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Dział I. Artykuły. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

I. Wypowiedzenie umowy o pracę w czasie urlopu wychowawczego. 

 

Przebywam na urlopie wychowawczym i dlatego nie świadczę pracy zawodowej. W związku  

z likwidacją pracodawcy, wypowiedziano mi umowę o pracę i skrócono okres wypowiedzenia  

z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Czy mogę domagać się odszkodowania za skrócenie 

okresu wypowiedzenia?  

 

Art. 36¹ §1 k.p. stanowi, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na 

czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo  

z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego 

rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak 

do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 

wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.  Sytuacja pracowników na urlopie 
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wychowawczym jest szczególna, gdyż jest to urlop bezpłatny; ponieważ wynagrodzenie jest 

niezbędną przesłanką odszkodowania, o którym mowa w cytowanym przepisie, w sytuacjach 

typowych odszkodowanie im się nie należy. Prawo do odszkodowania przysługiwałoby 

natomiast, gdyby pracownik miał wrócić do pracy w owym trzymiesięcznym okresie 

wypowiedzenia – sytuacja taka może wystąpić np. w razie zbiegu zakończenia okresu 

udzielonego urlopu wychowawczego ze skróceniem okresu wypowiedzenia. Pracownikowi 

korzystającemu z urlopu wychowawczego, któremu na podstawie art. 36¹ § 1 k.p. skrócono 

okres wypowiedzenia, przysługiwałoby wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, 

jakie otrzymałby, gdyby stosunek pracy rozwiązał się z upływem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

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

 

II. Prawo do renty  z tytułu niezdolności do pracy. 

 

Osoba zainteresowana urodziła się w 1978 r. Po skończeniu technikum w 1998 r. rozpoczęła 

pracę, a następnie w 2000 r. nie mając 22 lat (4 miesiące przed rocznicą urodzin) przebyła 

zawał serca, który uniemożliwił jej kontynuację  pracy. 

Przez 7 lat i 5 miesięcy pobierała rentę z tego tytułu. Następnie (w okresie częściowej 

niezdolności do pracy) została zarejestrowana w PUP jako osoba poszukująca pracy, jednak 

nie otrzymała żadnej oferty pracy. 

Orzeczeniem Komisji Lekarskiej z października 2012 r. jest całkowicie niezdolna do pracy do 

31 października 2013 r., a data powstania całkowitej niezdolności do pracy biegnie od 1 maja 

2012 r., natomiast częściowa niezdolność do pracy datuje się od 1 marca 2012 r. 

Wystąpiła do ZUS o przyznanie prawa do renty  z tytułu niezdolności do pracy. 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 9  listopada  2012 r. odmówił jej przyznania 

prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że  na przestrzeni życia 

osoba zainteresowana udowodnił okres ubezpieczenia łącznie: 2 lata, 0 miesięcy, 27 dni. ZUS 

w dalszej części uzasadnienia decyzji wskazał, że prawo do renty określonej w przepisach art. 

57, 58, 115 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie 3 warunki, w tym warunek dotyczący 

okresu składkowego i nieskładkowego tj. 5 lat okresów składkowych uzupełnionych okresami 

nieskładkowymi […]- okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego 10- lecia przed dniem 

zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. 

  

Podstawa prawna: Art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Ne 153 poz. 1227 z późn. zm.) 

  

Zgodnie z art. 58 cyt. ustawy warunek posiadania wymaganego okresu składkowego  
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i nieskładkowego, w myśl art. 57 ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony 

osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej: 

a) 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat; 

b) 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat; 

c) 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat; 

d) 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat; 

e) 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. 

 

W przedmiotowej sprawie ZUS nie wziął pod uwagę, że osoba zainteresowana urodziła się  

w 1978 r. i po skończeniu technikum w 1998 r. rozpoczęła pracę, a następnie w 2000 r., nie 

mając 22 lata przebyła zawał serca, który uniemożliwił jej kontynuację  pracy, a zatem jej 

niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat. 

  

Stąd konieczne i uzasadnione jest wniesienie odwołania do decyzji odmawiającej jej 

przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

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

 

Sprawy spadkowe. 

 

III. Zaliczenie darowizny na poczet  schedy spadkowej. 

Osoby zainteresowane są uczestniczkami postępowania spadkowego po dziadkach ze strony 

ich ojca. Otrzymały z sądu wniosek o  stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku po 

dziadkach (ojciec uczestniczek zmarł przed swoimi rodzicami). Wnioskodawca domaga się od 

uczestniczek, aby na poczet schedy spadkowej zaliczyły darowiznę jaką otrzymał ich ojciec 

od swoich rodziców w 1962 r. 

Uregulowanie własności nieruchomości rodziców  uczestniczek nastąpiło z mocy samego 

prawa według stanu posiadania w 1962 r., co zostało potwierdzone w Akcie Własności Ziemi 

z dnia …..1977 r. Nr …./77. 

Osoby zainteresowane są w posiadaniu kopii protokołu sporządzonego w związku  

z uregulowaniem własności gospodarstw rolnych, w którym ich dziadek oświadczył, że 

darował synowi ziemię tj. dwie działki. 

Działka ewid. Nr …. i działka ewid. Nr …. zgodnie z AWZ stanowi własność rodziców 

uczestniczek w ½ cz. 

