czynność np. opinię biegłego) oraz gdy ustawa tak stanowi.  



 

Przykładowo zgodnie z treścią art. 69 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 353 

k.p.k., Sąd jest zobowiązany odroczyć rozprawę jeśli z doręczeniem zawiadomienia obrońcy lub 

obwinionego nie minie 7 dni (a strona wniesie o odroczenie rozprawy). Sąd jest również zobowiązany 

odroczyć rozprawę w sytuacji, w której obwinionemu nie zostało doręczone wezwanie na rozprawę (art. 

71 § 2 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). 
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Sprawy różne. 

XII. Opłata elektroniczna za przejazd po drodze krajowej pojazdem samochodowym. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan T. - strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, 

który przedstawił dyżurującemu w Centrum prawnikowi pismo zatytułowane „Wezwanie właściciela 

pojazdu do wskazania kierującego pojazdem” obejmujące zakresem swojej treści „wezwanie do 

wskazania danych dotyczących kierowcy, który w dniu Y poruszał się pojazdem samochodowym z 

naruszeniem obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym opłaty 

elektronicznej”. 

  

Po zapoznaniu się z treścią pisma oraz po udzieleniu przez Pana T. dodatkowych wyjaśnień, z których 

jednoznacznie wynikało, że pojazd, o którym mowa (autobus) należał do Ochotniczej Straży Pożarnej - 

prawnik sporządził dla Pana T. następującą odpowiedź na doręczone mu pismo: 

 „W odpowiedzi na pismo z dnia X zatytułowane: „Wezwanie właściciela pojazdu do wskazania 

kierującego pojazdem” - obejmujące zakresem swojej treści „wezwanie do wskazania danych 

dotyczących kierowcy, który w dniu 3 października 2011 r. poruszał się pojazdem samochodowym z 

naruszeniem obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym opłaty 

elektronicznej” – uprzejmie wyjaśniam, że pojazd samochodowy, o którym mowa (autobus marki B nr 

rej.: Z) stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej i w dniu zdarzenia (tj. w dniu Y) wykorzystywany 

był dla realizacji celów statutowych tej Straży. Mając na uwadze, że stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 3 

cyt. wyżej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - „Korzystający z dróg publicznych są 

obowiązani do ponoszenia opłat za przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w 

rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu 

samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym 

autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej” oraz nie tracąc z pola widzenia, że 

stosownie do art. 13 ust. 3a pkt 2 w/w ustawy od opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 

zwolnione są pojazdy służb ratowniczych, a takim właśnie pojazdem jest należący do Ochotniczej 

Straży Pożarnej w N autobus B nr rej.: Z. Nie może być zatem mowy o „poruszaniu się (przez 

kierującego tym pojazdem w dniu Y) pojazdem samochodowym z naruszeniem obowiązków 

określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym opłaty elektronicznej.  

Mając na uwadze powyższe uprzejmie proszę o anulowanie nałożonej opłaty.” 
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XIII. Dostęp do źródła wody. 

W latach sześćdziesiątych  ubiegłego stulecia ojciec osoby zainteresowanej zakupił od właściciela 

gruntu  dostęp do źródła wody i wspólnie z sąsiadem wybudował studnię i wodociąg. Umowa wg wiedzy 



 

osoby zainteresowanej została sporządzona przez urzędnika gminy. Niestety ta umowa zaginęła. 

Trudno ją też odnaleźć w urzędzie gminy. Obecnie następcy prawni właściciela gruntu czynią 

przeszkody w korzystaniu ze studni. 

 

Utworzenie spółki wodnej następuje poprzez sporządzenie pisemnej umowy pomiędzy co najmniej 

trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru 

zarządu i innych organów spółki. Spółki wodne podlegają nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza 

statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się 

decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą 

wypracowywać zysk netto, który musi być przeznaczony na cele statutowe spółki. 

