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Dział I. Artykuły. 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

I. Prawo do zasiłku dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 

Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności zaliczył mnie do osób  

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W orzeczeniu zaznaczono, że 

niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa. Przez wiele lat jako osoba dorosła miałam 

orzeczony stopień lekki, umiarkowany istnieje od niedawna. Czy mogę teraz starać się  

o zasiłek pielęgnacyjny? 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu dziecku 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 osobie, która ukończyła 75 lat 

a także 

 osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała  

w wieku do ukończenia 21 roku życia 

Do uzyskania zasiłku przez osobę z umiarkowanym stopniem ważne jest zatem, kiedy 

powstała sama niepełnosprawność (umiarkowany stopień może natomiast zaistnieć  

w terminie późniejszym niż 21 rok życia). Tak więc w tej sytuacji istnieją podstawy do 

złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny do ośrodka pomocy społecznej. 

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

 

II. Prawo do zasiłku za okres przed złożeniem wniosku o przyznanie zasiłku. 

Złożyłem wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Powiatowego 

Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności (starałem się o znaczny stopień). Udało mi się 

uzyskać znaczny stopień niepełnosprawności dopiero wyrokiem sądu. Dopiero teraz mogę 

złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej o zasiłek pielęgnacyjny. Czy zasiłek zostanie 

mi przyznany za okres przed złożeniem wniosku do ośrodka pomocy społecznej? 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, wymienionym w art. 16 ustawy z 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 

późn. zm.), m. in. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W praktyce nierzadko zdarza się, że  

orzeczenie będące podstawą uprawnienia do zasiłku jest uzyskiwane dopiero po pewnym 

czasie, np. wskutek postępowania odwoławczego, niekiedy nawet przed sądem. Dlatego art. 

24 ust. 2 a ustawy o świadczeniach rodzinnych mówi, że Jeżeli w okresie trzech miesięcy, 

licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
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niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym 

złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Uzyskanie 

odpowiedniego stopnia niepełnosprawności dopiero na etapie postępowania sądowego nie 

spowoduje zatem, że niepełnosprawny będzie pozbawiony prawa do zasiłku począwszy od 

miesiąca złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu. Należy jednak pamiętać, aby składając 

wniosek o zasiłek zmieścić się w 3-miesięcznym terminie, o którym mowa w cytowanym 

przepisie. 

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

 

III. PIP - Państwowa Inspekcja Pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy 

podległym Sejmowi RP. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.). 

W razie stwierdzenia w czasie kontroli naruszenia przepisów Inspektor Pracy jest uprawniony 

wydać nakaz (decyzję administracyjną): 

a) usunięcia stwierdzonych uchybień gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

b) natychmiastowego wstrzymania prac lub skierowania pracowników lub osób do innych 

prac gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 

pracowników lub osób wykonujących te prace; 

c) wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia 

przysługującego pracownikowi. 

Inspektor pracy ma prawo ukarać sprawcę mandatem lub wystąpić do sądu z wnioskiem  

o jego ukaranie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. 

W przypadku jeśli stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu 

pracowników i nie możliwości usunięcia tego stanu innymi środkami prawnymi 

przewidzianymi dla inspektora pracy - Okręgowy inspektor pracy może wydać nakaz 

zaprzestania działalności przez zakład pracy lub jego część. 

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

 

Sprawy spadkowe. 

 

IV. Zapis testamentowy na rzecz bratanków. 

Chciałbym w testamencie ustanowić zapisy na rzecz moich bratanków, czym jest zapis i jakie 

daje prawa bądź uprawnienia? 

  

Zapis (zwany również zapisem zwykłym w odróżnieniu od niedawno wprowadzonego do 

polskiego kodeksu cywilnego zapisu windykacyjnego) polega na tym iż spadkodawca może  

w testamencie zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia 

określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby przy czym spadkodawca 

może obciążyć zapisem także zapisobiorcę jest to tzw. dalszy zapis. 