Osoby zainteresowane wskazały, że z relacji ich matki wynika, że zawarła związek małżeński  

w 1962 r. Budynek mieszkalny znajdujący się w pobliżu zabudowań teściów, w którym mieli 

zamieszkać, ze względu na stan techniczny, nie nadawał się do użytku. Stąd rozpoczęli 

budowę nowego budynku, który ukończyli w połowie lat sześćdziesiątych. Matka oświadczyła, 

że za działkę, na której wspólnie z ojcem wybudowała budynek mieszkalny, musieli zapłacić 

spadkobiercom zmarłej sąsiadki, od których te działki zostały oficjalnie zakupione przez 

https://poczta.ekolping.pl/owa/redir.aspx?C=cpvFd2XNXU-7XWULQ3ptlxLPwsQ98s8ISlByPxwJLG8ndZN7gyFsd4k-iIeXi6cL8B8pxevO8-0.&URL=https%3A%2F%2Fsip.legalis.pl%2Fdocument-view.seam%3Ftype%3Dhtml%26documentId%3Dmfrxilrrga2tgnbzgu2dqltqmfyc4mjsgqytenjxgy
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teścia umową nieformalną (osoby zainteresowane dysponują tą umową), a sama czynność 

(sporządzenie umowy) miała miejsce dopiero w 1967 r. w obecności teścia i dwóch 

świadków. Matka oświadczyła, że na zakup działek posiadała własne oszczędności. 

  

Uregulowanie własności nieruchomości nastąpiło z mocy samego prawa, zgodnie 

z przepisami  ustawy z dnia 4 listopada 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw 

rolnych (Dz.U. Nr 27 poz. 250),  według stanu posiadania w 1962 r., a nie na mocy 

darowizny. Nie można uznać, że „darowizna”, o której mowa w protokole sporządzonym 

w związku z uregulowaniem własności gospodarstw rolnych na podstawie ustawy  o 

uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,  została dokonana na poczet przyszłego 

spadku. Tym bardziej, że z żadnego dokumentu nie wynika, że wolą dziadka było zaliczenie 

tej „darowizny” na schedę spadkową przez jego syna, a ojca osób zainteresowanych. 

 

W przedmiotowej sprawie nie  istnieje po stronie uczestniczek obowiązek zaliczenia na 

należną im schedę spadkową „darowizny” otrzymanej przez ich ojca. I takiej treści winna być 

odpowiedź osób zainteresowanych jako uczestniczek postępowania o nabycie praw do spadku  

i dział spadku po dziadkach. 

Jednak w odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku i dział spadku osoby 

zainteresowane, na wypadek gdyby sąd nie podzielił tego stanowiska, powinny podnieść, że 

działka ewid. Nr …. i działka ewid. Nr ….   były  darowane tylko przez dziadka (było to 

rozporządzenie udziałem wynoszącym ½ przedmiotu darowizny) i darowizna ta była 

dokonana na rzecz małżonków tj. syna i synowej (rodziców uczestniczek) (co wynika z Aktu 

Własności Ziemi z dnia ….. 1977 r. Nr …/77). To oznacza, że syn (ojciec uczestniczek) 

obdarowany został w ½ części. Natomiast nie otrzymał żadnej darowizny od matki (babka 

uczestniczek). 

 

W tej sprawie pomocne jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2000 r., sygn. akt 

II CKN 542/00 czy orzeczenie z dnia 30 października 2003 r., sygn. akt IV CK 158/02. 

Zatem na poczet schedy spadkowej ewentualnie może być zaliczona tylko ½ części darowizny 

od dziadka z udziału wynoszącego ½ przedmiotu darowizny. 

  

Podstawa prawna: art. 1042 k.c.  

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

 

IV. Powołanie na wykonawcę testamentu. 

 

Zostałem ustanowiony wykonawcą testament nie wiem jakie wiążą się z tym obowiązki  

i uprawnienia. Czy mogę być zwolniony z tej funkcji? 
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Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spadkodawca w testamencie może powołać 

wykonawcę lub wykonawców testamentu. Wykonawcą testamentu może być tylko osoba  

z pełną zdolnością do czynności prawnych. Spadkodawca może powołać wykonawcę 

testamentu do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym 

składnikiem. Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku 

przyjąć, powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem. Jeżeli spadkodawca nie 

postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien zarządzać majątkiem spadkowym, 

spłacić długi spadkowe, w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie 

wydać spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w 

każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. W związku z tym wykonawca 

testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem, 

jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach 

o prawa należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe. Jeżeli w 

testamencie został ustanowiony zapis windykacyjny to wykonawca testamentu powinien go 

wydać osobie na rzecz której został on uczyniony. Koszty zarządu majątkiem spadkowym, 

jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy 

testamentu należą do długów spadkowych. W przypadku gdy wyznaczona osoba nie może lub 

nie chce wykonywać funkcji wykonawcy testamentu może ona z ważnych powodów być 

zwolniona przez sąd z tego obowiązku. 

 

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

 

V. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym. 

 

Niedawno zmarł ojciec Klientki, który otrzymywał rentę z powodu niezdolności do pracy. 

Krótko przed śmiercią renta wygasła, gdyż ojciec nie zdążył zgłosić się na komisję, bo trafił 

do szpitala. Czy jego żona i dziecko spełniają warunki przyznania renty rodzinnej po 

zmarłym? Jaka będzie jej wysokość? 

 

Opisany stan faktyczny dotyczy warunków przyznania renty po zmarłym. To, że renta osoby 

zmarłej wygasła, nie oznacza, że nie spełniała on warunków do przyznania renty. Samo 

niestawiennictwo na komisję nie wyklucza tu prawa do renty rodzinnej dla członków rodziny 

zmarłego. 

Renta rodzinna przysługuje po osobie zmarłej, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do 

emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do 

uzyskania jednego z tych świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub innych przepisów 

szczególnych np. ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin, ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  

i Służby Więziennej oraz ich rodzin.  