  

W przedmiotowej sprawie wszyscy sąsiedzi korzystający ze źródła wody powinni się spotkać i  podjąć 

konkretne kroki w kierunku zawarcia umowy spółki. Mogą też poprosić sołtysa wsi, by zorganizował 

zebranie i wspólnie omówić to zagadnienie. Być może inne osoby z tej wsi korzystający z wody na 

podobnych zasadach moją  mają   ten sam problem. W dalszej kolejności winien  być zabezpieczony 

teren ujęcia wody, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 

2012 r. poz. 145 z późn.zm.). 

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

 

XIV. Zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani B., która poinformowała dyżurującego w 

Centrum prawnika, że w 2010 r. nabyła od swojego ojca (w drodze darowizny) własność nieruchomości 

gruntowej na której w roku 2008 jej ojciec rozpoczął budowę domu jednorodzinnego. Pani B. wyjaśniła, 

że: (1) decyzja o pozwoleniu na budowę wydana została na rzecz jej ojca; (2) prawa wynikające z tej 

decyzji o pozwoleniu na budowę przeniesione zostały na Panią B. w roku 2011; (3) Pani B. dokonywała 

zakupu materiałów budowlanych już w roku 2010 - tj. po przeniesieniu na nią prawa własności 

nieruchomości, na której dom jest budowany, ale przed przeniesieniem praw z decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Panią B. nurtowała wątpliwość dotycząca tego, czy  przysługuje jej prawo do zwrotu części 

podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na cele budowlane w okresie o którym mowa. 

 

Prawnik poinformował Panią B., że stosownie do przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 

2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem 

mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) - osoba fizyczna ma prawo do zwrotu 

części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: (1) budową budynku 

mieszkalnego; (2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową 

(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele 

mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych 

przepisach; (3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot dotyczy wydatków 

poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 1 maja 2004 r., które do dnia 30 

kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 

maja 2004 r. są opodatkowane 22% (obecnie 23%) podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie 

wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), wystawionymi od dnia 1 maja 

2004 r. Prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada: (1) prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku 



 

mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; (2) pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której 

zgodnie z ustawą - Prawo budowlane - wymagane jest takie pozwolenie. 

Z powyżej przytoczonych przepisów nie wynika, aby ustawodawca uzależniał prawo do zwrotu 

niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów 

budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, by 

poniesione wydatki udokumentowane były fakturami, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. oraz aby 

pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot.  

Pani B., która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych przed przeniesieniem na nią praw 

wynikających z pozwolenia na budowę i która w dniu składania wniosku o zwrot posiada już pozwolenie 

na budowę - ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu. 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. 

Wczoraj odebrałem na poczcie pismo nazwane nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w tym 

sąd orzekł abym zapłacił dochodzoną przez wierzyciela kwotę. Nigdy nie byłem wzywany na żadną 

rozprawę sądową w tej sprawie, natomiast w sądzie dowiedziałem się, że gdy nie zapłacę lub się nie 

odwołam to po 2 tygodniach ten nakaz zapłaty będzie prawomocny. Jak mogę udowodnić ze zapłaciłem 

dochodzoną kwotę z nakazu zapłaty? 

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania sądowego w przypadku gdy powód dochodzi roszczenia 

pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi - sąd wydaje nakaz zapłaty. 

Jednakże sąd nie może wydać nakazu jeżeli: 

 roszczenie jest oczywiście bezzasadne, 

 przytoczone okoliczności budzą wątpliwość, 

 zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego, 

 gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło 

nastąpić w kraju. 

W takich przypadkach sprawa od razu jest kierowana przez sąd na rozprawę. 

W wypadku uznania przez sąd zasadności roszczenia sąd nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch 

tygodni od doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie powoda w całości wraz z kosztami albo w tymże 

terminie wniósł sprzeciw. 

Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie jego zaskarżenia. W 

omawianym postępowaniu środkiem zaskarżenia nakazu jest sprzeciw. W przypadku zaskarżenia tj. 

wniesienia sprzeciwu nakaz w postępowaniu upominawczy traci moc, czyli jest traktowany tak jakby 

nigdy nie był wydany, a sprawa toczy się od nowa. 