4 

W przypadku braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobiorca może żądać wykonania zapisu 

niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu, jednakże zapisobiorca, który jest obciążony dalszym 

zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem, aż do chwili wykonania zapisu przez 

spadkobiercę. 

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. 

Należy pamiętać, iż zapisobiorca nie nabywa przeznaczonego mu prawa bezpośrednio,  

a jedynie może żądać jego wykonania od obciążonego zapisem spadkobiercy. 

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wielkości ich 

udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca w testamencie postanowił inaczej. 

W przypadku braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości 

jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia, albo 

jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rzeczy. 

Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, 

obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, powinien jednak w 

braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy. 

Należy pamiętać, iż roszczenia z tytułu zapisu przedawniają się z upływem lat pięciu od dnia 

wymagalności. 

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

 

V. Zdolność do sporządzenia testamentu. 

Jestem osobą w podeszłym wieku i chciałabym sporządzić testament ale nie wiem jakie 

warunki musi spełniać osoba, która chce rozporządzić swoim majątkiem przed śmiercią? 

 

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

zdolność do czynności prawnych tj. osoba, która skończyła 18 lat i nie została 

ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie. 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. 

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. 

Natomiast testament będzie nieważny, jeżeli został sporządzony: 

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

b) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie 
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działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 

c) pod wpływem groźby. 

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

 

VI. Dwukrotne rozpoznanie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent który przeprowadził we 

właściwym sądzie rejonowym ze względu na miejsce otwarcia spadku - czyli miejsce śmierci 

spadkodawcy sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po swoim wujku i ciotce ze strony matki. 

Następnie składając zeznanie spadkowe w urzędzie skarbowym okazało się, że spadek po 

jego ciotce został już przeprowadzony i to ostatnie orzeczenie jest niejako zbędne, gdyż 

decyduje data wniesienia pierwszego wniosku o nabycie spadku. 

 

Podstawa prawna: art.407 i nast. kodeksu postępowania cywilnego z późniejszymi zmianami 

/Dz.U.nr 64.43.296/. 

 

W przedmiotowej sprawie beneficjent winien wystąpić ze skargą o wznowienie postępowania 

w sprawie spadkowej po swojej ciotce, celem uzyskania postanowienia o odrzuceniu wniosku  

o nabycie spadku po w/w z uwagi na to, że wcześniej taka sprawa się zakończyła i istnieje 

domniemanie tzw. powagi rzeczy osądzonej. W tej więc sprawie beneficjent winien uiścić 

opłatę sądową od wniosku w wysokości 50 zł, tak jak to miało miejsce przy sprawie o nabycie 

spadku po spadkodawczyni.  

Winien również podnieść tę okoliczność, że dochował terminu do wniesienia skargi. Termin do 

złożenia skargi wynosi trzy miesiące od dowiedzenia się o podstawie wznowienia. Zatem 

skoro dopiero przed miesiącem czasu beneficjent dowiedział się w urzędzie skarbowym, że 

spadek taki został przeprowadzony i zakończony prawomocnym postanowieniem, zachował 

więc przewidziany w ustawie termin do złożenia skargi o wznowienie postępowania.  

W tej więc sytuacji, właściwy sąd winien wznosić postępowanie spadkowe i odrzucić wniosek 

w sprawie o stwierdzenie nabycie spadku złożonego w terminie późniejszym. 

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

 

VII. Testament sporządzony przez dwie osoby. 

 

Moi dziadkowe sporządzili testament i wspólnie zapisali na rzecz swoich wnuków, tj. mnie, 

mojej siostry i naszych dwóch kuzynów poszczególne przedmioty ze swojego majątku.  

Po testamentem podpisali się obydwoje. Ostatnio dowiedziałam się, że przez to Sąd  

w sprawie o spadek może przyjąć, że testament jest nieważny. 

