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Nazwy aktów prawnych: 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz.93 ze zm.) 
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poz. 296 ze zm.) – dalej k.p.c. 
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 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59) -

dalej k.r.o. 
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555) - dalej k.p.k. 

 ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz.U. Nr 106, poz. 1148) - dalej k.p.w. 

 ustawa z dnia 6 lipca 1982 0r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 124, poz. 1361 ze zm.) - dalej k.w.u. 
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Dział I. Artykuły prawne. 

 

Sprawy cywilne. 

 

I. Zalegalizowanie samowoli budowlanej (budowa obiektu zakończona przed 

dniem 1 stycznia 1995 r.). 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się Pani D. Poinformowała ona 

dyżurującego w Centrum prawnika, że w roku 1984 wybudowała, bez decyzji o pozwoleniu 

na budowę, budynek gospodarczy na nieruchomości gruntowej stanowiącej jej własność. 

Wyjaśniła przy tym, że zamierza zalegalizować tę samowolę budowlaną w związku 

z zamiarem przeniesienia własności nieruchomości na rzecz swojej córki. Pani D. poprosiła 

o udzielenie informacji dotyczących możliwości legalizacji oraz wysokości opłaty 

legalizacyjnej, która zostałaby na nią ewentualnie nałożona. 

 

Po ustaleniu, że budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. - prawnik 

wyjaśnił Pani D., że w jej sprawie znajdują zastosowanie przepisy poprzednio obowiązującej 

ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane nie zaś przepisy obowiązującej 

obecnie ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Stosownie do przepisów, o 

których mowa: „Obiekty budowlane lub ich części wybudowane niezgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dacie ich budowy podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na 

własność państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy właściwy organ 

administracji stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część: (1) znajduje się na terenie, 

który zgodnie z postanowieniami przepisów o planowaniu przestrzennym nie jest 

przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę lub (2) 

powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia 

albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia” 

(art. 37 ust. 1 u.p.b.). Ocena przesłanek uzasadniających nakaz rozbiórki obiektu 

budowlanego powinna być dokonywana według stanu prawnego obowiązującego w dniu 

budowy tego obiektu, chyba że stan prawny w zakresie tych przesłanek obowiązujący w 

dacie orzekania przez inspektora nadzoru budowlanego, jest korzystniejszy dla inwestora 

(wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt II OSK 

1094/06). Dla zalegalizowania samowoli Pani D. powinna zatem zwrócić się do właściwego 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

budynku gospodarczego. Do swojego wniosku powinna dołączyć inwentaryzację 

powykonawczą i ekspertyzę techniczną potwierdzającą przydatność obiektu do użytkowania. 

Prawnik wyjaśnił, że skoro zarówno w obecnie obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, jak i w stanie obowiązującym w czasie budowy obiektu, 



nieruchomość,               na której obiekt został posadowiony przeznaczona była na cele 

budowlane oraz jeżeli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie wykaże, że dalsze 

akceptowanie funkcjonowania samowolnie posadowionych obiektów mogłoby spowodować 

groźbę dla życia lub zdrowia przebywających w pobliżu osób lub realne niebezpieczeństwo 

powstania szkody w mieniu, to zgodnie z art. 40 Prawa budowlanego z 1974 r. - wyda 

decyzję nakazującą wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek, niezbędnych do 

doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy ochronnej do stanu 

zgodnego z prawem, następnie zaś zalegalizuje samowolę bez konieczności uiszczania przez 

Panią D. opłaty legalizacyjnej. 
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II. Podwyżka czynszu lokalu mieszkalnego. 

 

Czy właściciel lokalu mieszkalnego może dowolnie podnosić czynsz najmu lokatorom? 

 

Możliwość podniesienia stawki czynszu jest w istotny sposób ograniczana przez ustawę 

z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.). 

Przede wszystkim właściciel może podwyższyć czynsz jeśli wysokość czynszu w wyniku 

podwyżki nie przekroczy w skali roku 3% wartości odtworzeniowej lokalu.  Wartość 

odtworzeniową ustala się mnożąc powierzchnię użytkową lokalu przez wskaźnik 

przeliczeniowy kosztów odtworzenia 1 m² mieszkania. Wskaźnik przeliczeniowy jest 

ogłaszany w formie obwieszczenia przez wojewodów w wojewódzkich dziennikach 

urzędowych. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie 

lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości 

odtworzeniowej lokalu, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w art. 

