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Dział I. Artykuły. 

 

I. Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że udzieliła pełnomocnictwa do dokonania czynności 

przeniesienia własności nieruchomości oraz, że umocowanie o którym mowa sporządzone 

zostało przed notariuszem i objęte formą aktu notarialnego. Pani M. wyjaśniła przy tym, że 

utraciła zaufanie do osoby, którą ustanowiła swoim pełnomocnikiem oraz zapytała, czy  

w związku z powyższym mogłaby udzielone pełnomocnictwo odwołać. 

 

Prawnik wyjaśnił Pani M., że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że 

mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 

prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (art. 101 k.c.). Poinformował przy tym, że 

odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną mocodawcy oraz że nie 

wymaga ono zgody pełnomocnika. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa może być 

złożone pełnomocnikowi lub osobie trzeciej, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności 

prawnej. Z uwagi na to, że cofnięcie umocowania nie wymaga szczególnej formy, odwołanie 

pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego nie musi być objęte tą formą. 

Prawnik podkreślił jednak ze szczególnym naciskiem, że dobrze by było, gdyby oświadczenie  

o odwołaniu pełnomocnictwa zostało złożone w obecności tego samego notariusza przed 

którym pełnomocnictwa udzielono. Notariusz, który uczyni stosowną wzmiankę o odwołaniu 

na dokumencie pełnomocnictwa będzie bowiem mógł poinformować o tym kontrahenta,  

w razie gdy ten zechce sprawdzić ważność pełnomocnictwa. Także w sytuacji, w której 

umocowany wystąpi do notariusza o kolejne odpisy aktu notarialnego pełnomocnictwa, 

notariusz odmówi ich wydania. Co prawda po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik 

obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa a obowiązek, o którym 

mowa, może być zrealizowany także przymusowo, w drodze powództwa o wydanie 

dokumentu (art. 102 k.c.) - w praktyce jednak dosyć często dzieje się inaczej. Jest to 

niezwykle istotne jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu 

mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność ta jest 

ważna, chyba, że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością mogła 

się dowiedzieć (art. 105 k.c.). Ustawodawca tym przepisem chroni interesy osób trzecich, 

które dokonują czynności z pełnomocnikiem. Dlatego bardzo ważne jest aby pełnomocnictwo 

udzielone zostało osobie godnej zaufania. 

 

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

 

II. Ustalenie granic nieruchomości (rozgraniczenie). 

  

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani K, która poinformowała 
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dyżurującego w Centrum prawnika, że na skutek wątpliwości związanych z tym, czy granice 

stanowiącej jej własność nieruchomości gruntowej z nieruchomościami przyległymi ustalone 

w oparciu o mapę ewidencyjną wykonaną w latach osiemdziesiątych na podstawie zdjęć 

wykonywanych z tzw. „nalotu samolotowego”, odpowiadają rzeczywistym granicom tych 

nieruchomości. 

 

Prawnik wyjaśnił Pani K., że jeżeli granice gruntów stały się sporne - powinna ona złożyć do 

właściwego organu administracji publicznej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) wniosek  

o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego. W toku postępowania upoważniony geodeta 

odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych, dokumentów 

z ewidencji gruntów (map) i punktów osnowy geodezyjnej – postępowanie zaś kończy się 

wydaniem decyzji administracyjnej o ustaleniu przebiegu granicy. W przypadku braku danych 

geodeta przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy i jeżeli nie ma sporu co 

do przebiegu granicy, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o 

ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę dotyczącą 

przebiegu granicy. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Strona 

niezadowolona  

z rozstrzygnięcia właściwego organu administracji publicznej może żądać przekazania sprawy 

sądowi. Organ umarza też postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia 

sądowi, jeżeli nie można ustalić przebiegu granicy decyzją administracyjną, a strony nie 

skorzystały z możliwości zawarcia ugody. Właściwym do rozpatrzenia sprawy o rozgraniczenie 

jest sąd rejonowy, procedujący w trybie postępowania nieprocesowego. W postępowaniu 

przed sądem dopuszczalne są wszelkie dowody. W praktyce jednak w każdym przypadku 

przeprowadza się dowód z oględzin spornej granicy i z pisemnej opinii biegłego geodety, 

który przedstawia sądowi mapę geodezyjną z zaznaczonym przebiegiem granicy według 

danych  

z ewidencji gruntów oraz, w razie potrzeby, według wskazań właścicieli. W pierwszej 

kolejności dąży się do ustalenia stanu prawnego przebiegu granicy, tzn. bierze się pod uwagę 

wszelkie przypadki nabycia i utraty własności spornych gruntów. Jeżeli stanu prawnego nie 

da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy na podstawie ostatniego spokojnego stanu 

posiadania. Jeżeli i tego stanu nie da się ustalić, sąd ustali przebieg granicy uwzględniając 

wszelkie okoliczności; w tym ostatnim przypadku może przyznać jednemu z właścicieli 

odpowiednią dopłatę pieniężną. Prawnik poinformował też Panią K., że od postanowienia sądu 

rejonowego o rozgraniczeniu uczestnikom postępowania służy apelacja do sądu okręgowego. 