Do renty rodzinnej uprawnieni są członkowie rodziny wyczerpująco wskazani w art. 67 

o emeryturach i rentach tj. 

„1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione: 

a) do ukończenia 16 lat, 

b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do 

osiągnięcia 25 lat życia, jeżeli jednak 25–ty rok życia osiągną będąc na ostatnim roku 

studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego 

roku studiów, 

c) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do 

samodzielnej egzystencji okresach wskazanych w pkt. a) i b), 

d) bez względu na obecny wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy okresach 

wskazanych w pkt. a) i b) 

e) 2. Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, 

rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, jeżeli spełniają 

warunki określone w punkcie pierwszym, a ponadto: 

f) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią 

ubezpieczonego (emeryta, rencisty), warunek ten nie musi być jednakże zachowany, 

jeżeli śmierć była następstwem wypadku, 

g) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, 

h) żyjący rodzice nie mogą zapewnić im utrzymania, 

i) rodzice wprawdzie żyją, ale zmarły lub jego małżonek był ich opiekunem 

ustanowionym przez sąd”. 

j) „Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje również osobie, która 

prawo to utraciła wskutek ustania całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a 

następnie ponownie stała się niezdolna do pracy w ciągu 18 miesięcy od ustania 

prawa do renty. W takim przypadku uznaje się, że nastąpiła przerwa w pobieraniu 

świadczenia spowodowana okresową poprawą stanu zdrowia. Oznacza to, że nie 

ustala się na nowo prawa do renty, lecz jedynie przywraca się prawo do poprzednio 

ustalonego świadczenia” (art. 61 ustawy). 

k) Renta rodzinna wynosi: 

l) dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 

m) dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 

n) dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu. 
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Za kwotę „świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu”, uważa się kwotę emerytury lub 

renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jaką zamarły otrzymywałby, gdyby żył. 

Wysokości świadczenia wymaga analizy kapitału początkowego, okresów składkowych, 

nieskładkowych, zgromadzonych składek. 

Członkowie rodziny chcąc by renta została przyznana powinni złożyć do ZUS wniosek o rentę 

po zmarłym, gdyż złożenie takiego wniosku jest koniecznym warunkiem przyznania renty  

w sytuacji gdy pozostałe warunki są spełnione.  

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

 

VI. Poświadczenie dziedziczenia. 

 

Chcę uzyskać poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Okazuje się jednak, że jeden ze 

spadkobierców zmarł wkrótce po spadkodawcy. Czy to oznacza, że pozostaje już tylko 

możliwość sądowego stwierdzenia nabycia spadku? 

 

Akt poświadczenia dziedziczenia został wprowadzony ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r.  

o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 

1287). Akt ten jest drugim – obok sądowego stwierdzenia nabycia spadku – sposobem 

ustalenia spadkobierców. Prawo o notariacie przewiduje wymogi, jakie muszą być spełnione, 

aby możliwe było notarialne poświadczenie dziedziczenia. Ustawa stanowi m. in., że 

„sporządzenie aktu musi zostać poprzedzone sporządzeniem protokołu dziedziczenia. Przed 

sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia 

przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i 

testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (art. 

95 b prawa o notariacie). Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, 

jeżeli m. in. w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności 

wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą 

wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których 

rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które 

nie zostały otwarte lub ogłoszone” (art. 95 e § 2 pkt 2 prawa o notariacie). Wątpliwości może 

budzić sytuacja, gdy np. jeden ze spadkobierców nie żyje i z przyczyn oczywistych nie może 

uczestniczyć w sporządzeniu protokołu. Zagadnienie to stało się przedmiotem rozważań Sądu 

Najwyższego. W uchwale z dnia 17 listopada 2009 r. (sygn. III CZP 89/09) Sąd Najwyższy 

stwierdził m.in., że okoliczność ta nie może być traktowana na równi z „nieobecnością”, a co 

za tym idzie śmierć jednego ze spadkobierców nie wyłącza możliwości sporządzenia przez 

notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.  

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

 

Sprawy rodzinne. 
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VII. Dopuszczalność karcenia dzieci. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika o trudnościach jakich przysparza jej wychowywanie dzieci  

i poprosiła o wyjaśnienie warunków dopuszczalności ich karcenia, otwierania otrzymywanej 

przez dzieci korespondencji oraz sprawdzania korespondencji elektronicznej. 

 

Prawnik wyjaśnił Pani J., że nie stanowi przestępstwa czyn, wypełniający znamiona 

naruszenia nietykalności cielesnej, jeżeli mieści się on w ramach tak zwanego 

dopuszczalnego karcenia małoletnich. Karcenie, o którym mowa, musi spełniać ściśle 

określonym warunki: (1) powinno być podejmowane wyłącznie w celu wychowawczym, nie 

zaś bez związku z konkretnym przewinieniem, np. dla rozładowania złego humoru, czy też 

„na zapas”; (2) uprawnionymi do karcenia dzieci są wyłącznie ich rodzice lub opiekunowie 

prawni, nie zaś nauczyciele, wychowawcy, sąsiedzi etc.; (3) karcenie musi przybierać 

akceptowalną społecznie formę. Nie może w szczególności polegać na znęcaniu się, ani na 

powodowaniu uszkodzeń ciała dziecka lub wywoływać zagrożenia dla jego zdrowia. 