8 a ust. 4a lub ust. 4e ustawy. Chodzi tu o przypadek, gdy właściciel nie uzyskuje 

przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym 

pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot 

kapitału i zysk (podwyżka może być wówczas uzasadniona jeśli jest dokonywana 

w określonych granicach), a także o sytuację, gdy podwyżka czynszu albo innych opłat za 

używanie lokalu następuje w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym 

średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 

w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik ten jest ogłaszany, w formie komunikatu, 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim". 

Należy pamiętać, że wypowiedzenie może być dokonane najpóźniej na koniec miesiąca 

kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia, który wynosi 3 miesiące, chyba 

że termin umowny jest dłuższy, i powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie 



(art. 8a ust. 1-3 cytowanej ustawy). Podwyższanie czynszu nie może być dokonywane 

częściej niż co 6 miesięcy - termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła 

obowiązywać (art. 9 ust. 1 b ustawy). 

 

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

 

III. Dostęp do drogi publicznej – służebność drogi koniecznej. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który od co najmniej 

roku na swojej działce budowlanej ma zgromadzony materiał i chce przystąpić do budowy 

domu. W Starostwie złożył wniosek o wydanie zezwolenia budowlanego, jednak z tej 

przyczyny, że nieruchomość nie ma prawnie ustanowionego dostępu do drogi publicznej 

otrzymał decyzję odmowną. 

 

Stan prawny: art.145 k.c. dotyczący ustanowienia drogi koniecznej - ustawa z dnia 

23.04.1964 roku /Dz.U.nr 16 poz.93 / z późniejszymi zmianami.  

 

Jeśli nieruchomość nie ma prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej to 

ubiegający się o wydanie decyzji budowlanej otrzyma odmowę. Musi prawnie uregulować tę 

kwestię, czyli jeśli jest zgoda właścicieli nieruchomości, po której ma być ustanowiona 

służebność można to zrobić notarialnie, ale wcześniej geodeta winien wytyczyć przebieg tej 

drogi na mapie, która w razie ustanowienia szlaku drożnego w ten sposób jest integralną 

częścią do wpisu do ksiąg wieczystych, gdzie to obciążenie jest wpisane na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, czyli działki naszego klienta. 

Jeśli jednak nie dojdzie do ugodowego notarialnego załatwienia sprawy, to beneficjent będzie 

wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ustanowienie drogi 

koniecznej. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 200 złotych również sąd uda się na 

miejsce na tzw. naocznię sądową z udziałem biegłego geodety, zleci wycenę tego szlaku 

rzeczoznawcy celem ustalenia wynagrodzenia za służebność i wyda postanowienie w tym 

zakresie. Przepis stanowi, że nieruchomość musi mieć zapewniony dostęp do drogi 

publicznej, jest tylko kwestia optymalnego wyboru wariantu tej drogi. 
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IV. Nabycie lokalu mieszkalnego – wpływ na obowiązujące umowy. 

 

Stałem się właścicielem lokalu, który jest wynajmowany – umowę podpisał poprzedni 

właściciel. Czy z chwilą nabycia przeze mnie lokalu  umowa podpisana przez poprzedniego 

właściciela wygasa?  



 

Zgodnie z art. 678 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca 

wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy - oznacza to, że umowa podpisana przez 

poprzedniego właściciela nie traci mocy obowiązującej z chwilą zmiany właściciela lokalu. 

Nabywca z chwilą nabycia przedmiotu najmu staje się z mocy prawa wynajmującym 

w miejsce zbywcy; nabywca staje się stroną stosunku najmu niezależnie od tego, czy po 

zmianie właściciela sporządzono aneks do dotychczasowej umowy. Skutek taki następuje 

nawet wówczas, gdyby nabywca nie wiedział o istnieniu umowy najmu, a najemca nie 

wiedział o zbyciu przedmiotu najmu. 
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Sprawy spadkowe. 

 

V. Dziedziczenie gospodarstwa rolnego. 

 

Zmarła w 1998 r. osoba w chwili śmieci była właścicielem gospodarstwa rolnego. Nie 

pozostawiła testamentu. W chwili śmierci rozwiedziona. Pozostawiła czworo dzieci. Żadne 

z dzieci nie pracuje stale w tym (ani w innym) gospodarstwie rolnym, żadne nie posiada 

uprawnień rolniczych, żadne nie jest niezdolne do pracy.  Wszystkie dzieci w  przeszłości 

w czasie wakacji lub poza wakacjami w czasie  pobytu u dziadków (rodzice spadkodawcy) 

pracowały w tym gospodarstwie. Pracowały również po śmierci dziadków, gdy gospodarstwo 

to przejął  spadkodawca. 