 

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

 

III. Darowizna na rzecz jednego z małżonków. 

 
Jestem w związku małżeńskim od 5 lat moi rodzice chcą mi podarować kilka cennych 

obrazów czy w przypadku wykonania tej darowizny te przedmioty wejdą do naszego majątku 

wspólnego i będą podlegać podziałowi w razie rozwodu? 
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Zgodnie z treścią z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego 

małżonków należą w szczególności: 

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego  

z małżonków; 

2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; 

3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego 

każdego z małżonków; 

4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

205, poz. 1585, z późn. zm.1). 

 

Natomiast zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku 

osobistego każdego z małżonków należą: 

1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej; 

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

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;  

3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom; 

4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego  

z małżonków; 

5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju 

zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty 

należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty 

zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub 

zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;  

7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej 

jednego z małżonków; 

8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego  

z małżonków;  

9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa 

twórcy, 

10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej. 

Zatem zgodnie z postanowieniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ta darowizna wejdzie 

do jego majątku odrębnego, i w przypadku rozwodu nie będzie podlegać podziałowi. 

 

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

 

IV. Wadliwość zakupionej rzeczy. 

 
Kilka miesięcy temu kupiłem w sklepie telewizor, po kilku miesiącach przestał odbierać fonię 

w później przestał w ogóle działać. Czy w związku z tym mam jakieś uprawnienie z tytułu 
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rękojmi? 

 

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność sprzedanego towaru 

konsumpcyjnego z umową, za towar konsumpcyjny uważana jest rzecz ruchoma sprzedana 

osobie fizycznej (konsumentowi), która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z jej 

działalnością zawodową lub gospodarczą. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem  

6-ciu miesięcy od wydania sprzedanego towaru domniemywa się, iż ta niezgodność istniała  

w chwili wydania. 

Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego 

zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy 

sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo 

przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. 

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go 

do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że 

naprawa, albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 

Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu 

kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, 

robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. 

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru 

konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na 

nowy, nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za 

uzasadnione. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe, lub wymagają nadmiernych 

kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim 

czasie, lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma 

on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. 

 

Jednakże kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego  

z umową jest nieistotna. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do 

stanu zgodnego z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia 

niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zawiadomił o tym sprzedawcę. Do 

zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie  

w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; 

w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. 

 

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

 

V. Przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego – dobrowolne 

poddanie się karze / warunkowe umorzenie postępowania. 

 

Klient pod wpływem alkoholu znieważyłam funkcjonariusza policji. Otrzymał zarzuty z art. 
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190 i 226 § 1 Kodeksu karnego. Nigdy wcześniej nie miał konfliktów z prawem, chciałby 

dobrowolnie poddać się karze. Czy w jego przypadku jest to możliwe? 

  

Zgodnie z treścią art. 190 Kodeksu karnego - Kto grozi innej osobie popełnieniem 

przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza  

w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.  

Z kolei stosownie do art. 226 k.k. - Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do 

pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Groźba karalna stanowi występek, za który grozi sprawcy grzywna, kara ograniczenia 

wolności lub kara pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat. Oznacza to możliwość 

stosowania wobec sprawcy rozwiązań zawartych w art. 59 § 1 i art. 66 k.k. Identyczne 

instytucje, tj. odstąpienie od wymierzenia kary i warunkowe umorzenie postępowania można 

zastosować w sytuacji znieważenia funkcjonariusza policji. 

Zgodnie z art. 59 k.k., jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności 

nieprzekraczającą 3 lat, albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie 

jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka równocześnie środek 

karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione. Przepisu § 1 nie stosuje się do 

sprawcy występku o charakterze chuligańskim.  

Wszystko zatem uzależnione jest od tego, czy organ ścigania, przedstawiając zarzut, 

wskazał, że czyn zarzucony klientowi wypełnia znamiona występku o charakterze 

chuligańskim, czy też nie. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający 

na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na 

bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu 

terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub 

czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu 

albo z błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego. 

W takiej sytuacji istnieje nie tylko możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, lecz także 

możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego.  

 

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość 

czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa 

sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz 

dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia 

postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni 

przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa 

zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. W wypadku, gdy 

pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca 

uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do 

sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. 
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Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od 

uprawomocnienia się orzeczenia. Jeśli sąd umorzy warunkowo postępowanie karne, może  

w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, 

stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska  

o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. 

 

W niniejszym stanie faktycznym należałoby spróbować postarać się o warunkowe umorzenie 

postępowania karnego. Jest ono możliwe w sytuacji, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu 

nie są znaczne. Wskazane powyżej przesłanki muszą być ustalone odrębnie, w sposób od 

siebie niezależny. Ustawa wymaga, aby zarówno wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień 

społecznej szkodliwości był oceniany jako taki, który nie jest znaczny. Stopień zawinienia 

natomiast podlega ocenie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności decydujących  

o przypisaniu winy, a więc dojrzałości sprawcy, jego poczytalności, zdolności do rozpoznania 

bezprawności zachowania, ewentualnych anormalnych sytuacji motywacyjnych. Jest 

oczywiste, że ustawowe wymaganie, aby stopień winy nie był znaczny, oznacza, że wina 

sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość. Warunkowe umorzenie postępowania 

karnego jest możliwe wówczas, jeżeli okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. 

Ze stanu faktycznego wynika jednak, że wina Klienta jest jednoznaczna. 

Przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że postawa klienta jako 

sprawcy, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają 

przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie On przestrzegała porządku 

prawnego, w szczególności nie dopuści się w przyszłości znieważenia funkcjonariusza policji 

ani innego przestępstwa.  

 

Różnica między warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniem się 

karze polega na tym, że w przypadku pierwszego Klient będzie mógł bez żadnych 

konsekwencji prawnych mówić, że nie jest karany.  

W przedstawionej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o warunkowe 

umorzenie postępowania karnego z jednoczesnym odwołaniem zgody na ustaloną uprzednio 

karę.   

 

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

 

VI. Alimenty na dorosłe dziecko. 

 

Klient ma zasądzone alimenty na dorosłego syna. Syn ma 26 lat i ukończył dwa kierunki 

studiów. Obecnie kontynuuje kolejne studia. Czy jest jakaś granica wiekowa, do kiedy trzeba 

płacić alimenty na dzieci? Czy sąd słusznie zdecydował o przyznaniu alimentów, skoro syn 

ma już wyższe wykształcenie? 

  

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Rodzice obowiązani są do świadczeń 
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alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się 

samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego 

utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń 

alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się od 

świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone  

z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania 

możności samodzielnego utrzymania się”. 

Należy zwrócić uwagę, iż powyższy przepis przewiduje, iż rodzicom przysługuje uprawnienie 

do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego m.in. w sytuacji, gdy dziecko nie 

dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.  

Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności 

od osiągnięcia przez uprawnionego określonego stopnia wykształcenia. Jedyną okolicznością, 

od której zależy trwanie bądź ustanie obowiązku, jest to, czy dziecko może się utrzymać 

samodzielnie. 

Dziecko, które nie tylko osiągnęło dorosłość, lecz także zdobyło wykształcenie umożliwiające 

podjęcie pracy zawodowej pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do 

alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje usprawiedliwienie  

w dotychczas osiąganych wynikach w nauce. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 14 

listopada 1997 r. (III CKN 257/97, LexPolonica nr 327729, OSNC 1998, nr 4, poz. 70): „przy 

orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, 

brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste 

zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”.  

„Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już 

przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, 

podejmuje w celu podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się 

zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje  

w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów 

i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie” (wyrok SN  

z 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, LexPolonica nr 310012, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20).  

O ustaniu obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci nie decyduje w sposób 

automatyczny ukończenie przez dziecko pewnej granicy wieku, lecz możność i stopień 

samodzielnego utrzymywania się przez to dziecko.  

Obowiązek alimentacyjny nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, 

że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego 

lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź 

ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie. Z tej 

przyczyny w odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy pod uwagę to, 

czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na 

rzeczywiste kontynuowanie nauki (wyrok Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 14 listopada 

1997 r., III CKN 217/97, LexPolonica nr 351778). 

Jak wynika z powyższych przepisów i orzecznictwa, na rodzicach ciąży obowiązek 

alimentacyjny nawet w stosunku do pełnoletniego dziecka, pod warunkiem że nie jest  
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w stanie utrzymać się samodzielnie, bo np. studiuje, nie ma zawodu, który umożliwiałby mu 

zarobkowanie.  

Ustawodawca dopuścił możliwość uchylenia się rodziców od dostarczania dorosłemu dziecku 

środków utrzymania (alimentów) w następujących wypadkach: 

1. jeżeli dziecko posiada majątek, z którego mogłoby zaspokoić swoje potrzeby, 

2. jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub 

3. jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania 

się, 

4. jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 1441 

k.r.o.). 

Ponadto zmiany wysokości, albo ograniczenia czasu trwania obowiązku alimentacyjnego 

można żądać też w drodze powództwa przewidzianego w art. 138 k.r.o.: „w razie zmiany 

stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku 

alimentacyjnego”.  

Podstawą powództwa z art. 138 k.r.o. może być tylko zmiana stosunków, która nastąpiła nie 

wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty (wyrok SN z 25 maja 

1999 r., I CKN 274/99, LexPolonica nr 1932374).  

Zatem przepisy nie ograniczają obowiązku alimentacyjnego ze względu na wiek dziecka,  

a nawet ze względu na to, że dziecko podejmuje naukę na studiach wyższych. Zgodnie  

z orzecznictwem obowiązek alimentacyjny jest ograniczony jedynie wtedy, gdy dziecko 

zaniedbuje naukę, powtarza lata nauki. 

Jednakże z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że syn ukończył studia wyższe, 

nawet dwa kierunki – w tej sytuacji zasadnym jest uznanie, że ma możliwości, by 

samodzielnie się utrzymać.  

W związku z tym należałoby wnieść pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, 

udowadniając np., że syn nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się. 

 

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

 

VII. Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. 

 

Osoba zainteresowana jest pracownikiem samorządowym. Po ukończeniu 16 roku życia, tj. 

od dnia […] 1995 r. do dnia […] 1998 r.  pracowała w gospodarstwie rolnym rodziców. Praca 

ta polegała na codziennym zajmowaniu się zwierzętami gospodarskimi (wypas, pojenie, 

karmienie, oporządzanie), także na koszeniu trawy, suszeniu i zwożeniu siana, sadzeniu 

i pielęgnacji oraz kopaniu ziemniaków. Jednocześnie uczęszczała do szkoły średniej  

w […] codziennie dojeżdżając ok. 10 km, cały czas mieszkając u rodziców. Posiada stosowne 

dokumenty zaświadczenie z urzędu gminy, oświadczenie wnioskodawcy, zeznania dwóch 

świadków potwierdzających wykonywanie pracy wyżej opisanej. Czy ten okres pracy  

w gospodarstwie rolnym rodziców należy zaliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody 

jubileuszowej? 
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Ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 

do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310). 

