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Dział I. Artykuły. 

 

Sprawy cywilne 

I. Przywrócenie posiadania – ochrona posesoryjna. 

 

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

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

ostatnich dniach właściciel nieruchomości, po której przebiegał opisany szlak drożny postawił 

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

ramach prawnie dopuszczalnej samopomocy nie usunął niezwłocznie przeszkody. 

 

Stan prawny sprawy: art. 344 § 1 kodeksu cywilnego - ustawa z dnia 23.04.1964 roku z 

późniejszymi zmianami / Dz.U.64.16.93 /. 

 

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. 
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II. Naruszenie ograniczonego prawa rzeczowego służebności drogowej (drogi 

koniecznej). 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że jest właścicielką nieruchomości, która nie ma 

odpowiedniego dostępu do drogi publicznej oraz, że na rzecz tej nieruchomości ustanowione 



zostało ograniczone prawo rzeczowe służebności drogowej (drogi koniecznej). Pani R. 

wyjaśniła przy tym, że właściciel nieruchomości przez którą droga konieczna przebiega czyni 

jej przeszkody w korzystaniu z drogi oraz poprosiła o udzielenie informacji dotyczących 

środków ochrony prawnej, które jej przysługują. 

  

Prawnik wyjaśnił Pani R. że ograniczone prawo rzeczowe służebności drogowej (drogi 

koniecznej) może być chronione zarówno w drodze powództwa posesoryjnego (powództwo o 

ochronę posiadania) jak i powództwa windykacyjnego (powództwo o ochronę prawa 

własności). 

W toku postępowania zainicjowanego powództwem windykacyjnym sąd bada stan prawny 

nieruchomości natomiast w toku postępowania zainicjowanego powództwem posesoryjnym 

sąd bada tylko i wyłącznie ostatni stan posiadania oraz fakt samowolnego jego naruszenia. Z 

procesowego punktu widzenia w postępowaniu windykacyjnym Panią R. obciążałby zatem 

obowiązek wykazania (udowodnienia) zdecydowanie większej ilości przesłanek niż w 

postępowaniu posesoryjnym. Nie bez znaczenia pozostaje, przy tym, że postępowanie w 

sprawie o ochronę posiadania jest szybsze oraz tańsze od postępowania windykacyjnego 

zapewnia natomiast taki sam rezultat (nakazanie pozwanemu dopuszczenie powoda do 

korzystania z drogi koniecznej). Negatywną dla powoda konsekwencją wniesienia powództwa 

o ochronę posiadania, jest natomiast to, że postępowanie takie, nie zamyka pozwanemu w 

przypadku negatywnego dla niego prawomocnego wyroku sądu dalszej drogi procesowej w 

dochodzeniu swoich praw. W razie przegranej pozwanego, będzie on mógł zatem wytoczyć 

powodowi proces o ochronę własności. Nie byłoby tak w przypadku, gdyby powód od razu 

wniósł pozew o ochronę własności i uzyskał dla siebie prawomocne pozytywne orzeczenie. 

Wyrok taki uniemożliwiałby pozwanemu wniesienie  sprawy o ochronę własności. 
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Prawo pracy 

 
III. Sprostowanie świadectwa pracy. 

 

Wystąpiłem do pracodawcy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Pracodawca 

zapowiedział, że uwzględni moje żądanie, jednocześnie stwierdził, że odbierając nowe 

świadectwo pracy powinienem zwrócić mu poprzednie. Czy żądanie zwrotu świadectwa pracy 

przez pracodawcę jest uzasadnione? 

 

Prostowanie świadectwa pracy jest uregulowane a art. 97 k.p. oraz w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa 

pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 nr 60 poz. 282 z 

późn. zm.). Rozporządzenie stanowi (§ 5 ust. 1), że pracodawca uwzględniając wniosek 



pracownika o sprostowanie świadectwa pracy wydaje nowe świadectwo w terminie 7 dni od 

otrzymania wniosku pracownika. Jednocześnie, jak wynika z § 5 ust. 5 rozporządzenia, 

pracodawca obowiązany jest najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa 

usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy – 

dotyczy to zatem zarówno kopii znajdującej się w aktach osobowych pracownika, jak i 

wydanego świadectwa, będącego w posiadaniu pracownika. Postępowanie pracodawcy 

żądającego zwrotu wydanego dokumentu znajduje zatem podstawę w przepisach prawa 

pracy. 
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IV. Czy lekarz może wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy za okres 

przed datą badania? 