Stan prawny i wnioski: Kodeks cywilny – art. 931 i następne (krąg dziedziczących na 

podstawie ustawy), art. 1058 i następne – dziedziczenie gospodarstwa rolnego. 

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego 

małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie 

może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło 

otwarcia spadku udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom 

w częściach równych. 

 

Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku: 

1. stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej, albo 

2. mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo 

3. są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo 

4. są trwale niezdolni do pracy. 

  

Gdy ojciec lub matka nie mogą gospodarstwa dziedziczyć dla braku warunków 

przewidzianych w art. 1059 k.c. dziedziczą gospodarstwo rolne wnuki spadkodawcy, które 



w chwili otwarcia spadku odpowiadają warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2 k.c.  

Gdy zstępni spadkodawcy nie mogą gospodarstwa dziedziczyć dla braku warunków 

przewidzianych w art. 1059 lub w art. 1060 k.c. gospodarstwo rolne dziedziczy  rodzeństwo 

spadkodawcy, które w chwili otwarcia spadku odpowiada warunkom przewidzianym                

w art. 1059 pkt 1 i 2 k.c. Gdy rodzeństwo (ojciec lub matka) nie mogą gospodarstwa 

dziedziczyć dla braku warunków przewidzianych w art. 1059 lub art. 1060 k.c. gospodarstwo 

rolne dziedziczą dzieci rodzeństwa spadkodawcy, które w chwili otwarcia spadku odpowiadają 

warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2 k.c. 

 

Jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do dziedziczenia 

z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego 

albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia są wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku 

są trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych. 

  

W przedmiotowej sprawie nastąpi dziedziczenie gospodarstwa rolnego przy zastosowaniu 

reguł ogólnych (art. 1063 k.c.), albowiem nie ma innych spadkobierców mogących 

dziedziczyć gospodarstwo rolne. 
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VI. Dziedziczenie ustawowe – przekazanie spadku. 

 

Osoba zainteresowana (wspólnie z rodzeństwem) chce przekazać matce swój udział 

spadkowy po ojcu. Jakie kroki powinni podjąć? 

 

Podstawa prawna: 

 Kodeks cywilny – art. 922 i następne; 

 Ustawa o podatku od spadków i darowizn; 
 

Dziedziczenie ustawowe współmałżonka i dzieci: 

 w ciągu 6 miesięcy od otwarcia spadku (dzień śmierci spadkodawcy) spadkobiercy 

muszą złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku (przyjęcie proste ponoszą 

odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia), przyjęciu z dobrodziejstwem 

inwentarza (ograniczona odpowiedzialność za długi do wysokości aktywów spadku) 

lub odrzuceniu spadku (opłata sądowa 50 zł - ponosi każdy kto składa oświadczenie), 

 po upływie 6 miesięcy następuje proste przyjęcie spadku (spadkobiercy ponoszą 

odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia), 

Stwierdzenie nabycia spadku / poświadczenie dziedziczenia 

 wniosek do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania zamarłego (obecnie 

opłata sądowa 50 zł) / wybór notariusza przez spadkobierców (taksa notarialna                           



150 zł), 

 do 6 miesięcy wszyscy spadkobiercy muszą być obecni w sądzie na rozprawie (w celu 

złożenia oświadczenia i uiszczenia z tego tytułu opłaty sądowej 50 zł), zaś po upływie 

6 miesięcy obecność – poza wnioskodawcą - nieobowiązkowa, wystarczy 

potwierdzenie (podpisanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma) otrzymania 

wezwania/zawiadomienia o rozprawie/ u notariusza zawsze konieczna obecność 

wszystkich spadkobierców 

 

Dział spadku 

W przypadku stwierdzenia nabycia praw do spadku po upływie 6 miesięcy i dziedziczenia 

przez współmałżonka i dzieci konieczny jest dział spadku. Wniosek o dział spadku składa się 

do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego (trzeba zaznaczyć czy 

wniosek jest zgodny – jeżeli tak to we wniosku trzeba zawrzeć zgodny projekt działu spadku 

- opłata 300 zł, w przypadku braku zgody opłata 500 zł. 