 

Prawnik wyjaśnił ponadto, że w ramach czynności ściśle wychowawczych rodzice i 

opiekunowie prawni dzieci mają prawo zapoznawać się z korespondencją tak tradycyjną jak i 

elektroniczną dzieci w celu sprawdzenia, czy dzieci te nie utrzymują kontaktów z osobami 

wywierającymi na nie niekorzystny wpływ, nadto zaś mogą stosować wobec dzieci groźby 

oraz egzekwować zamknięcia w domu w celu wyegzekwowania zakazu wyjścia z domu – nie 

narażając się przy tym na odpowiedzialność z tytułu czynów wypełniających znamiona 

przestępstw z art. 267, 191 lub 189 k.k. 

Polskie prawo toleruje zachowania, o których mowa (w szczególności spełniające powyższe 

warunki karcenie dzieci) traktując je raczej jako liczenie się z pewnym faktem społecznym, 

abstrahując przy tym całkowicie od tego, czy zachowania takie są dopuszczalne z punktu 

widzenia zasad pedagogiki. 

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

 

VIII. Możliwość ustalenia świadczeń alimentacyjnych w drodze pozasądowej. 

 

Były partner Klientki dobrowolnie płaci alimenty na ich wspólne dziecko. Klientka chciałaby 

jednak jakiś dokument zobowiązujący do płacenia alimentów na wypadek, gdyby ojciec 

dziecka przestał je płacić. Klientka chciałaby załatwić tą sprawę szybko i polubownie. Pyta czy 

sprawę  

o alimenty można załatwić przed notariuszem i czy umowa o alimenty w formie aktu 

notarialnego ma taką samą moc jak wyrok sądowy zasądzający alimenty a także czy taka 

umowa będzie respektowana przez komornika w sytuacji gdyby ojciec przestał płacić. 
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Sytuacja dotyczy zawarcia umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, w którym ojciec 

dziecka dobrowolnie poddałby się egzekucji. 

 

Zawarcie umowy alimentacyjnej może być w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze niż 

kierowanie sprawy do sądu. Podstawowa różnica między umową, a wyrokiem jest taka, iż  

w przypadku umowy strony mogą samodzielnie i w miarę szybko ustalić wysokość alimentów 

oraz termin i formę ich płacenia. Natomiast w przypadku wyroku sądowego to sąd decyduje, 

czy alimenty faktycznie się należą, oraz określa ich wysokość. Wiąże się to z koniecznością 

przeprowadzenia postępowania dowodowego przez sąd, ustalenia istotnych okoliczności 

sprawy, co niewątpliwie zabiera więcej czasu. 

Trzeba zauważyć, że zarówno wyrok sądowy, jak i umowa o alimenty w formie aktu 

notarialnego mogą być tytułami egzekucyjnymi, które po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę 

wykonalności będą tytułami wykonawczymi umożliwiającymi wszczęcie egzekucji 

komorniczej.  

Podstawą prowadzenia egzekucji jest bowiem tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest 

tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Inaczej mówiąc, tytuł egzekucyjny 

to dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia.   

 

Z tytułu egzekucyjnego musi wynikać, kto jest wierzycielem, kto dłużnikiem oraz jaka jest 

treść świadczenia. Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego zawiera katalog tytułów 

egzekucyjnych. Należą do niego m.in. orzeczenie sądowe (wyroki, postanowienia, nakazy 

zapłaty), ugody sądowe, a także akty notarialne.   

Aby taki akt notarialny mógł stanowić tytuł egzekucyjny, musi zawierać oświadczenie 

dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji uregulowana jest w art. 777 k.p.c.: „tytułem 

egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje 

obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, 

ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, 

lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub 

wydania jest w akcie wskazany”.  

 

Odnosząc powyższe do przedstawionego w sprawie stanu faktycznego ojciec dziecka może 

więc w formie aktu notarialnego zobowiązać się do zapłaty alimentów w określonej kwocie 

pod warunkiem, że w przypadku niewykonania tego obowiązku akt notarialny będzie mógł 

być podstawą egzekucji komorniczej po uprzednim zaopatrzeniu go przez sąd w klauzulę 

wykonalności.  

 

Wierzyciel – matka dziecka posiadając oświadczenie dłużnika w formie aktu notarialnego  
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o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w sytuacji gdy dłużnik dobrowolnie nie wypełnia 

swojego zobowiązania, może złożyć to oświadczenie w sądzie rejonowym wnosząc o nadanie 

mu klauzuli wykonalności.  

 

Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu trzech dni od daty jego złożenia Po zaopatrzeniu 

w klauzulę wykonalności wierzyciel może udać się do komornika w celu egzekucji 

zobowiązania. Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może dotyczyć 

roszczeń przyszłych lub wynikających z istniejącego już stosunku prawnego.  

Rozwiązanie, o którym mowa powyżej, pozwala przede wszystkim uniknąć często 

długotrwałego postępowania sądowego i znacznie przyspiesza dochodzenie alimentów.  

Wspomniany przepis nie ustanawia hierarchii tytułów egzekucyjnych, w związku z czym 

należy przyjąć, że zarówno wyrok sądowy jak i akt notarialny zaopatrzone uprzednio przez 

sąd w klauzulę wykonalności stanowią równorzędne tytuły wykonawcze, na podstawie 

których może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne. 

Innymi słowy, akt notarialny (umowa), w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji, 

ma wartość wyroku wydanego przez sąd.  

Reasumując, gdyby ojciec dziecka przestałby płacić alimenty, do czego zobowiązał się w akcie 

notarialnym, Klientka  będzie mogła skierować do sądu wniosek o nadanie temu aktowi 

notarialnemu klauzuli wykonalności i następnie skierować wniosek egzekucyjny do 

komornika. Należy jednak pamiętać, że poddanie się dłużnika rygorowi egzekucji obejmuje 

wyłącznie świadczenie ustalone treścią aktu notarialnego. Jeżeli po podpisaniu aktu 

notarialnego strony zawarłyby dalszą umowę, na podstawie której dłużnik zobowiązałby się 

do dalszych świadczeń – wyższych alimentów na rzecz wierzyciela, to ten zwiększony 

obowiązek nie może być egzekwowany na podstawie wcześniej zawartego aktu notarialnego.  