 

Wydawanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy jest uregulowane 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia 

lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych z dnia 27 lipca 1999 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 229). W §3 ust. 2 

rozporządzenia czytamy, że Zaświadczenie lekarskie może być wystawione na okres nie 

dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki 

wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Zaświadczenie 

lekarskie może być wystawione przez lekarza psychiatrę na okres jeszcze wcześniejszy, w 

razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność 

ubezpieczonego do oceny własnego postępowania (§3 ust. 3). Należy zatem stwierdzić, że 

lekarz ma możliwość wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy za okres 

poprzedzający dzień badania, jednak – pomijając przypadki zaświadczeń wystawianych przez 

psychiatrów – dotyczy to przypadków nie budzących wątpliwości i nie może dotyczyć okresu 

dłuższego niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie.  
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V. Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego. 

 

Klientka podjęła po porodzie pracę na 1/4 etatu zawierając umowę na czas określony 2 lat. 

Przepracowała 3 miesiące i chciałaby udać się na urlop wychowawczy, bo nie jest w stanie 

pogodzić macierzyństwa z pracą. Czy może w tej sytuacji ubiegać się o płatny urlop 

wychowawczy? 

Zgodnie z art. 186 § 1 Kp pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 



wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu 

zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. 

Prawo do urlopu wychowawczego nie jest jednoznaczne z prawem do tzw. płatnego urlopu 

wychowawczego. Z zasady urlop wychowawczy jest bezpłatny, jednakże pracownik 

korzystający z urlopu wychowawczego może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatek do 

zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu. Do 

otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatku niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w 

ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 

992 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 10. ust. 5 pkt 2 ww. ustawy dodatek nie przysługuje pracownikowi, jeżeli 

bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku 

pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. W sposób dosłowny należy rozumieć tu określenie 

„bezpośrednio”, oznacza ono bowiem, że pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 

6 miesięcy tuż przed pójściem na urlop wychowawczy. 

Ponadto pracownik, który ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego, musi mieć w pierwszej 

kolejności prawo do samego zasiłku rodzinnego. Dlatego musi być spełnione także i inne 

kryterium: dochodowe. Według przepisów ww. ustawy (art. 5) zasiłek rodzinny przysługuje, 

jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, 

jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 

uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł. 

Nie wystarczy więc wypracowanie 6 miesięcy w dowolnym czasie przed urlopem 

wychowawczym, aby otrzymywać świadczenia rodzinne podczas urlopu wychowawczego. 

Należy spełniać wszystkie kryteria określone w ustawie, aby mieć prawo do zasiłku 

rodzinnego i dodatków do niego. 
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VI. Praca zawodowa na urlopie wychowawczym. 

 

Pracownica nie musi wracać do pracy po urlopie macierzyńskim. Może zostać z dzieckiem i 

korzystać z urlopu wychowawczego. Zgodnie z dyspozycją art. 186 kodeksu pracy 

zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 

trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przy tym z urlopu nie może 

korzystać dłużej niż do momentu, kiedy dziecko skończy cztery lata. Jeśli jest 

niepełnosprawne, to urlop może trwać do osiągnięcia przez nie pełnoletności. 



Urlop wychowawczy w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego jest bezpłatny. Dlatego też 

w czasie korzystania z niego możliwe jest podjęcie pracy zarobkowej, zarówno w 

dotychczasowej firmie, jak tez w innej. Dopuszczalne jest również prowadzenie działalności 

gospodarczej. 
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VII. Prawo do zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu wychowawczego. 

 

Kiedy matka w czasie bezpłatnej opieki nad dzieckiem rodzi kolejne, może liczyć na 

świadczenie macierzyńskie. 

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Dla pracownicy, która z niego korzysta, jest to przerwa w 

świadczeniu pracy. W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego w czasie tego wolnego 

ubezpieczona co do zasady nie dostaje zasiłku macierzyńskiego. 

 

Zasiłek macierzyński przysługuje natomiast ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia 

chorobowego albo urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub też przyjęła na wychowanie 

dziecko w wieku do 7 roku życia. 

Zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, 

która przypada po porodzie. 