 

Zgodnie z treścią art. 942 k.c. testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego 

spadkodawcy. Zatem w opisanej powyżej sytuacji niewątpliwie istnieją podstawy przyjęcia 

nieważności testamentu. 

W związku z brakiem ważnego testamentu, zastosowanie znajdą przepisy regulujące 
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dziedziczenie ustawowe, zatem po dziadkach dziedziczyć będą ich dzieci, zatem rodzice  

i rodzeństwo pytających. Jeżeli natomiast osoby te już nie żyją, dziedziczą po nich ich 

małżonkowie oraz dzieci. 

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

 

VIII. Odpowiedzialność za długi współmałżonka po ustanowieniu rozdzielności 

majątkowej. 

 

Osoba zainteresowana miała z mężem wspólnotę majątkową. Mąż potrzebował gotówkę, aby 

sfinansować działalność gospodarczą. Umowę kredytu (odnawialnego) podpisała wspólnie 

z mężem. Kredyt ten został spłacony. W kolejnych latach małżonkowie zdecydowali się na 

intercyzę, po której mąż już sam podpisywał wszystkie aneksy do umów na odnowienie 

kredytu i wyższe stawki. 

Bank twierdzi, że żona jest współodpowiedzialna za kolejny kredyt i żąda podpisania przez 

nią weksla. 

 

Podstawa prawna: art. 41 k.r.o. 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa małżeńska, co oznacza, że po 

jego zawarciu, dobra nabyte przez jednego małżonka będą stanowiły element wspólnego 

majątku małżonków. 

Zasada ta odnosi się również do długów - z tą jednak różnicą, że aby wierzyciel mógł 

egzekwować z całego majątku wspólnego małżonków, konieczna jest zgoda współmałżonka 

nie będącego bezpośrednio stroną czynności prawnej, na jej dokonanie (art. 41 § 1 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego). 

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka nie czyni ze współmałżonka 

dłużnika - dłużnikiem pozostaje bowiem osoba bezpośrednio zaciągająca zobowiązanie. 

Zgoda małżonka ma jedynie ten skutek, że wierzyciel będzie miał zwiększone możliwości 

zaspokojenia się. 

W przedmiotowej sprawie osoba zainteresowana nie odpowiada swoim majątkiem za 

powstałe zadłużenie (wynikające z kredytu zaciągniętego po zawarciu intercyzy), albowiem 

kredyt zaciągnięty za jej zgodą został w całości spłacony, a modyfikacje pierwotnej czynności 

prawnej (umowy kredytowej) zmierzały do utworzenia nowego stosunku prawnego - kredyt 

był bowiem każdorazowo odnawiany na odmiennych warunkach i na podstawie kolejnych 

aneksów, w stosunku do których brak było zgody osoby zainteresowanej, o której mowa w 

art. 41 § 1 k.r.o. W konsekwencji, zgodnie z tym artykułem bank będzie mógł dochodzić 

zaspokojenia jedynie z majątku osobistego dłużnika (współmałżonka osoby zainteresowanej), 

jego wynagrodzenia za pracę lub z innej działalności zarobkowej lub z korzyści uzyskanej  

z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw 

przysługujących twórcy. 

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

 

IX. Dziedziczenie i odpowiedzialność za długi osoby bliskiej. 
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W 2009 r. zmarła siostra osoby zainteresowanej. W chwili zgonu była rozwiedziona, była 

matką jednego dziecka, mieszkała w domu osoby zainteresowanej, bowiem na jej rzecz 

została ustanowiona służebność mieszkania. Zmarła nie posiadała żadnego majątku 

nieruchomego, ani ruchomego, jedynie podstawowe wyposażenie mieszkania. Zmarła nie 

pozostawiła testamentu. Posiadała natomiast niespłacony kredyt. Dziecko zmarłej od śmierci 

matki nie utrzymuje kontaktów z rodziną matki. Osoba zainteresowana nie wyklucza, że 

dziecko zmarłej odrzuciło spadek po matce. Obawia się, że będzie musiała spłacić zaciągnięty 

przez siostrę kredyt. Nie ma bowiem innych spadkobierców. 