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

 

IX. Sprzedaż wspólnego mieszkania po rozwodzie. 

 

Klient w 2010 roku rozwiódł się z żoną. Byli małżonkowie są właścicielami spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Po rozwodzie nie kontaktowali się ze 

spółdzielnią mieszkaniową w sprawie ich prawa do lokalu mieszkalnego ani nie dokonali 

podziału majątku wspólnego. 

Klient jest członkiem spółdzielni i on zajmuje mieszkanie. Była żona od dawna z nim nie 

mieszka, zaraz po rozwodzie wyprowadziła się z mieszkania. 

Obecnie Klient chciałby wykupić mieszkanie od spółdzielni. Porozumienie z jego byłą żoną na 

temat podziału tego prawa nie jest możliwe, czy zatem konieczne będzie dokonanie podziału 

całego majątku? Co powinienem zrobić, by jak najszybciej uzyskać prawo do lokalu? 

  

Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek podziału spółdzielczego 
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lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż prawo może przysługiwać tylko jednej 

osobie lub małżeństwu. Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) „po ustaniu 

małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, w terminie jednego roku 

byli małżonkowie powinni zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania 

sądowego o podział tego prawa”.  

W opisanej sytuacji wystąpienie z wnioskiem do sądu o podział przysługującego byłym 

małżonkom spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania spółdzielczego 

jest konieczne i niezbędne, niekoniecznie jednak trzeba występować o podział całego majątku 

wspólnego. 

Należy pamiętać, że uregulowanie przez byłych małżonków sprawy spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu jest bardzo ważne. Spółdzielnia w przypadku bezczynności 

możne wręcz podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy „jeżeli małżonkowie nie dokonają 

powyższych czynności spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy 

niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu”. Wówczas roszczenia o przyjęcie do spółdzielni  

i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.  

Klient powinien zatem złożyć wniosek o podział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

do sądu rejonowego, wydziału cywilnego, w okręgu, w którym mieszka.  

We wniosku jako uczestnika postępowania powinien wskazać byłą żonę. Jeśli nie zna jej 

adresu – to już na tym etapie można wnieść o ustanowienie kuratora dla nieznanego z 

miejsca pobytu.  

  

We wniosku należy wskazać wartość przedmiotu sporu – będzie nią wartość 

zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego – oraz podnieść  żądanie przyznania 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zwięźle je uzasadnić.  

Jeśli sąd przyzna Klientowi mieszkanie, będzie on musiał spłacić byłą żonę z połowy wkładu. 

Co do zasady udziały każdego z małżonków w majątku wspólnym są równe, jednakże na 

podstawie art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z ważnych powodów każdy  

z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło  

z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”. 

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, 

a mianowicie: istnienia ważnych powodów oraz przyczynienia się małżonków do powstania 

majątku wspólnego w różnym stopniu. Przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, 

które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu 



12 

 

jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania ten 

małżonek nie przyczynił się.  

Wniosek o podział majątku musi być opłacony – opłatą w wysokości 1000 zł. Jeśli 

wnioskodawca nie będzie mógł uiścić tej opłaty, do wniosku należy załączyć wniosek  

o zwolnienie z kosztów sądowych z uwagi na to, że nie jest w stanie ich ponieść bez 

uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie należy 

dołączyć także oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, 

dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. 

Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru.  

 

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

Sprawy karne. 

 

X. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz zatarcie 

skazania. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan W., który poinformował 

dyżurującego w Centrum prawnika, o tym, że został skazany prawomocnym wyrokiem na 

karę roku pozbawienia wolności oraz, że sąd zastosował wobec niego środek probacyjny – 

warunkowe zawieszenie wykonania kary na okres dwóch lat. Pan W. poprosił o wyjaśnienie 

tego, w jakich okolicznościach może być wobec niego zarządzone wykonanie kary uprzednio 

warunkowo zawieszonej oraz o wyjaśnienie tego na czym polega instytucja zatarcia skazania. 

  

Prawnik wyjaśnił Panu W., że istotą warunkowego zawieszenia wykonania kary jest poddanie 

sprawcy próbie. Okres próby – w wypadku zawieszenia kary pozbawienia wolności - sąd 

oznacza w granicach od 2 do 5 lat oraz, że niepomyślny przebieg okresu próby powoduje, że 

sąd zarządza lub może zarządzić wykonanie kary uprzednio warunkowo zawieszonej. Sąd 

„odwiesza” karę w każdym przypadku, w którym skazany w okresie próby popełni podobne 

przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Sąd 

może „odwiesić” karę jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny (w 

szczególności jeżeli popełnił inne przestępstwo niż umyślne i podobne do poprzedniego) albo 

jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub 

orzeczonych środków karnych. Sąd może też zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po 

wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się rażąco narusza porządek prawny,  

a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo. Podstawą zarządzenia wykonania 

kary muszą być fakty, które nastąpiły w okresie próby lub między wydaniem,  

a uprawomocnieniem się wyroku. Decyzja sądu o zarządzeniu wykonania kary może być 

podjęta także w ciągu 6 miesięcy od upływu okresu próby. 
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Warto również pamiętać, iż: (1) pomyślny przebieg okresu próby powoduje, że po  