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem powszechnym, albowiem nie wynika z przepisów 

Kodeksu pracy. Natomiast prawo do niej mogą przewidywać przepisy wewnętrzne 

obowiązujące u danego pracodawcy (np. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) 

lub przepisy branżowe regulujące prawa i obowiązki niektórych grup zawodowych. Tak jest  

w przypadku pracowników samorządowych, dla których wypłatę nagród jubileuszowych 

przewidziano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50 poz. 398 ). Zgodnie z § 12 ust.  

1 cyt. rozp. do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się poprzednie 

zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów szczególnych 

podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli 

zaś chodzi o zaliczanie do stażu pracowniczego okresu pracy w gospodarstwie rolnym, to 

zasadą jest że ten okres wlicza się, jeżeli przepisy prawa lub obowiązującego u pracodawcy 

układu zbiorowego pracy (regulaminu wynagradzania) przewidują wliczanie do stażu okresów 

pracy u innych pracodawców. Dlatego też generalnie w przypadku pracowników 

samorządowych okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym podlegają zaliczeniu 

do okresu pracy, od którego zależy nabycie nagrody jubileuszowej. 

Szczegółowe zasady określa ustawa z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy 

w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 

310). Ustawa określa więc przede wszystkim jakie okresy pracy w gospodarstwie można 

zaliczyć pracownikowi. Otóż zgodnie z wymienioną ustawą wlicza się: 1) okres prowadzenia 

indywidualnego gospodarstwa rolnego lub wykonywanie pracy w gospodarstwie 

prowadzonym przez współmałżonka; 2) przypadający przed 1 stycznia 1983 r. okres pracy po 

ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie prowadzonym przez rodziców lub teściów, 

poprzedzający objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze 

współmałżonkiem, 3) przypadający po 31 grudnia 1982 r. okres pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym  

w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

W przedmiotowej sprawie należy wziąć pod uwagę przepis z pkt 3 tj. praca w charakterze 

domownika. Pojęcie "domownika" wykonującego pracę w gospodarstwie rolnym nie zostało 

zdefiniowane w omawianej ustawie o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym 

gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, lecz ustawodawca odesłał w ustalaniu 

jego normatywnej treści do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych  

i członków ich rodzin. Normatywnej treści pojęcia "domownika" należy poszukiwać  

w obowiązującej od dnia 1 stycznia 1991 r. ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 50, poz. 29 z późn. zm.). Od tej daty, 

zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy, przez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi, która 

spełnia łącznie podane warunki: 

a) ukończyła 16 lat; 

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie 

jego gospodarstwa rolnym, albo w bliskim sąsiedztwie, 
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c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem 

pracy. 

 

W przytoczonej definicji ustawodawca nie zamieścił warunku podlegania ubezpieczeniu 

społecznemu i opłacania składek na to ubezpieczenie. Ustawodawca w sposób nie budzący 

jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych rozróżnił pojęcie "domownika" i warunki 

podlegania ubezpieczeniu społecznemu. 

 

W orzecznictwie np. w wyroku z dnia 5 maja 2009 r., Sygn. akt I OSK 730/08 NSA podkreśla 

się, że “odczytanie treści pojęcia domownika wyłącznie w odniesieniu do tych przesłanek 

pozwala na sformułowanie tezy o braku innych wymogów, w szczególności podleganiu 

ubezpieczeniu społecznemu, czy też konieczności uiszczania składek z tytułu podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu. Taki jest rezultat wykładni językowej przepisu art. 1 ust. 1 pkt 3 

ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego 

stażu pracy w związku z art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników”. W dalszej 

części uzasadnienia podkreśla, że podobny pogląd wyrażono w wyroku NSA z dnia  

5 października 2001 r. Sygn. Akt II SA 1858/01 na tle ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.  

o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych I członków ich rodzin (tekst jedn.  

z 1989r. Dz. U. Nr 24 poz. 133 z późn. zm.). Definicja domownika zawarta w art. 2 pkt 2 tej 

ustawy także nie zawierała wymogu podlegania ubezpieczeniu społecznemu i obowiązkowi 

ubezpieczenia na podstawie innych przepisów. Sąd podkreśla również, że art. 1 ust. 1 pkt 3 

ustawy o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym […] nie odwołuje 

się do podlegania domownika ubezpieczeniu społecznemu, że w tym wypadku chodzi tylko  

o pracę w charakterze domownika. Podobnie w wyroku NSA z dnia 22 października 2010 r., 

Sygn. Akt I OSK 650/10. 

Osoba zainteresowana jako osoba ucząca się w szkole wykazała, że mimo nauki w szkole 

świadczyła stale pracę w gospodarstwie rolnym rodziców (co również zostało potwierdzone 

przez świadków) i tym samym można przyjąć, że spełniała ustawową definicję domownika. 