 

Podstawa prawna: art. 931 - 934 k.c., art. 1012- 1016 k.c. 

 

W przedmiotowej sprawie z uwagi na brak testamentu dziedziczenie jest ustawowe.  

W przypadku odrzucenia spadku przez dziecko zmarłej siostry osoba zainteresowana 

dziedziczy po zmarłej siostrze. Wynika to z art. 932 § 4 k.c. 

Osoba zainteresowana może natomiast złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku bez 

ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie wprost), bądź przyjąć spadek  

z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź 

spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w 

ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się o tytule swojego powołania. Brak 

bowiem oświadczenia  spadkobiercy w powyższym terminie, jest jednoznaczny z prostym 

przyjęciem spadku. Ponieważ osoba zainteresowana posiada dzieci one także powinny 

odrzucić spadek, by uniknąć odpowiedzialności za długi zmarłej. 

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

 

X. Skutki odrzucenia spadku w przypadku dziedziczenia testamentowego. 

 

Zmarł mój ojciec, z którym od lat nie miałam kontaktu i okazało, że zapisał mojemu 

przyrodniemu rodzeństwu i mnie w testamencie cały swój majątek. W przypadku jeśli 

odrzucę spadek, kto będzie dziedziczył, mój przyrodni brat i siostra, czy np. również moja 

mama?  

 

W przypadku dziedziczenia z testamentu odrzucenie spadku powoduje odmienne skutki, niż  

w przypadku odrzucenia spadku przy dziedziczeniu ustawowym.  

 

W takiej sytuacji w miejsce spadkodawcy ustawowego wchodzą: 

a) inni spadkobiercy testamentowi - w częściach odpowiadających ich udziałom; 

b) spadkobierca „podstawiony” – w sytuacji jeśli spadkodawca zastrzegł w testamencie, że  

w przypadku odrzucenia spadku (lub innej przyczyny umożliwiającej dziedziczenie) w miejsce 

danego spadkobiercy wstąpi wskazana osoba (osoby); 

c) spadkobiercy ustawowi – jeśli nie ma innych spadkobierców testamentowych lub 

spadkodawca nie zastosował instytucji podstawienia. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

XI. Dziedziczenie spadku przez gminę. 

 

W jakiej sytuacji spadek po zmarłym dziedziczy gmina? 

 

W przypadku jeśli osoba zmarła nie zostawiła rodziny, tj. kiedy brakuje małżonka i innych 

krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, a spadkodawca nie pozostawił testamentu, 

spadek dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.  

Jeśli natomiast, nie uda się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce 

albo gdy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek 

przypada Skarbowi Państwa, jako spadkobiercy ustawowemu. 

 

Gmina jako spadkobierca ustawowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dziedziczy jako 

jeden z ostatnich podmiotów. Gmina jako spadkobierca ustawowy nie może odrzucić spadku, 

nie składa również oświadczenia o jego przyjęciu, a spadek uważa się za przyjęty  

z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Kwestia ta była również przedmiotem wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego, w orzeczeniu  

z dnia 4 września 2007 r. (sygn. akt P 19/07) uznał on natomiast, iż przepis powołujący do 

spadku gminę w sytuacji, gdy otwarcia spadku dożyło rodzeństwo rodziców spadkodawcy, 

jest zgodny z Konstytucją RP. Kodeks cywilny przewiduje bowiem możliwość dziedziczenia 

przez dzieci rodzeństwa, a więc siostrzeńców i bratanków. Natomiast zasada ta nie działa  

w drugą stronę. A zatem w sytuacji jeśli żyją nadal wujkowie i ciotki, majątek zmarłego 

przechodzi gminę. W uzasadnieniu orzeczenia Trybunał podkreślił iż Konstytucja chroni prawa 

nabyte w drodze dziedziczenia, nie przesądzając jednak, kto w konkretnej sytuacji prawa te 

nabywa, konieczne jest jednak respektowanie zakazu ukrytego wywłaszczenia. Chociaż 

można założyć istnienie dyrektywy zaliczenia do kręgu spadkobierców ustawowych 

najbliższych krewnych i małżonka spadkodawcy, to jednocześnie na poziomie konstytucyjnym 

nie można wyznaczyć stopnia pokrewieństwa czy powinowactwa, uzasadniającego konieczne 

zaliczenie do tego kręgu.  