6 miesiącach od jego zakończenia skazanie ulega z mocy prawa automatycznemu zatarciu,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli warunkowe zawieszenie połączone było z orzeczeniem grzywny lub 

środka karnego – zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem 

albo przedawnieniem wykonania; (2) automatyczne zatarcie skazania w razie skazania na 

terminową karę pozbawienia wolności (bez zawieszenia jej wykonania) następuje po upływie 

10 lat od  wykonania kary, darowania lub przedawnienia wykonania kary; (3) zatarcie 

skazania na wniosek skazanego, w razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności 

(bez zawieszenia jej wykonania) sąd może zarządzić po upływie 5 lat od wykonania kary, 

darowania lub przedawnienia wykonania kary, jeżeli w tym czasie skazany przestrzegał 

porządku prawnego, a wymierzona kara nie przekraczała 3 lat; (4) przy skazaniu na karę 

dożywotniego pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje automatycznie (z mocy 

prawa) z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od 

przedawnienia jej wykonania; (5) w razie skazania na grzywnę albo na karę ograniczenia 

wolności zatarcie skazania następuje automatycznie z upływem 5 lat od wykonania lub 

darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jednakże na wniosek skazanego sąd 

może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat; (6) jeżeli sprawcę skazano za dwa lub 

więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, 

lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania popełnił przestępstwo – okres 

wymagany do zatarcia skazania wydłuża się, ponieważ dopuszczalne jest tylko jednoczesne 

zatarcie wszystkich skazań.  

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

 

XI. Naruszenie nietykalności cielesnej –oskarżenie wzajemne. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka przeciwko której 

skierowany został prywatny akt oskarżenia, którym oskarżycielka prywatna oskarżyła ją o to, 

że w konkretnym miejscu i czasie naruszyła jej nietykalność cielesną w ten sposób, że 

otwartą dłonią dwukrotnie uderzyła ją w twarz. W wyniku tego pokrzywdzona nie odniosła 

poważniejszych obrażeń, dlatego czyn stanowi przestępstwo z art. 217 § 1 k.k. ścigane  

z oskarżenia prywatnego. Beneficjentka z kolei jak twierdzi zachowała się w ten sposób, gdyż 

oskarżycielka prywatna znieważyła ją słownie bez żadnego powodu używając słów 

powszechnie uznanych za obelżywe. Jej zdaniem całe to zajście wywołane było takim 

zachowaniem się oskarżycielki prywatnej, która niejako w odwecie pod wpływem emocji 

uderzyła ją w twarz. 

 

Jeśli istotnie oskarżona czuje się również pokrzywdzona zachowaniem oskarżycielki 

prywatnej, gdyż została przez nią znieważona słownie może również przeciwko oskarżonej 

skierować prywatny akt oskarżenia jako oskarżycielka prywatna. Jest to tzw. oskarżenie 
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wzajemne, które może wnieść aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. 

Są ku temu pełne podstawy, gdyż czyn ten pozostaje w bezpośrednim związku ze 

skierowanym przeciwko niej aktem oskarżenia. W takiej więc sytuacji Sąd rozpoznaje obie 

sprawy łącznie. Obaj oskarżyciele prywatni mają uprawnienia oskarżonego, a pierwszeństwo 

w zadawaniu pytań ma ten oskarżyciel prywatny, który pierwszy wniósł akt oskarżenia. W 

wyroku Sąd zaznacza, że postępowanie toczyło się z powodu oskarżeń wzajemnych. Każda ze 

stron może od takiego wyroku wnieść apelację składając do 7 dni od wydania wyroku 

wniosek o sporządzenie uzasadnienia a po jego otrzymaniu do 14 dni apelację do właściwego 

Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego . 

  

Podstawa prawna: art.216 § 1 k.k. i art.217 § 1 k.k. - kodeks karny z dnia 6.06.1997 roku z 

późniejszymi zmianami / Dz.U.nr 88 poz.553 / oraz art.497 k.p.k. - kodeks postępowania 

karnego z dnia 6.06.1997 roku z późniejszymi zmianami / Dz.U.nr 89 poz.555 / 

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

XII. Skrócenie wymiaru kary pozbawienia wolności – przestępstwo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka, której syn wyrokiem 

sądu rejonowego został uznany winnym za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu, przewidzianego w przepisie art. 156 § 1 k.k., gdzie pokrzywdzonym był jego kolega.  

Pokrzywdzony odniósł istotnie poważne obrażenia w wyniku pobicia i przez ponad półtora 

miesiąca przebywał w szpitalu. Po wyjściu ze szpitala poddany jeszcze został dalszej 

rehabilitacji i do chwili obecnej pozostaje pod stałą kontrolą przychodni ortopedycznej. 

Oskarżony za to przestępstwo został skazany na dwa lata pozbawienia wolności, obowiązek 

naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego w wysokości 10.000.00 złotych i zasądzono od 

niego koszty procesu. Od tego wyroku składał apelację do sądu wyższej instancji jednakże 

zapadły wobec niego wyrok utrzymano w mocy i tym samym stał się prawomocny. Na 

wezwanie zakładu karnego we właściwym czasie stawił się do odbycia kary pozbawienia 

wolności. Matkę oskarżonego interesuje jakie są możliwości skrócenia tej kary. 

 

Powołany w stanie prawnym art.77 i 78 k.k. daje możliwość ubiegania się przez skazanego  

o skrócenie kary pozbawienia wolności. Skazany nie jest recydywistą, a więc po odbyciu 

połowy kary może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Wówczas winien do 

właściwego sądu okręgowego z uwagi na miejsce odbywania karny do sekcji penitencjarnej 

złożyć pisemny wniosek i w tym celu odbędzie się z udziałem sędziego penitencjarnego 

posiedzenie w zakładzie karnym, gdzie na podstawie zebranych dowodów wydane zostanie 

postanowienie w tym przedmiocie. 