Wobec tego nie ma przeszkód do zaliczenia przedstawionego przez niego okresu pracy 

w gospodarstwie rolnym rodziców do okresu pracy uprawniającego, do przyznania nagrody 

jubileuszowej. 

 

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

 

VIII. Udzielenie urlopu szkolnego pracownikowi zatrudnionemu na podstawie 

umowy na zastępstwo 

 

Osoba zainteresowana jest pracownikiem samorządowym. Jest zatrudniona na czas 

zastępstwa pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, która zdecydowała się na 

urlop wychowawczy. Osoba zainteresowana w chwili zawarcia umowy miała ukończone studia 

licencjackie. Osoba zainteresowana zwróciła się z wnioskiem o udzielenie urlopu 

szkoleniowego w wymiarze 21 dni roboczych na potrzeby pisania pracy magisterskiej. Nie 
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uzyskała zgody na urlop szkoleniowy. 

 

Podstawa prawna: art. 25 § 1 zd. 2 kodeksu pracy, art. 103(1) – 103(6) kodeksu pracy 

 

Art. 25 § 1 zd. 2 kodeksu pracy stanowi, że jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa 

pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym 

celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, 

obejmujący czas tej nieobecności. 

 

Umowa na czas zastępstwa jest szczególną odmianą umowy na czas określony. Umowa na 

czas zastępstwa jest umową celowościową, służy bowiem do zatrudnienia pracownika na czas 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zastępowanego. Zatem istota tej umowy 

polega na tym, że jest zawierana z nową osobą wyłącznie na czas absencji stałego 

pracownika np. z powodu urlopu: wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, 

bezpłatnego, zdrowotnego lub szkoleniowego. Zastępca może być zatrudniony tylko na okres 

z góry przewidziany przez pracodawcę (np. kilka dni, miesięcy lub lat). Datę końcową zawsze 

wyznacza dzień powrotu stałego pracownika na swoje stanowisko pracy. 

 

Bez względu na przyjętą długość jej trwania, może ona być w dowolnym czasie zakończona. 

Nie ma potrzeby wprowadzania zastrzeżenia, jak dla umów na czas określony przewidzianego 

w art. 33 k.p., który uprawniałby strony do dokonania wypowiedzenia. Zatem z inicjatywą 

może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik, bez konieczności podawania przyczyny 

swej decyzji. W efekcie następuje uelastycznienie stosunku pracy, albowiem w prosty i szybki 

sposób dochodzi do ustania zatrudnienia. 

Zgodnie z treścią art. 1031 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się 

zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy 

pracodawcy, albo za jego zgodą. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe 

przysługują: 

1. urlop szkoleniowy, 

2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć 

na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze: 

1. 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 

2. 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, 

3. 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, 

4. 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz 

przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 

 

Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach 
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innych, niż określone powyżej mogą być przyznane zgodnie z art. 1036 k.p.: 

1. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, 

2. urlop bezpłatny, 

3. w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą 

i pracownikiem. 

  

Przepisy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych  art. 103(1)–103(6) zostały dodane 

do kodeksu pracy  ustawą nowelizującą z dnia 20 maja 2010 r., która weszła w życie dnia  

16 lipca 2010 r. Wcześniej ta problematyka uregulowana była w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r.  

w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego 

dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.). 

 

Z treści art. 103(1) –103(5) k.p. wynika, że stanowią one podstawę do zawarcia między 

pracownikiem, a pracodawcą umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Przy czym 

podkreślić należy, że inicjatywa należy do pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

przez pracownika możliwe jest także za zgodą pracodawcy. 

 

Na mocy umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracodawca zobowiązuje się 

przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie wskazanej w umowie 

co najmniej uprawnienie do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienie z całości lub części dnia 

pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na czas ich 

trwania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, pracownik zaś zobowiązuje się co najmniej 

do podjęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie wskazanej w umowie i dołożenia 

należytej staranności w dążeniu do jego ukończenia. Są to elementy konieczne umowy  

o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

 

Wymiar i zasady udzielania urlopu szkoleniowego są określone w art. 103(2). Dla potrzeb 

ustalenia wynagrodzenia (za czas urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia), istotne jest precyzyjne określenie w umowie rodzaju szkolenia i czasu jego 

trwania. 

W przedmiotowej sprawie zauważyć należy, że nie została zawarta pomiędzy pracodawcą  

a pracownikiem umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ani z inicjatywy pracodawcy, 

ani też pracodawca nie wyrażał zgody na podnoszenie przez niego kwalifikacji zawodowych. 

Osoba zainteresowana w żadnym piśmie poprzedzającym zawarcie umowy o pracę na 

zastępstwo- nie wskazała, że jest studentem studiów magisterskich. 

Stąd w oparciu o wskazane wyżej przepisy art. 103(1) do 103(6) kodeksu pracy należy 

stwierdzić, że nie było możliwe udzielenie urlopu szkoleniowego na podstawie art. 103(1)  

§2 pkt 1 kp . 

Natomiast możliwe jest  udzielenie  urlopu bezpłatnego w wymiarze ustalonym 

w porozumieniu zawartym między pracodawcą i pracownikiem. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

IX. Cofnięcie pozwu w trakcie trwania postępowania. 

 
Wniosłem do sądu pozew o zapłatę, jednak już po tym jak odbyła się pierwsza rozprawa, mój 

dłużnik uregulował całą należną kwotę i większość odsetek. Co należy teraz zrobić w celu 

zakończenia postępowania? 