 

Gmina lub Skarb Państwa jako spadkobiercy ustawowi nie mogą spadku odrzucić, nie 

składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem 

inwentarza.  

Niedopuszczalne jest także wyłączenie od dziedziczenia Gminy lub Skarbu Państwa jako 

spadkobierców ustawowych na podstawie testamentu negatywnego. Taki testament będzie 

nieważny. 

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

 

XII. Otwarcie spadku. 
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Pod pojęciem „otwarcia spadku”, zgodnie z treścią art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego rozumie 

się zdarzenie prawne polegające na przejściu spadku ze spadkodawcy na spadkobiercę lub 

spadkobierców.  W polskim prawie cywilnym otwarcie spadku następuje w chwili śmierci 

spadkodawcy.  

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

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spadek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spadkodawca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spadkobierca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Śmierć_(prawo)
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Sprawy cywilne. 

 

XIII. Przywrócenie korzystania ze szlaku drożnego. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zwrócił się beneficjent, który od kilkunastu był 

posiadaczem przejazdu i przejścia do swojej nieruchomości szerokości 3,5 metra. W 

ostatnich dniach właściciel nieruchomości której przebiegał opisany szlak drożny postawił 

drewniany płot tym samym korzystanie z niego. Beneficjent w ramach ramach prawnie 

dopuszczalnej samopomocy nie usunął niezwłocznie przeszkody. 

 

Podstawa prawna: art. 344 § 1 kodeksu cywilnego  

 

Beneficjentowi z tytułu posiadania przejazdu przysługuje ochrona posesoryjna. Winien zatem 

wystąpić z powództwem - wnieść pozew przeciwko pozwanemu, który pozbawił go 

korzystania ze szlaku drożnego. Pozew winien wnieść do właściwego sądu rejonowego  

z uwagi na położenie nieruchomości. Winien wykazać ostatni spokojny stan posiadania  

i w razie zaprzeczenia przez pozwanego tych okoliczności zawnioskować dowód z zeznań 

świadków, bądź też dowód z materiału fotograficznego. Roszczenie o ochronę posiadania 

wygasa w wypadku, jeśli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenie. Jeśli 

wyrokiem sąd posiadanie przywróci uznaje się je za nieprzerwane.  

 

Opłata sądowa wynosi 200 złotych. Z kolei pozwany - właściciel nieruchomości może 

wystąpić z powództwem o zakaz wykonywania aktów posiadania i obalić wyrok o ochronę 

posiadania. Wówczas beneficjent będzie zmuszony wystąpić z wnioskiem o ustanowienie 

drogi koniecznej bądź jeśli spełnia warunki to jest trzydziestoletni nieprzerwany okres 

posiadania  

z możliwością doliczenia okresu posiadania poprzedników prawnych i wykazaniu korzystania, 

z trwałych widocznych urządzeń na przejeździe wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie 

służebności. 

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

 

Sprawy karne. 

 

XIV. Naprawienie szkody w postępowaniu karnym. 

 

Zostałam okradziona, a mój maż pobity w czasie napadu w naszym mieszkaniu. Na szczęście 

policji udało się schwytać sprawców, niestety część naszych rzeczy została już sprzedana. 

Czy i na jakich zasadach mogę się domagać zwrotu równowartości utraconych przedmiotów? 

 

W postępowaniu karnym przewidziano możliwość domagania się przez poszkodowanego 

zaspokojenia poniesionej przez niego szkody. Zgodnie z treścią art. 46 k.k. w razie skazania 
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oskarżonego sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, 

obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części, lub 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu 

roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.  