Sąd przy orzekaniu bierze przede wszystkim pod uwagę jego dotychczasową postawę, 

właściwości i warunki osobiste, jego sposób życia przed popełnieniem przestępstwa  
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i okoliczności jego popełnienia. Brana jest też jego postawa w trakcie wykonywania kary 

pozbawienia wolności, opierając się na opinii służby więziennej. O ile są pozytywne przesłanki  

i zdaniem sądu jest gwarancja, że skazany po opuszczeniu zakładu karnego będzie będzie 

przestrzegał porządku prawnego i nie powróci do przestępstwa to jest duża szansa, że 

uzyska warunkowe przedterminowe zwolnienie. 

  

Podstawa prawna: art.156 § 1 kk oraz art.77, 78 kk - kodeks karny z dnia 6.06.1997 roku ze 

zm. / Dz.U.nr 88 poz.553 /. 

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

 

Sprawy różne. 

XIII. Przestępstwa przeciwko wyborom. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosili się: Pan Z., Pan P. oraz Pan T., którzy 

poinformowali dyżurującego w Centrum prawnika, że nie są w stanie zrozumieć powodów, 

dla których każdy ma równe prawo głosu w wyborach do: Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, 

Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego oraz w referendum, ani też tego 

dlaczego jest tak, że w zasadzie nie trzeba spełniać jakichkolwiek wymogów, by móc w takich 

wyborach głosować i kandydować. Panowie wyjawili prawnikowi, że uznają powyższe za 

głęboko demoralizujące oraz, że noszą się z zamiarem publicznego nagłośnienia swoich 

wątpliwości oraz że chcą wiedzieć, przed czym powinni się powstrzymać, żeby (przy okazji) 

nie dopuścić się czynów wypełniających znamiona przestępstw przeciwko wyborom i 

referendum. 

  

Prawnik wyjaśnił – że powinni się oni powstrzymywać, w szczególności od: (1) 

przeszkadzania - przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu - w odbywaniu 

zebrań przedwyborczych; (2) przeszkadzania - przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub 

podstępu – swobodnemu wykonywaniu biernego lub czynnego prawa wyborczego albo 

głosowania lub obliczania głosów; (3) przeszkadzania - przy użyciu przemocy, groźby 

bezprawnej lub podstępu - sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych lub 

referendalnych; (4) wywierania - przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub nadużycia 

stosunku zależności - wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmuszania jej 

do głosowania lub powstrzymywania od głosowania; (5) udzielania korzyści majątkowej lub 

osobistej osobom uprawnionym do głosowania w celu skłonienia do głosowania w określony 

sposób lub za głosowanie w określony sposób; (6) zapoznawania się z treścią głosu wyborcy 

wbrew jego woli; (7) podawania do wiadomości wyników badań opinii publicznej w okresie 

między zakończeniem kampanii wyborczej a zakończeniem głosowania; (8) organizowania w 

ramach kampanii wyborczej pewnych typów gier losowych lub konkursów; (9) niezgodnego z 

przepisami pozyskiwania lub wydatkowania środków finansowych; (10) niedopuszczania lub 
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utrudniania wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta; (11) zbierania podpisów z 

naruszeniem przepisów; (12) prowadzenia kampanii wyborczej bez zgody komitetu 

wyborczego. 

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

 

XIV. Zorganizowanie manifestacji. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan H., który poinformował 

dyżurującego w Centrum prawnika, że zamierza zorganizować manifestację mającą na celu 

wyrażenie negatywnego stanowiska wobec projektowanych zmian systemu prawnego 

dotyczących poszerzenia praw osób pozostających w związkach homoseksualnych – oraz 

poprosił o udzielenie informacji dotyczących tego, jakim formalnościom powinien 

zadośćuczynić aby nie naruszyć obowiązujących przepisów prawa.   

 

Prawnik wyjaśnił Panu H., że stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o 

zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.): (1) zgrupowanie co najmniej 

15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska jest 

zgromadzeniem; (2) zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla 

nieokreślonych imiennie osób (zgromadzenia publiczne) wymagają uprzedniego 

zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia w taki 

sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a 

najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia; (3) zawiadomienie o zgromadzeniu powinno 

zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora, imię, nazwisko, datę 

urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia, cel i program oraz język, w 

którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia, miejsce, datę i godzinę 

rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku gdy planowane 

jest przejście uczestników zgromadzenia także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego 

rozpoczęcia i zakończenia oraz określenie planowanych przez organizatora środków służących 

zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie 

zwraca się do organu gminy; (4) zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, 

który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem, odpowiada za zgodny z przepisami 

prawa przebieg zgromadzenia, przeprowadza zgromadzenie w sposób zapobiegający 

powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, żąda opuszczenia zgromadzenia przez 

osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje 

udaremnić zgromadzenie, zamyka lub rozwiązuje zgromadzenie. 

 

Prawnik poinformował Pana H. także o tym, że stosownie do przepisów ustawy - Prawo  

o wykroczeniach - kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo 

przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazem lub bierze udział w 
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zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne 

narzędzia - podlega karze aresztu do dwóch tygodni, karze ograniczenia wolności do dwóch 

miesięcy albo karze grzywny. 