 

Dział spadku i zniesienie współwłasności 

W przypadku stwierdzenia nabycia praw do spadku po upływie 6 miesięcy i dziedziczenia 

przez współmałżonka i dzieci konieczny jest dział spadku i zniesienie współwłasności (jeżeli 

jest możliwe i każdy spadkobierca woli mieć odrębną własność).  Wniosek o dział spadku 

i zniesienie współwłasności składa się do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania 

zmarłego (wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności opłata 1.000 zł, 

a jeżeli w/w wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności opłata 

600 zł). 

Uwaga: zarówno dział spadku jak i dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności 

może być sporządzony przez notariusza (wszyscy spadkobiercy obecni i zgodni) - obowiązuje 

taksa notarialna. 

 

W przedmiotowej sprawie: 

jeżeli nie upłynęło 6 miesięcy od śmierci ojca: 

a) szybko i drożej: umówić się z notariuszem, który sporządzi akt dziedziczenia wraz 

z protokołem, dzieci składają oświadczenie o przyjęciu spadku i swoją część darują 

mamie lub przyjmują spadek i należy zrobić dział spadku na rzecz mamy, 

najprawdopodobniej notariusz złoży wniosek o wpis do księgi wieczystej; 

b) wolno i taniej: złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku i dział 

spadku (każdy wniosek może być złożony odrębne lub oba wnioski w jednym piśmie), 

mama i dzieci powinny złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, wniosek o wpis do 

księgi wieczystej składa się we własnym zakresie. 

po upływie 6 miesięcy od śmierci ojca: 

a) szybko i drożej: umówić się z notariuszem, który sporządzi akt dziedziczenia wraz 



z protokołem, a dzieci swoją część darują mamie lub zrobić dział spadku na rzecz 

mamy (kwestia kwoty), sądzę, że notariusz złoży wniosek o wpis do księgi wieczystej, 

b) wolno i taniej: złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku i dział 

spadku, wniosek o wpis do księgi wieczystej składa się we własnym zakresie 

Do wniosku o stwierdzenia nabycia praw do spadku do sądu potrzebne są: 

 odpis aktu zgonu, 

 odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (w przypadku zamężnych córek skrócone 

odpisy aktów małżeństwa ze względu na zmianę nazwiska) 

 odpisy wniosku dla wszystkich uczestników plus jeden dla sądu 

a gdy z działem spadku: we wniosku projekt działu spadku. 

 

Po upływie 3 tygodni postanowienie sądu jest prawomocne (zakładając, że nikt nie złoży 

wniosku o uzasadnienie i nie składa apelacji) i należy złożyć wniosek o doręczenie 

postanowienia z klauzulą prawomocności (opłata 6 zł) 

Należy pamiętać o “wizycie” w urzędzie skarbowym w terminie do 6 miesięcy od 

uprawomocnienia się postanowienia i złożyć formularze SD-Z2.  
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VII. Testament własnoręczny. 

 

Dowiedziałem się, że sam mogę napisać ważny testament jak to zrobić i czy taki testament 

nie jest mniej ważny niż testament notarialny? 

 

Zgodnie z treścią art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca musi napisać testament w całości 

pismem ręcznym. Niedopuszczalne jest napisanie go np. na maszynie do pisania czy na 

komputerze lub podyktowanie go innej osobie. Za testament uważany jest tylko oryginał 

testamentu zatem, nie jest możliwe uznanie jego kserokopii czy też uwierzytelnionych 

odpisów. W treści testamentu spadkodawca powinien określić w sposób wyraźny komu jaką 

część spadku przypada. Testament dla swej ważności musi posiadać również podpis 

spadkodawcy oraz być opatrzony datą jego sporządzenia. 

 

W kwestii daty sporządzenia testamentu, to co do zasady jej brak nie pociąga za sobą 

nieważności testamentu, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności 

spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego 

stosunku kilku testamentów. Data ma istotne znaczenie w sytuacji gdy spadkodawca 

sporządził kilka testamentów, ponieważ wówczas pod uwagę brany będzie ostatni. 

Spadkodawca może dokonać w testamencie wydziedziczenia, przy czym dla jego ważności 

konieczne jest przytoczenie w jego testamentu przyczyn takiego postanowienia. Testament 



mogą sporządzić tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Taki 

testament ma taką samą moc jak inne rodzaje testamentów w tym testament notarialny. 
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VIII. Kiedy konieczna jest obecność świadka przy sporządzaniu testamentu. 

 

Klient chce sporządzić testament. Czy do dokonania tej czynności potrzebuje świadków i kto 

ewentualnie może być świadkiem. 