 

Obowiązek naprawienia szkody poza funkcją kompensacyjną pełni przede wszystkim funkcję 

penalną. Jest on bowiem jednym ze środków karnych orzekanym jako konsekwencja 

popełnionego przestępstwa, a zatem stosuje się do nich odpowiednio dyrektywy wymiaru 

kary zawarte w art. 56 w zw. z art. 53 k.k.  

 

Podstawą orzeczenia obowiązku naprawienia szkody są przepisy kodeksu karnego, jednakże 

w celu określenia wysokości szkody pomocniczo stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

m.in. art. 361 § 2 k.c. - zasada pełnego odszkodowania, na mocy którego nie można 

zasądzić odszkodowania w całości, gdy szkoda została w części już naprawiona. 

 

Przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie przy orzekaniu obowiązku naprawienia szkody 

jako środka karnego, o ile przepisy prawa karnego nie zawierają odrębnego unormowania 

oraz gdy ich stosowanie nie pozostaje w sprzeczności z naturą karnoprawnego obowiązku 

naprawienia szkody. Ponieważ przepisy prawa karnego nie zawierają postanowień 

dotyczących ustalania zakresu obowiązku naprawienia szkody, to z pewnością należy 

posiłkowo odwołać się do przepisu, z którego wynika zasada pełnego odszkodowania. Tak 

więc ustalenie szkody (jej rozmiarów) według reguły określonej w art. 361 § 2 k.c. powinno 

stanowić punkt wyjścia nakładania przez sąd karny obowiązku naprawienia szkody zarówno  

w charakterze środka karnego, jak i warunku probacyjnego. W konsekwencji należy przyjąć, 

że regułą jest zobowiązanie do naprawienia szkody w całości, zaś odstępstwa od tej reguły 

muszą być podyktowane jedynie bardzo ważnymi względami (por. postanowienie SN  

z 11.05.2011 r. sygn. akt IV KK 365/11). 

 

Natomiast w razie śmierci pokrzywdzonego osoby najbliższe mogą także, aż do rozpoczęcia 

przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć powództwo cywilne o przysługujące im 

roszczenia majątkowe wynikające z popełnienia przestępstwa. W razie śmierci powoda 

cywilnego osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego i dochodzić przysługujących im 

roszczeń. Niewstąpienie tych osób nie tamuje biegu postępowania - sąd wydając orzeczenie 

kończące postępowanie pozostawia wówczas powództwo cywilne bez rozpoznania, policja 

schwytała jednak sprawcę i obecnie toczy się. 

W postępowaniu karnym przewidziano możliwość domagania się przez poszkodowanego 

zaspokojenia poniesionej przez niego szkody. Zgodnie z treścią art. 46 k.k. w razie skazania 

oskarżonego sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, 

obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu 

roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.  
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Obowiązek naprawienia szkody poza funkcją kompensacyjną pełni przede wszystkim funkcję 

penalną. Jest on bowiem jednym ze środków karnych orzekanym jako konsekwencja 

popełnionego przestępstwa, a zatem stosuje się do nich odpowiednio dyrektywy wymiaru 

kary zawarte w art. 56 w zw. z art. 53 k.k.  

 

Podstawą orzeczenia obowiązku naprawienia szkody są przepisy kodeksu karnego, jednakże 

w celu określenia wysokości szkody pomocniczo stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

m.in. art. 361 § 2 k.c. - zasada pełnego odszkodowania, na mocy którego nie można 

zasądzić odszkodowania w całości, gdy szkoda została w części już naprawiona. 