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

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Podstawy żądania wyłączenia sędziego. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który we właściwym 

Sądzie Rejonowym ma prowadzoną sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po swoim ojcu  

i matce. Zarówno ojciec jak i matka sporządzili własnoręczny testament będąc w pełni władz 

umysłowych co potwierdzone zostało właściwym zaświadczeniem lekarskim od lekarza 

neurologa i podlega weryfikacji Sądu. Dla beneficjenta problemem jest, że Sędzia 

prowadzący sprawę według ogólnie znanych opinii jest znajomym jednym z jednym z 

uczestników postępowania i obawia się, że kwestia może mieć wpływ na wynik postępowania. 

W związku z tym chce zasięgnąć informacji jakie może podjąć działania zmierzające i czy  

w ogóle istnieje taka możliwość, aby Sędzia referent był wyłączony od prowadzenia tej 

sprawy. 

 

Podstawa prawna: art. 48 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r / Dz.U.nr 43 poz.296 / ze 

zm. kodeks postępowania cywilnego 

 

W zaistniałej sytuacji beneficjent na podstawie wyżej powołanych przepisów może we 

właściwym Sądzie Rejonowym prowadzącym sprawę złożyć wniosek o wyłączenie sędziego. 

Wniosek w tym przedmiocie zgłasza się na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy w sądzie, 

gdzie sprawa się toczy, przy uprawdopodobnieniu przyczyny wyłączenia. 

 

O wyłączeniu sędziego rozstrzyga Sąd przed którym sprawa się toczy, a gdyby ten Sąd nie 

był w stanie wydać takiego postanowienia z powodu braku dostatecznej ilości sędziów, Sąd 

nad nim przełożony. 

Postanowienie takie wydawane jest bowiem w składzie trzech sędziów zawodowych po 

złożeniu przez sędziego wyjaśnień, którego dotyczy to wyłączenie. Postanowienie w tym 

zakresie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. 

W zależności od treści postanowienia Sędzia, bądź cały Sąd wyłącza się od orzekania  

w przedmiotowej sprawie , a jeśli tak tak to kieruje sprawę do innego właściwego Sądu, bądź 

też w razie negatywnego rozstrzygnięcia dalej prowadzi sprawę według kompetencji. 

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

 

II. Zniesienie separacji. 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka, która prawomocnym 
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wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ma orzeczoną separacje małżeństwa. W chwili 

wydawania wyroku pomiędzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia tak w sensie 

fizycznym, psychicznym i gospodarczym. Orzeczenie separacji nastąpiło bez orzekania o 

winie stron. Obecnie po znacznym upływie czasu strony nawiązały właściwe relacje rodzinne  

i małżeńskie i powróciły do pożycia małżeńskiego we wszystkich tych aspektach. 

Beneficjentka pragnie unormować swoją sytuację osobistą i prawną i powrócić do 

pierwotnego stanu, to jest dalszego funkcjonowania małżeństwa zgodnie z istniejącym 

stanem faktycznym. 

  

Podstawa prawna: art.61 pkt 1 i 61 pkt 6  k.r.o. - ustawa z dnia 25.02.1964 roku  

z późniejszymi zmianami / Dz.U. z 1964 r nr 9 poz.59 / 

  

W przedmiotowej sytuacji o ile strony nawiązały prawidłowe relacje małżeńskie i powróciły do 

pożycia odpadły podstawy do kontynuowania prawnie orzeczonej separacji małżeńskiej. 

Zatem każdy z małżonków może wystąpić z powództwem o zniesienie separacji i jeśli jest to 

zgodny wniosek stron Sąd właściwy do rozstrzygnięcia sprawy czyli Sąd Okręgowy ze 

względu na właściwość terytorialną orzeka o orzeczeniu separacji. Z chwilą zniesienia 

separacji wyrokiem sądowym ustają jej skutki. 

Znosząc separację Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron o ile 

strony posiadają małoletnie dzieci. 

Z urzędu po prawomocnym orzeczeniu Sąd przesyła wyrok do właściwego urzędu stanu 

cywilnego celem dokonania adnotacji w aktach stanu cywilnego, że separacja naniesiona w 

tym dokumencie została zniesiona. 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Telepraca. 

 

Zgodnie z art. 128 § 1 k.p. pracownik świadczący pracę powinien znajdować się w zakładzie 

pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Pracownik może więc 

wykonywać pracę w innym miejscu niż zakład pracy, które to zgodnie z art. 22 § 1 k.p. 

wyznacza pracodawca i powinno być one wskazane w umowie. 

 

Pojęcie telepracy zostało zdefiniowane w art. 675 § 1 KP, zgodnie z którym jest to praca 

regularnie wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dla 

przyjęcia, iż dana praca wykonywana jest w warunkach telepracy konieczne jest spełnienie 

wszystkich elementów łącznie. 
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Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

Nr 144, poz. 1204 ze zm.) środkami komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w 

tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, 

umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji 

danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. 

Telepraca to praca wykonywana poza zakładem pracy, niekoniecznie jednak oznacza to pracę 

w domu, może być ona wykonywana częściowo w biurze i częściowo w domu oraz w innym 

miejscu np. w samochodzie, w przeznaczonych do tego centrach, nie będących w posiadaniu 

pracodawcy. 

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

 

II. Telepracownik. 

Zgodnie z art. 675 § 2 k.p. telepracownik to pracownik, który wykonuje pracę w wyżej 

określonych warunkach telepracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

Do telepracownika należy stosować art. 2 i 22 KP, z pełnymi konsekwencjami tych przepisów, 

a zatem w wyniku zawarcia umowy o pracę telepracownik zobowiązuje się do wykonywania 

pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i 

czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za 

wynagrodzeniem. Przepisy te dotyczą jednak tylko pracowników, a nie osób zatrudnionych  

w formach cywilnoprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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