Prawo do zasiłku przysługuje także w przypadku opieki nad dzieckiem, wobec którego 

podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia. Jednocześnie 

konieczne jest wystąpienie przez ubezpieczoną do sądu opiekuńczego w sprawie jego 

przysposobienia. 

Wypłaty zasiłku domagać się może również ubezpieczona, która przyjęła na wychowanie w 

ramach rodziny zastępczej (ale nie rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z 

dzieckiem) dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia. 

Prawo do zasiłku przysługuje również mężczyźnie, który jest ubezpieczony i który przyjmuje 

dziecko na wychowanie, na takich samych zasadach, jakie dotyczą kobiety. 

 

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 

ze zm.). 

 

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

 

Sprawy rodzinne 

 
VIII. Zmiana treści wyroku orzekającego rozwód w zakresie opieki nad dzieckiem. 



 
Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent z następującym 

problemem: Wyrokiem Sądu Okręgowego został orzeczony rozwód jego małżeństwa z 

wyłącznej winy pozwanej czyli żony. Miejsce pobytu małoletniego syna stron ustalone zostało 

przy matce. Od beneficjenta na rzecz małoletniego zasądzone zostały alimenty w wysokości 

400 złotych miesięcznie. 

Obecnie na skutek nieprzewidzianych okoliczności matka dziecka wyjechała z innym 

mężczyzną i w zasadzie poza telefonami nie utrzymuje z dzieckiem żadnego kontaktu. Stało 

się tak gdy w ubiegłym roku dziecko było na wakacjach u beneficjenta, po czym nie zostało 

przez matkę odebrane i zapisane zostało do szkoły w miejscowości gdzie mieszka wraz z 

ojcem. Beneficjent przeprowadził już sprawę o zmianę wyroku rozwodowego w części 

dotyczącej władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dziecka przy nim, z tym, że obecnie chodzi 

mu o to żeby wobec faktu, że dziecko jest przy nim nie był obciążony obowiązkiem 

alimentacyjnym i miał przyznane alimenty na jego rzecz od matki dziecka - byłej żony. 

 

Stan prawny sprawy: Ustawa z dnia 25.02.1964 kodeks rodzinny i opiekuńczy / Dz.U.nr 9 

poz.59 z późniejszymi zmianami /- art.133 par.1 i 138 k.r.i op. dotyczące alimentacji. 

  

W przedmiotowej sprawie beneficjent winien wystąpić do właściwego ze względu na miejsce 

pobytu dziecka Sądu Rejonowego z dwoma pozwami, które winny być połączone i 

rozpatrywane w jednej sprawie. Pierwszy dotyczy uchylenia obowiązku alimentacyjnego 

beneficjenta w stosunku do jego syna , który obecnie jest przy nim i w pozwie tym winien 

powołać sprawę jaka toczyła się już w Sądzie o zmianę wyroku rozwodowego w części 

dotyczącej władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dziecka. Drugi z kolei pozew to sprawa o 

zasądzenie od pozwanej - matki dziecka alimentów na rzecz małoletniego syna. Wyrok jaki 

zapadnie co do alimentów zawiera rygor natychmiastowej wykonalności i gdyby pozwana nie 

płaciła alimentów należy go złożyć u Komornika celem egzekucji. 
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Sprawy spadkowe 

 
IX. Sporządzenie testamentu przez ciężko chorą osobę. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent w imieniu ciężko chorej 

matki przebywającej w szpitalu, której wolą jest aby swój majątek spadkowy przekazać 

jednemu z czterech synów, przy pominięciu pozostałych. Matka z uwagi na stan zdrowia nie 

jest w stanie samodzielnie go sporządzić, nie może również udać się do notariusza. 

Jest w pełni sprawna umysłowo, ma całkowitą świadomość, jednakże z uwagi na obłożną 

chorobę jest unieruchomiona. 



 

Stan prawny: ustawa z dnia 23.04.1964 r / Dz.U. nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami/ - 

art. 949 kodeksu cywilnego i następne dotyczące testamentów. 

 

W przedmiotowej sprawie matka beneficjenta winna sporządzić testament najlepiej 

notarialny, gdyż jest on w zasadzie prawie niemożliwy do obalenia przez pozostałych 

spadkobierców - braci beneficjenta. O ile nie jest w stanie udać się w tym celu do notariusza 

notariusz może przyjechać do szpitala celem dokonania tej czynności. Gdyby jednak nie 

udało się sporządzić testamentu w tej formie, a istniała obawa rychłej śmierci 

spadkodawczyni może oświadczyć swoją ostatnia wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co 

najmniej trzech świadków. Jest to tzw testament szczególny a jego treść może być 

stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo inna osoba spisze jego treść najpóźniej 

do roku od jego złożenia podając miejsce i datę jego sporządzenia, a podpiszą go 

spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.  