 

Przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie przy orzekaniu obowiązku naprawienia szkody 

jako środka karnego, o ile przepisy prawa karnego nie zawierają odrębnego unormowania 

oraz gdy ich stosowanie nie pozostaje w sprzeczności z naturą karnoprawnego obowiązku 

naprawienia szkody. Ponieważ przepisy prawa karnego nie zawierają postanowień 

dotyczących ustalania zakresu obowiązku naprawienia szkody, to z pewnością należy 

posiłkowo odwołać się do przepisu, z którego wynika zasada pełnego odszkodowania. Tak 

więc ustalenie szkody (jej rozmiarów) według reguły określonej w art. 361 § 2 k.c. powinno 

stanowić punkt wyjścia nakładania przez sąd karny obowiązku naprawienia szkody zarówno  

w charakterze środka karnego, jak i warunku probacyjnego. W konsekwencji należy przyjąć, 

że regułą jest zobowiązanie do naprawienia szkody w całości, zaś odstępstwa od tej reguły 

muszą być podyktowane jedynie bardzo ważnymi względami (por. postanowienie SN  

z 11.05.2011 r. sygn. akt IV KK 365/11). 

Natomiast w razie śmierci pokrzywdzonego osoby najbliższe mogą także, aż do rozpoczęcia 

przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć powództwo cywilne o przysługujące im 

roszczenia majątkowe wynikające z popełnienia przestępstwa. W razie śmierci powoda 

cywilnego osoby najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego i dochodzić przysługujących im 

roszczeń. Niewstąpienie tych osób nie tamuje biegu postępowania - sąd wydając orzeczenie 

kończące postępowanie pozostawia wówczas powództwo cywilne bez rozpoznania. 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Wyłączenie protokolanta. 

 

Złożyłam pozew o alimenty na dzieci od mojego męża. Wyznaczono już termin pierwszej, ale 

się nie odbyła ponieważ do sądu nie dotarła potwierdzenie odbioru przesyłki przez mojego 

męża. Okazało się, że protokolantką na rozprawie ma być kuzynka mojego męża. Nie chcę 

żeby rodzina męża wiedziała o naszych sprawach. Czy jest możliwość żądania zmiany 

protokolanta? 

 

Jak stanowi art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli 

istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do 



13 

bezstronności sędziego w danej sprawie. Przepis ten natomiast na mocy art. 54 stosuje się 

odpowiednio do wyłączenia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych organów 

sądowych oraz prokuratora. Do "innych organów sądowych", w rozumieniu przepisu, zaliczyć 

należy: protokolantów i komorników, kuratorów sądowych, asystentów sędziów, biegłych  

i tłumaczy przysięgłych.  

W związku z powyższym możliwe jest złożenie wniosku o wyłączenie protokolanta  

z powołaniem na powyższe okoliczności, wniosek w tej sprawie należy skierować do Sądu 

rozpatrującego sprawę ze wskazaniem sygnatury, pod którą rozpatrywana jest sprawa. 

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

 

II. Zła właściwość sądu. 

Pożyczyłam znajomemu pewną kwotę pieniężną. Pomimo terminu zwrotu na który się 

umówiliśmy nie odzyskałam pieniędzy. Po jakimś czasie złożyłam pozew o zapłatę, ale przez 

niedopatrzenie wskazałam nieprawidłowy sąd. Czy teraz mój pozew zostanie zwrócony? 

 

Po tym jak pozew trafia do danego Sądu i Wydziału - Przewodniczący bada, w jakim trybie 

sprawa powinna być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów  

o postępowaniu odrębnym, i wydaje odpowiednie zarządzenia (art. 201 k.p.c.). Zgodnie  

z treścią art. 200 k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość przekazuje sprawę sądowi 

właściwemu. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany postanowieniem  

o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu. 

Sąd ten w razie stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, który 

uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego.  

W przypadku, jeśli brak właściwości miejscowej zostanie dostrzeżony przez sąd już po 

rozpoczęciu rozpoznawania sprawy i po tym jak już przeprowadzono pewnie czynności, jak 

stanowi art. 200 k.p.c., czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.  

Pozew zostanie zatem przekazany do właściwego sądu zgodnie z właściwością miejscową. 