 

W związku z realizacją celu w jakim faktycznie wszczęto postępowanie sądowe, możliwym 

pozostaje cofnięcie pozwu, jednak z uwagi na okoliczność, że nastąpi to już w trakcie trwania 

postępowania konieczne jest również złożenie oświadczenia dotyczącego nieuregulowanej 

części roszczenia. 

Powód może cofnąć bowiem pozew wraz ze zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, co 

oznacza, iż powód wycofuje swoje powództwo oraz zrzeka się dochodzonego roszczenia. 

Takie cofnięcie pozwu nie wymaga zgody pozwanego i może być dokonane w dowolnym 

momencie, aż do chwili wydania wyroku.  

Powód może również cofnąć pozew bez zrzeczenia się roszczenia, bez zgody pozwanego, ale 

jedynie do chwili rozpoczęcia się rozprawy. Natomiast od chwili rozpoczęcia rozprawy do 

wydania wyroku, tylko za zgodą pozwanego. 

Cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia oznacza że powód wycofuje powództwo 

jednocześnie rezygnując z jego rozpoznania w danym procesie. Będzie mógł natomiast  

w przyszłości wytoczyć powództwo o zapłatę. 

 

Należny mieć również na uwadze, iż cofnięcie pozwu przez powoda podlega kontroli sądu, 

który to może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne, w przypadku, jeśli czynność taka 

jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia 

prawa. Za niedopuszczalne sąd może również uznać zrzeczenie się lub ograniczenie 

powództwa. 

Podstawa prawna: art. 203 k.p.c. 

 

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

 

X.  Skutki niewykonania ugody sądowej. 

 
W sprawie sądowej o zapłatę należności z tytułu pożyczki zawarłem ugodę sądową z moim 

dłużnikiem, zgodnie z którą ma mi zapłacić należność główną z tytułu pożyczki, a ja  

zrezygnowałem z odsetek. Niestety mój dłużnik opóźnia się z płatnością już ponad  

2 miesiące, co mogę zrobić w celu jego przymuszenia. 

 

Przesłanki dopuszczalności ugody sądowej: 

1. ugoda może być zawarta w każdym stadium postępowania; 

2. przedmiotem ugody może być tylko sprawa cywilna, dla której dopuszczalna jest 

droga sądowa. 
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3. Treść ugody musi być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie może 

zmierzać do obejścia prawa. Oznacza to, iż ugoda zawierana w postępowaniu 

pojednawczym podlega kontroli sądu pod względem zgodności z prawem, zasadami 

współżycia społecznego oraz ewentualnym zamiarem obejścia prawa. 

 

Ugoda zawarta w trakcie postępowania sądowego (ugoda procesowa)- wciągana jest do 

protokołu rozprawy i podpisywana przez strony. Taki dokument stanowi tytuł egzekucyjny- 

w takim zakresie, w jakim nadaje się do egzekucji. 

Obowiązek wskazany w ugodzie sądowej, podobnie jak wyrok sądowy, może być  

wegzekwowany za pośrednictwem komornika sądowego. 

 

Sprawa zakończona ugodą korzysta z zasady „rzeczy osądzonej” (res iudicata) i nie może być 

ponownie przedmiotem rozpoznania sądu. 

 

Jeśli strona zobowiązana do wykonania świadczenia lub zaniechania wykonywania czynności 

nie wykonuje ugody, uprawniony może domagać się przymusowego wykonania ugody. 

W tym celu konieczne będzie opatrzenie ugody klauzulą wykonalności. 

Stosowny wniosek należy złożyć w sądzie, w którym aktualnie znajdują się akta (zazwyczaj 

jest to sąd I instancji). W przypadku jeśli ugoda zawarta została w postępowaniu 

apelacyjnym, wniosek należy skierować do tego sądu, do czasu przekazania akt. 

Opłata od wniosku wynosi 50 zł. W jego treści należy podać, że ugoda nie została wykonana 

(w całości i w części).  

Dłużnik jest informowany o toczącym się postępowaniu klauzulowym i przysługuje mu prawo 

zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. 

 

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

 

XI. Świadek sporządzenia testamentu. 

 
Zostałem poproszony o uczestniczenie w sporządzeniu testamentu. Jakie obowiązki wiążą się 

z wzięciem udziału w tej czynności? 

 

W kodeksie cywilnym wprowadzono instytucję świadka sporządzenia testamentu, którego 

obecność jest konieczna w sytuacji, jeśli spadkodawca nie ma możliwości sporządzenia 

testamentu w podstawowej, pisemnej formie. W przepisach przewidziano liczbę świadków, 

jak również warunki, jakie musi spełniać oboa podejmująca się tej czynności. 

Świadek testamentu został przewidziany w następujących sytuacjach: 

 przy sporządzaniu testamentu allograficznego konieczna jest obecność 2 świadków 

(testament taki można sporządzić poprzez złożenie swojej woli ustnie wobec wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu 

lub gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego); 

 przy sporządzaniu testamentu ustnego niezbędna jest obecność co najmniej  
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3 świadków (taki testament sporządza się, gdy istnieje obawa rychłej śmierci 

spadkodawcy, albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności niemożliwe lub bardzo 

utrudnione jest zachowanie zwykłej formy testamentu); 

 przy spisywaniu testamentu podróżnego wymaga się obecności 2 świadków (ten 

testament sporządza się podczas podróży na polskim statku morskim lub 

powietrznym). 