Gdyby jednak treść testamentu nie została w ten sposób stwierdzona można w ciągu 6 

miesięcy od śmierci spadkodawcy stwierdzić przez zgodne zeznania świadków przed Sądem. 

Gdyby okazało się, że przesłuchanie jednego świadka jest niemożliwe, Sąd może poprzestać 

na zgodnych zeznaniach dwóch świadków. Gdyby okazało się, że ustały okoliczności 

uzasadniające sporządzenie testamentu szczególne / np. spadkodawczyni wyzdrowiała / to 

testament taki traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania choroby. 
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X. Testament częściowy. 

 
W testamencie własnoręcznym osoba samotna przeznaczyła mi własność mieszkania. Jest to 

w zasadzie jedyny wartościowy składnik majątku spadkowego. Testament jednak nic nie 

wspomina o ruchomościach stanowiących wyposażenie mieszkania. Dalsza rodzina zmarłego 

niedawno stwierdziła, że skoro testament nie wspomina o przedmiotach stanowiących 

urządzenie mieszkania to nie mam do nich prawa, gdyż należy mi się z majątku zmarłego 

samo mieszkanie i nic poza tym. Czy mieszkanie dziedziczy się razem z jego urządzeniem? 

 

Jeśli testament nie rozstrzyga, czy osoba, której przeznaczono mieszkanie jest zapisobiorcą 

czy spadkobiercą, a poza mieszkaniem i ruchomościami zmarły nie pozostawił po sobie 

innego majątku, w omawianej sytuacji należałoby ustalić, czy wartość ruchomości 

stanowiących wyposażenie mieszkania przedstawia istotną wartość w stosunku do wartości 

samego mieszkania. Zgodnie z art. 961 zd. 1  k.c. Jeżeli spadkodawca przeznaczył 

oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują 

prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiorcę, lecz za 

spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeśli przedmioty stanowiące wyposażenie 



mieszkania przedstawiają nieistotną wartość w stosunku do samego mieszkania, zatem  

mieszkanie wymienione  w testamencie wyczerpuje prawie cały spadek, w konsekwencji  

należałoby uznać, że osoba, której przeznaczono w testamencie mieszkanie jest też jedynym 

spadkobiercą majątku spadkowego (w tym również pozostałych po zmarłym ruchomości). 

Inaczej sytuacja przedstawiałaby się, gdyby ruchomości te przedstawiały większą wartość, 

tak, że samo mieszkanie nie wyczerpywałoby prawie całego majątku spadkowego. Wówczas 

spadkobiercami zmarłego zostaliby spadkobiercy ustawowi, zaś mieszkanie stanowiłoby 

przedmiot zapisu na rzecz osoby wskazanej w testamencie. O tym, kto jest spadkobiercą i w 

jakich częściach, w razie sporu decyduje postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Postanowienie takie nie reguluje prawa do poszczególnych przedmiotów lecz ustala udziały w 

majątku spadkowym. 
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Sprawy różne 

 
XI. Adres zamieszkania i adres zameldowania. 

 

Zamierzam wystąpić do sądu z pozwem, jednak pozwany nie mieszka pod adresem 

zameldowania. Jaki adres należy wskazać w pozwie? 

 

Adres zameldowania i miejsce zamieszkania nie są pojęciami tożsamymi. Często zdarza się, 

że dana osoba nie zamieszkuje pod adresem zameldowania. Adres zameldowania jest 

regulowany przepisami administracyjnymi i służyć ma ewidencji ludności. Z kolei zgodnie z 

definicją zawartą w art. 25 k.c. miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w 

której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zauważmy, że zgodnie z art. 126 § 2 

k.p.c., gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać m. in. 