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz, a w przypadku gdy nakaz wydał 

referendarz - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. 

W sprzeciwie pozwany powinien wskazać czy zaskarża nakaz w całości czy w części ponadto 

przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a także 

pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich 

potwierdzenie. 

  

W omawianym przypadku klient powinien w terminie 2 tygodni od doręczenia nakazu zapłaty wnieść 

sprzeciw, w którym poda wszystkie swoje twierdzenia i zarzuty oraz dowody na ich poparcie. 

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



 

II. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. 

Pięć  dni temu otrzymałem pozew wraz z nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym. W pozwie firma telekomunikacyjna  chce ode mnie zapłaty należności z tytułu zawartej 

przeze mnie w 2000 r. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Rzekomo nie zapłaciłem 

abonamentu za 2 miesiące w 2000 roku, a posiadam wszystkie dowody wpłat. Co powinienem zrobić 

aby odwołać się o tego nakazu zapłaty? 

 

Jeśli klient posiada dowody, iż żądanie firmy telekomunikacyjne jest bezpodstawne to powinien on w 

terminie dwóch tygodnia od doręczenia nakazu zapłaty wnieść do Sądu sprzeciw od nakazu zapłaty, w 

którym zakwestionuje obowiązek zapłaty na rzecz strony powodowej. Sprzeciw może być wniesiony 

wnieść do Sądu na dwa sposoby. Pierwszą możliwością jest wniesienie sprzeciwu drogą elektroniczną 

poprzez wpisanie na stronie internetowej e-sądu unikalnego kodu dostarczonego z papierowym 

nakazem zapłaty, wykorzystując system informatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie 

upominawcze. Z tym wiąże się konieczność założeniem konta użytkownika w systemie 

teleinformatycznym e-sądu (tj. Sądu Rejonowego w Lublinie). Datą wniesienia takiego sprzeciwu będzie 

data wprowadzenia go do systemu teleinformatycznego. 

Drugim sposobem wniesienia sprzeciwu będzie wniesienie sprzeciwu drogą tradycyjną – w formie 

papierowej na adres e-sądu (tj. Sądu Rejonowego w Lublinie), również w terminie 2 tygodni dni od 

daty jego doręczenia. 

W treści sprzeciwu należy zgłosić wszystkie zarzuty przeciwko żądaniu pozwu. Skuteczne wniesienie 

sprzeciwu spowoduje, iż wydany w sprawie nakaz zapłaty utraci moc, a dalsze postępowanie zostanie 

przekazane przez e-sąd w Lublinie do sądu właściwości ogólnej. Od tego momentu sprawa będzie się 

toczyć według trybu przewidzianego dla zwykłego postępowania upominawczego. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. Współuczestnictwo konieczne. 

Współuczestnictwo konieczne w sporze, zgodnie z treścią art. 72 k.p.c. zachodzi w wypadku gdy z 

istoty spornego stosunku prawnego lub przepisu prawa wynika, że sprawa może toczyć się tylko łącznie 

przeciwko kilku osobom np. przeciwko wszystkim współwłaścicielom nieruchomości, przeciwko 

wszystkim członkom spółki cywilnej, w przypadku sprawach dotyczących roszczeń z tytułu umowy 

najmu – przeciwko obydwojgu zajmującym lokal małżonkom. 
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II. Kontratyp. 

Kontratyp - termin stosowany w prawie karnym, jest to okoliczność wyłączająca bezprawność działania. 

Zaistnienie kontratypu powoduje, że zachowanie wypełniające znamiona czynu zabronionego nie 

jest przestępstwem, tzn. postępowanie, które w normalnych warunkach jest bezprawne, staje 

się prawnie dozwolone ze względu na zaistnienie określonych przesłanek.  

Do kontratypów zalicza się min: działanie w ramach uprawnienia; obronę konieczną, stan wyższej 

konieczności, a także eksperyment, dopuszczalne ryzyko sportowe (np. w sportach walki), rozkaz 

przełożonego 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesłanka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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