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

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. WPS – wartość przedmiotu sporu. 

W sprawach o roszczenia pieniężne wartością przedmiotu sporu będzie podana w pozwie 

kwota pieniężna (dotyczy to roszczeń pieniężnych, w tym również zgłoszonych w zamian 

innego roszczenia np. o wydanie przedmiotu). 

W sprawach majątkowych o roszczenie niepieniężne powód ma obowiązek oznaczyć w pozwie 

kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu.  

Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych (zaokrąglając w górę do pełnego złotego). 

Sąd może sprawdzić podaną  w pozwie wartość przedmiotu sporu. Zarządzane jest wówczas 

w tym celu dochodzenie.  

Uwaga! Po doręczeniu pozwu sprawdzenie wartości przedmiotu sporu nastąpić może tylko  

i wyłącznie na zarzut pozwanego, który musi zostać zgłoszony przed wdaniem się w spór co 
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do istoty sprawy. 

W sytuacji, jeśli w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu sąd uzna się za 

niewłaściwy, wówczas on sprawę sądowi właściwemu. Jeżeli kilka sądów okaże się 

właściwych, to sprawa zostanie przekazana temu sądowi, który zostanie wybrany przez 

powoda. 

Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków ani kosztów, które są 

dochodzone obok roszczenia głównego. Jeżeli natomiast powód dochodzi w jednym pozwie 

więcej niż jednego roszczenia, wówczas zlicza się ich wartość. 

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

II. Referendarz sądowy. 

Referendarz sądowy - sądowy organ jurysdykcyjny posiadający w zakresie powierzonych 

czynności kompetencje sądu, wykonujący zadania z zakresu ochrony prawnej niebędącej 

wymiarem sprawiedliwość, stanowisko w sądach powszechnych i administracyjnych w Polsce. 

Referendarz jest niezależny w zakresie wydawania orzeczeń, jest to cecha nawiązująca 

bezpośrednio do niezawisłości sędziowskiej.  

Referendarza, może jednak w odróżnieniu od sędziego wykonywać niektóre rodzaje 

działalności i pełnić funkcje, których nie może podejmować sędzia, na którego nałożony jest 

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, członkostwa w partii politycznej, zasiadania  

w radach nadzorczych spółek, sprawowania mandatu radnego, pod warunkiem że nie koliduje 

to z powierzonymi obowiązkami i nie podważa zaufania do sądu. 

 

Referendarz sądowy uprawniony jest do prowadzenia spraw z zakresu: 

 postępowania wieczystoksięgowego; 

 rozpoznawania wniosków o wpis do rejestru zastawów i do Krajowego Rejestru 

Sądowego. W postępowaniu rejestrowym referendarz nie może jednak prowadzić 

rozprawy (art. 5091 k.p.c.); 

 rozpoznawania wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego; 

 wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym (art. 3531 § 2 k.p.c.) 

oraz wykonywania wszystkich czynności w elektronicznym postępowaniu 

upominawczym; 

 nadawania klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym (art. 781 § 11 

k.p.c.); 

 wykonywania niektórych czynności w sprawach z zakresu prawa spadkowego,  

z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesłuchania 

świadków testamentu ustnego (art. 5091§ 3 kodeksu postępowania cywilnego). 

 

Jak przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 grudnia 2005 r. (sygn. III CZP 108/05) 

referendarz sądowy nie jest uprawniony do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

w postępowaniu upominawczym i w tym zakresie wniosek taki musi rozpoznać sędzia 

pomimo tego, że sprawę w pierwszej instancji rozstrzyga referendarz sądowy. 
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W postępowaniu sądowoadministracyjnym referendarz sądowy prowadzi mediację i orzeka  

w zakresie prawa pomocy (zwolnienie od kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu). 

Na orzeczenie referendarza sądowego co do istoty sprawy, orzeczenia kończące 

postępowanie, a także orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1-11 k.p.c., 

przysługuje skarga do sądu rejonowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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