oznaczenie miejsca zamieszkania (a nie adresu zameldowania) stron. Dla prawidłowego 

oznaczenia miejsca zamieszkania w pozwie konieczne jest jednak wskazanie nie tylko nazwy 

miejscowości ale też dokładnego adresu, aby możliwa była dalsza korespondencja ze 

wskazanymi podmiotami. Jeśli więc strona nie mieszka pod adresem zameldowania – w 

pozwie należy wskazać adres gdzie dana osoba faktycznie zamieszkuje. 
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XII. Sprawa o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że wespół ze swoją żoną przebywającą w Republice 

Austrii jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 



mieszkalnym. Pan A. wyjaśnił, że w związku z istotnym pogorszeniem stosunków między 

małżonkami nosi się z zamiarem złożenia do właściwego organu prowadzącego właściwy 

rejestr (ewidencję ludności) wniosku o wymeldowanie żony z miejsca, w którym jest ona 

zameldowana na pobyt stały i w którym de facto nie przebywa. Pan A. poprosił o wyjaśnienie 

kwestii dotyczących wymeldowania. 

  

Prawnik wyjaśnił Panu A., że: (1) osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub 

czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, 

właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia 

tego miejsca; (2) organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu 

dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania 

osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i 

nie dopełniła obowiązku wymeldowania się; (3) osoba, która wyjeżdża poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój 

wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi 

wymienionemu w ust. 1. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia 

dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30. dniu, licząc od 

dnia powrotu; (4) Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada 

okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest 

zwolniona od obowiązku wymeldowania się; (5) wymeldowania z dotychczasowego miejsca 

pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas 

zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, 

z którego ma nastąpić wymeldowanie. 

 

Prawnik wyjaśnił ponadto, że: (1) ani zameldowanie ani wymeldowanie nie ma żadnego 

związku z prawem do nieruchomości - ani nie rodzi prawa do tej nieruchomości, ani go nie 

pozbawia - nie jest też  żadną okolicznością, która miałaby znaczenie dla ewentualnych 

sporów na tle podziału i spłat z majątku dorobkowego małżonków; (2) sam fakt pobytu za 

granicą nie stwarza podstaw do wymeldowania, jeśli nie towarzyszą temu okoliczności 

wskazujące na dobrowolne i trwałe opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu stałego. 
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XIII. Przeniesienie pozwolenia na budowę na osobę trzecią. 

 

Klient chce zakupić działkę na której rozpoczęta jest budowa domu. Zamierza kontynuować 

rozpoczętą budowę. Czy w tym celu powinien mieć nowe pozwolenie na budowę czy może 

prowadzić prace budowlane w oparciu o pozwolenie wydane na sprzedającego? 

Przez pozwolenie na budowę, zgodnie z przepisem art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 



1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156, z 2006 r., poz. 118 z późn. zm. – dalej 

w skrócie nazywanej Ustawą), należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. Decyzja ta upoważnia konkretnego inwestora do rozpoczęcia danej 

budowy, a przez zatwierdzenie projektu budowlanego akceptuje przedstawiony przez 

inwestora plan budowy, w tym jej funkcję i konstrukcję oraz zamierzone przez inwestora 

zasady zagospodarowania działki budowlanej lub terenu budowy (art. 28 Ustawy). 

Reasumując, zasadą jest, iż pozwolenie na budowę wydaje się na rzecz oznaczonego 

podmiotu i w stosunku do konkretnej nieruchomości. Jak słusznie stwierdził Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2001 r., II SA/Kr 76/98, uprawnienia z decyzji 

o pozwoleniu na budowę uzyskuje, zasadniczo, jedynie osoba, na rzecz której decyzja ta 

została wydana.   

Tymczasem w trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą zaistnieć różnego rodzaju 

okoliczności, które uzasadniać będą konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę na inny 

podmiot. Może tu chodzić przykładowo o takie sytuacje jak zbycie prawa do nieruchomości, 

której dotyczy pozwolenie na budowę czy też, zwłaszcza w przypadku osób prawnych, ich 

przekształcenie. Przeniesienie pozwolenia na budowę pozwala wtenczas uniknąć komplikacji, 

jakie niewątpliwie powstałyby, gdy z jednej strony pozwolenie na budowę wskazywałoby 

konkretną osobę jako inwestora, a z drugiej inny podmiot zawiadamiałby o zakończeniu 

budowy.  

Prawne unormowanie sytuacji przeniesienia pozwolenia na budowę na inny niż inwestor 

podmiot zawiera przepis art. 40 Ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem organ, 

który wydał pozwolenie na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której 

decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli 

przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są 

jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. 