 

W zależności od rodzaju testamentu, który jest sporządzany, rola świadka polega na: 

 przy sporządzaniu testamentu allograficznego – świadek musi być obecny przy 

odczytaniu spadkodawcy protokołu (w nim spisuje się oświadczenie spadkodawcy), 

świadek musi także protokół podpisać;  

 przy sporządzaniu testamentu ustnego, poza oczywistą rolą bycia świadkiem jego 

sporządzania, jego treść może być stwierdzona właśnie przez spisanie oświadczenia 

spadkodawcy przez jednego ze świadków (albo przez osobę trzecią) przed upływem 

roku od jego złożenia, należy podać miejsce i datę oświadczenia oraz miejsce i datę 

sporządzenia pisma, pismo takie musi podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie, albo 

wszyscy świadkowie; jeżeli jednak treść takiego testamentu nie została w ten sposób 

stwierdzona, istnieje możliwość złożenia zgodnych zeznań świadków przed sądem  

w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku (dodatkowo, gdy przesłuchanie jednego 

ze świadków nie jest możliwe lub istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd 

może poprzestać na zgodnych zeznaniach 2 świadków); 

 przy sporządzaniu testamentu podróżnego świadek musi być obecny przy odczytaniu 

woli spadkodawcy przez dowódcę statku lub jego zastępcę, świadkowie muszą także 

złożyć odpowiednie podpisy. 

 

Świadkiem sporządzenia testamentu nie może być osoba, która: 

 nie ma pełnej zdolności do czynności  prawnych; 

 jest niewidoma, głucha lub niema; 

 nie może czytać i pisać; 

 nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 

 jest skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. 

 

Świadkiem sporządzenia testamentu nie może być również osoba, której została w nim 

przewidziana dla niej jakakolwiek korzyść. Ograniczenie to dotyczy również małżonków tych 

osób, jej krewnych lub powinowatych pierwszego i drugiego stopnia, i osób pozostających  

z nią w stosunku przysposobienia.  

W sytuacji, jeśli jedna z takich osób była jednak świadkiem sporządzenia testamentu, 

następuje skutek w postaci nieważności tego postanowienia, które przysparza korzyść 

osobie, małżonkowi lub innym wskazanym wyżej osobom. Jeżeli jednak z treści testamentu 

wynika, że bez takiego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu, skutkuje to 

nieważnością całego testamentu. 
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§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

XII. Zgoda współmałżonka na przysposobienie. 

 
Pozostaję w związku małżeńskim, jednak mój mąż wyjechał kilkanaście lat temu do Stanów 

 i nie mam z nim kontaktu. Chcę adoptować syn mojej zmarłej siostry, która zginęła  

w wypadku. Wiem, że konieczna jest zgoda mojego męża na adopcję, co mam zrobić, jeśli 

nie mogę się z nim skontaktować? 

 

Zgodnie z treścią art. 116 k.r.o. przysposobienie przez jednego z małżonków nie może 

nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynności prawnych 

lub porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.  

Ustawa pozwala na przysposobienie dziecka przez jedną osobę - nawet wtedy, gdy osoba ta 

pozostaje w związku małżeńskim. Uprawnienie do wyrażenia tej zgody ma charakter prawa 

wyłącznie osobistego i jako takie nie podlega ocenie sądu. Przysposobienie bez zgody 

drugiego małżonka nie jest jednak możliwe także wtedy, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu 

(tak K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 

2012). 

 
Zgoda drugiego małżonka nie jest wymagana, gdy: 

 nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, co wobec przepisu art. 10 § 2 k.c. 

wchodzi w rachubę tylko w razie całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia; 

 występuje trudna do przezwyciężenia przeszkoda do porozumienia się z nim; ma to 

miejsce wówczas, gdy porozumienie się z drugim z małżonków jest praktycznie 

niemożliwe lub bardzo utrudnione, np. gdy nie jest znane miejsce jego pobytu, gdy 

przebywa on w kraju, z którym nie ma łączności, ale także wtedy, gdy poważna 

choroba drugiego z małżonków nie pozwala na nawiązanie z nim kontaktu. Musi to być 

jednak przeszkoda długotrwała, a nie przemijająca z upływem krótkiego czasu. 

 

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

 

XIII. Zgoda rodziców na adopcję dziecka. 

 
Staramy się z mężem o adopcję ciężko chorego chłopca, który został zostawiony w szpitalu 

przez jego matkę. Dowiedzieliśmy się, że pomimo tego musimy czekać na zgodę jego matki 

na adopcję. 

 

Jak stanowi art. 119 i 1192 k.r.o. do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców 

przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani, albo 

porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zgoda rodziców na 

przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej, niż po upływie sześciu tygodni od 

urodzenia się dziecka.  

 



18 

Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo 

braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli 

odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. 

 

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

 

XIV.  Kurator dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu. 

 
Złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po mojej babci. Dostałam sądu informację, 

iż pod wskazanym przeze mnie adresem mojego kuzyna nikt nie mieszka i że mam podać 

aktualny adres pod rygorem zawieszenia postępowania. Co mogę zrobić aby tego uniknąć? 