Trzeba w tym kontekście podkreślić, że przeniesienie decyzji w trybie przepisu cytowanego 

wyżej art. 40 Ustawy w sytuacji, gdy jej adresatem było kilku inwestorów lub gdy ma być 

ona przeniesiona na rzecz kilku osób, dopuszczalne jest wyłącznie w jednym postępowaniu 

administracyjnym z udziałem dotychczasowych i nowych inwestorów, którzy są jego stronami 

(por. też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 czerwca 1996 r. SA/Bk 1182/95). 

Oświadczenia stron, składane w toku postępowania o przeniesienie pozwolenia na budowę, 

wymagają formy pisemnej lub utrwalenia w formie protokołu. Rozstrzygnięcie w przedmiocie 

przeniesienia pozwolenia na budowę następuje w postaci decyzji administracyjnej (tak: 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 1994 r.; IV SA 974/93).   

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu podlega 

opłacie skarbowej w kwocie 90 zł. Wraz z pozwoleniem na budowę powinno nastąpić 



przekazanie następcy prawnemu przez inwestora całej dokumentacji związanej z procesem 

budowlanym niezbędnej do dalszego prowadzenia robót.  
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XIV. Złożenie deklaracji PIT po terminie. 

 

30 kwietnia upływa termin składania deklaracji rocznych PIT. Kto się spóźni, podlega karze 

za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. 

Złożenie deklaracji PIT po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego 

przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. 

 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który 

mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi 

podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe. 

Wysokość kary nakładanej przez urzędy zależy od tego, czy będzie to wykroczenie, czy 

przestępstwo karne skarbowe. Natomiast to, czy podatnik popełnił wykroczenie, czy 

przestępstwo karne skarbowe zależy od tego, ile będzie wynosiła niezapłacona kwota 

podatku. Jeżeli kwota nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, 

będzie to wykroczenie, powyżej tej kwoty – przestępstwo karno-skarbowe. Grzywna za 

przestępstwo wyznaczana jest już przez sąd. 

 

Możliwe jest jednak uniknięcie kary za nieterminowe złożenie zeznania rocznego. W tym celu 

należy jak najszybciej powiadomić urząd o niezłożonym przez nas w terminie zeznaniu 

podatkowym, zanim urząd sam wezwie do złożenia deklaracji. 

Podatnik może zapewnić sobie bezkarność poprzez złożenie tzw. czynnego żalu, czyli 

dokumentu powiadamiającego urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Prawidłowo złożony 

czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej. 

Zgodnie z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego - karze za przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego 

zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w 

szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. 

Podstawą skorzystania z czynnego żalu jest uregulowanie należności podatkowych (art 16 § 

2 k.k.s.). Podatek należy zapłacić w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, a ściśle 

mówiąc, uiścić w całości określoną należność, uszczuploną popełnionym czynem 

zabronionym. 

W zawiadomieniu należy opisać tzw. ”istotne okoliczności czynu zabronionego”. Chodzi więc o 

dokładny opis zaistniałej sytuacji. W związku z tym w zawiadomieniu należy ujawnić 



wszystkie powody i okoliczności, które spowodowały niedotrzymanie terminu podatkowego. 

Czynny żal na ogół składany jest na piśmie. Można jednak przekazać informacje ustnie do 

protokołu. 

 

Czynny żal nie zawsze przynosi pożądany skutek uwalniający podatnika od konsekwencji 

karnych skarbowych. Jest nieskuteczny w sytuacji, gdy został złożony: 

 w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o 

popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

 po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności 

przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

 

Nie może natomiast skorzystać z instytucji czynnego żalu sprawca, który: 

 kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego, 

 wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego 

czynu zabronionego, 

 zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa 

skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że czynny żal został dokonany ze 

wszystkimi członkami grupy lub związku; 

 nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony. 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Zawezwanie do próby ugodowej. 

 

Przed wszczęciem właściwego postępowania sądowego, w ramach tzw. postępowania 

pojednawczego, można wystąpić z zawezwaniem do próby ugodowej. 

Postępowanie to przeprowadzane jest zawsze przez sąd rejonowy i bez znaczenia pozostaje 

który sąd jest właściwy dla merytorycznego rozpoznania sprawy.  

  

W piśmie procesowym z zawezwaniem do próby ugodowej należy wskazać zakres roszczeń, 

należy bowiem pamiętać, że zawezwanie przerywa bieg przedawnienia. 

Na tym etapie postępowania nie ma konieczności przedstawienia szczegółowych dowodów 

potwierdzających istnienie dochodzonego roszczenia, a zatem można je zainicjować także 

przed zebraniem całego koniecznego materiału dowodowego. 

 



Zawezwanie od próby ugodowej podlega opłacie stałej w wysokości 40 złotych, niezależnie 

od wysokości wartości przedmiotu sporu. 

 

Zawarta w ramach postępowania pojednawczego ugoda sądowa po nadaniu klauzuli 

wykonalności może stanowić podstawę egzekucji. 

Co do zasady zawarcie ugody zamyka konieczność prowadzenia sporu sądowego dotyczącego 

tego samego roszczenia między tymi samymi stronami. 

Skutecznie wniesione zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia 

roszczenia. 
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II. Skutki niewykonania ugody sądowej. 

 

W postępowaniu sadowym o zapłatę została zawarta ugoda, zgodnie z która wierzyciel 

zrezygnował z części roszczeń, w tym roszczeń z tytułu odsetek, dłużnik natomiast 

zobowiązał się uregulować należność w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się 

orzeczenia. Pomimo upływu terminu dług nie został uregulowana. Jakie kroki może teraz 

podjąć wierzyciel w celu wyegzekwowania wierzytelności? 

  

Ugoda zawarta w trakcie postępowania sądowego wciągana jest do protokołu rozprawy i 

podpisywana przez strony.  

Ugoda zawarta przed sądem, nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej tzw. res iudicata, gdyż 

ta przynależna jest tylko prawomocnym orzeczeniom stanowiącym rostrzygnięcie sprawy np. 

wyrokom. Ugoda zatem nie ma mocy wyroku, jest natomiast tytułem egzekucyjnym zgodnie 

z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.,  w takim zakresie w jakim nadaje się do egzekucji i może być w 

określonych sytuacjach podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej. 

 

Wierzyciel może zatem wystąpić do Sądu o nadanie ugodzie klauzuli wykonalności, a po 

otrzymaniu ugody wraz z nadaną klauzulą wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 



I. Mediacja. 

Mediacja – metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we 

wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie 

akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. 

Postępowanie to jet dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do 

rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – 

mediatora. 

Mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska, wskazana przed 

strony postępowania. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających 

osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego 

rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest 

arbitraż. 

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w 

postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość 

zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania 

prawne). 

Mediacje sądowe wspomagają sądownictwo w załatwianiu wielu spraw (karnych, cywilnych, 

gospodarczych, rodzinnych, w sprawach nieletnich). Ugody zawarte w sprawach karnych i 

nieletnich mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, ale sędziowie nie są 

związani ich postanowieniami. W przypadku spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, by 

ugoda miała status ugody sądowej wymagane jest jej zatwierdzenie przez sąd, który może 

odmówić zatwierdzenia ugody tylko w wypadku gdy jest niezgodna z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego – art. 183 kpc. W razie braku zwrócenia się do sądu ugoda zawarta 

przed mediatorem ma status ugody cywilnoprawnej. 
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II. Komornik sądowy. 

 

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), 

działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o 

roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne 

czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis 

inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego 

przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. 

Komornicy wykonują powierzone im czynności zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod 

nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich 

czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym. 



Komornikiem sądowym może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki: 

1. posiada obywatelstwo polskie; 

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

3. posiada nieposzlakowaną opinię; 

4. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

5. nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe; 

6. ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł 

magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika; 

8. odbyła aplikację komorniczą; 

9. złożyła egzamin komorniczy; 

10. pracowała w charakterze asesora komorniczego co najmniej 2 lata; 

11. ukończyła 26 lat. 

Od wymagań określonych w pkt 8 i 9 zwolnieni są sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, 

radcowie prawni, notariusze oraz osoby, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, 

adwokacką, radcowską lub notarialną, a także osoby posiadające stopień naukowy doktora 

nauk prawnych. 

Komornik jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego, 

złożony za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego, w okręgu którego kandydat zamierza 

wykonywać swoje czynności. Przed powołaniem Minister Sprawiedliwości zasięga 

opinii samorządu komorniczego o zainteresowanym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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