 

Składając do sądu pozew lub wniosek należy wskazać adres strony pozwanej lub uczestników 

postępowania, pod który będzie możliwe przesłanie korespondencji sądowej.  

W przypadku jeśli wskazany adres okazuje się nieaktualny, a nie możliwości ustalenia 

nowego adresu możliwe pozostaje złożenie w postępowaniu wniosku o ustanowienie kuratora 

dla nieznanego z miejsca pobytu. Konieczne jest jednak uprawdopodobnienie, że nie ma 

możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu danej osoby. Uprawdopodobnienie polega na 

tym, że wszystkie możliwe działania w celu ustalenia miejsca zamieszkania osoby pozwanej 

zostały dokonane z należytą starannością., np. poprzez przedstawienie informacji z biura 

ewidencji ludności z ostatnim adresem zamieszkania, wyciągu z KRK z ewidencji działalności 

gospodarczej itp. 

Strona, która wnosi o ustanowienie kuratora zobowiązana jest pokryć koszty związane z jego 

udziałem. 

Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny, a niemożność ustalenia aktualnego adresu za 

uprawdopodobnioną - ustanowi kuratora. 

 

O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłasza publicznie w budynku sądowym i lokalu 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za 

potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się 

skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego 

terminu, od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym. 

 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Skutki wniesienia skargi na orzeczenie referendarza. 

 

Skarga na orzeczenie referendarza przysługuje od orzeczeń nieprawomocnych i sąd 

rozpoznaje ją jako sąd pierwszej instancji. Zasadniczo wniesienie skargi wywołuje określony 

skutek – orzeczenie referendarza traci bowiem moc. Od zasady tej przewidziano szereg 
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wyjątków. 

Wyjątkami od zasady utraty mocy orzeczenia referendarza wskutek wniesienia skargi są: 

orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalności, orzeczenia o stwierdzeniu wykonalności 

europejskiego nakazu zapłaty, o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w art. 7958 k.p.c., 

orzeczenie w kwestiach kosztów sądowych lub kosztów procesu, orzeczenia dotyczące wpisu 

w księdze wieczystej, w KRS oraz w rejestrze zastawów.  

Utraty mocy orzeczenie referendarza sądowego nie jest uzależniona od wniesienia skarg 

przez wszystkie strony czy uczestników postępowania, tj. utrata mocy nastąpi w każdym 

przypadku skutecznego wniesienia skargi, nawet jeśli pozostałe strony i uczestnicy akceptują 

treść orzeczenia.  

W związku z utratą mocy orzeczenia referendarza sądowego na skutek wniesienia skargi sąd 

rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji i nie jest związany treścią orzeczenia 

referendarza, ani też zarzutami podniesionymi w skardze. 

W pozostałych przypadkach sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio 

przepisy o zażaleniach.  

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

 

II. Skutki cofnięcia apelacji. 

 

Cofnięcie apelacji rodzi szereg konsekwencji procesowych dla stron postępowania.  

W pierwszej kolejności w związku z cofnięciem środka zaskarżenia sąd umarza postępowanie 

apelacyjne.  

 

Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania stanie się prawomocne z chwilą upływu 

terminu do złożenia zażalenia na to postanowienie (czyli z upływem 7 dni od doręczenia 

postanowienia o umorzeniu lub od ogłoszenia postanowienia o umorzeniu, jeśli ogłoszenie 

nastąpiło na rozprawie, a strona nie zażądała jego doręczenia). Z tą też datą uprawomocni 

się pierwotnie zaskarżone orzeczenie. 

Z cofnięciem apelacji wiąże się również zwrot stronie, która ją wniosła, całego uiszczonego 

wpisu, ale jedynie w przypadku jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma 

pozostałym stronom postępowania.  

 

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

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Roszczenie (świadczenie) niepieniężne. 

 

Świadczenie niepieniężne polega na zaspokojeniu wierzyciela poprzez wydanie ruchomości, 

nieruchomości lub uzyskanie od dłużnika określonego zachowania (jak: złożenia oświadczenia 

woli, dokonania jakiejś czynności, zaniechania przeszkadzania czynnościom wierzyciela). 

Egzekucja tych świadczeń umożliwia stosowanie przez organ egzekucyjny przewidzianych  
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w przepisach prawa środków przymusu wobec dłużnika. 

 

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

 

II. Niezawisłość sędziowska. 

 

Konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z którą sędzia rozstrzygając sprawę 

podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, nie podlega żadnym naciskom i żadnym 

zależnościom z zewnątrz, szczególnie ze strony władzy wykonawczej.  

Sędzia jest zatem niezależny w orzekaniu, pozostaje on natomiast w stosunku 

podporządkowania służbowego.  

Definicję niezawisłości sędziowskiej analizował Trybunał Konstytucyjny, zgodnie składają się 

na nią następujące elementy: 

 bezstronność w stosunku do uczestników postępowania, 

 niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych, 

 samodzielność sędziego wobec władz i innych organów sądowych, 

 niezależność od wpływu czynników politycznych, zwłaszcza partii politycznych, 

 wewnętrzna niezależność sędziego. 

Celem zachowania niezawisłości sędziów jest zapewnienie stabilności w wykonywaniu funkcji 

wymiaru sprawiedliwości bez względu na zmiany, jakie mogą zachodzić w organach władzy 

ustawodawczej i wykonawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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