  

Kodeks cywilny wprowadza instytucję świadka przy sporządzaniu testamentu. Przepisy ściśle 

jednakże określają liczbę takich świadków, a także warunki, jakie musi spełniać świadek.  

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 

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). 

  

Obowiązki świadka testamentu : 

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. 

 

Przepisy ściśle określają, kto nie może być świadkiem testamentu.  

I tak bezwzględnie świadkiem takim 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. 

 

Wyróżnia się także niezdolność bycia świadkiem o charakterze względnym. Nie może być 

bowiem świadkiem osoba, w sytuacji, gdy w testamencie została przewidziana dla niej 

jakakolwiek korzyść, dotyczy to także małżonków takich osoby, jej krewnych lub 

powinowatych  pierwszego  i drugiego stopnia i osób pozostających z nią w stosunku 

przysposobienia. Jeżeli jednak jedna z takich osób była świadkiem następuje skutek 

nieważności tego postanowienia, które przysparza korzyść osobie, małżonkowi lub innym 

wskazanym wyżej osobom. Jeżeli jednak z treści samego testamentu (lub z okoliczności) 

wynika, że bez takiego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, 

nastąpi sankcja nieważności całego testamentu. 
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IX. Podstawy wydziedziczenia dzieci. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który w najbliższym 

czasie ma mieć przeprowadzony poważny zabieg i realnie liczy się z tym, że może nie 

przeżyć. Pragnie jednak uregulować swoje sprawy majątkowe i całość majątku, jaki posiada 

w postaci nieruchomości i kosztownych ruchomości przekazać żonie. Z małżeństwa posiada 

dwoje dorosłych dzieci, które jego zdaniem postępują niewłaściwie, gdyż jeden syn był 

karany za rozbój i odbywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, a drugi popadł 

w uzależnienie od narkotyków. Obawia się jednak, że jako spadkobiercy ustawowi mogą 

domagać się od żony roszczenia pieniężnego. 

 

Stan prawny sprawy: art. 950 k.c. i art. 1008 k.c - ustawa z dnia 23.04.1964 roku – przepisy 

dotyczące testamentu notarialnego i wydziedziczenia / Dz.U 16 poz.93 z późniejszymi 

zmianami /. 



  

Beneficjent w zaistniałej sytuacji może sporządzić testament własnoręczny, którym 

rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci i złożyć swój podpis. Najlepiej jednak 

sporządzić notarialny u notariusza, który praktycznie jest niemożliwy do obalenia przez 

spadkobierców, którzy zostaną w nim pominięci. Koszt sporządzenia takiego testamentu to 

jest 100 zł plus VAT. W tym samym testamencie beneficjent może wydziedziczyć swoich 

synów, to znaczy pozbawić ich prawa dochodzenia od żony tzw. zachowku to jest roszczenia 

pieniężnego, będącego połową wartości tego co by uzyskali jako spadkobiercy ustawowi. 

A jest to możliwe, gdyż przepis daje możliwość do takiego ich potraktowania z uwagi, że ich 

postępowanie wbrew woli spadkodawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Wówczas przy takim zapisie nie ma obawy, że będą dochodzić, a o ile to nieskutecznie 

zachowku od spadkobiercy testamentowego. 
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Prawo pracy. 

 

X. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

 

Pracodawca od dwóch miesięcy nie wypłaca mi wynagrodzenie czy mogę z tego powodu 

rozwiązać umowę o pracę z jego winy? 

 

Zgodnie z treścią art. 55 § 11 kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych 

obowiązków wobec pracownika. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest 

terminowe                      i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Pracodawca, który nie 

wypłaca pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny całości lub części jego wynagrodzenia 

za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki. W takim przypadku 

pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 

wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas 

wykonania określonej pracy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 

Rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą 

z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. By rozwiązanie umowy o 

pracę bez wypowiedzenia było skuteczne oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o 

pracę powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy 

w ten sposób. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy musi 

nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o 

okoliczności/okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób, 

natomiast w tym przypadku w ciągu miesiąca od dnia płatności pracownikowi wynagrodzenia. 



Gdy pracodawca dopuszcza się naruszania swoich obowiązków w sposób ciągły, termin 

miesięczny  biegnie od ostatniego takiego zachowania pracodawcy. Miesięczny termin na 

rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostanie zachowany, jeśli najpóźniej 

ostatniego dnia oświadczenie woli pracownika dojdzie do pracodawcy w taki sposób, że 

będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. 
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XI. Wezwanie z urlopu wypoczynkowego. 

 

W wyjątkowych sytuacjach pracodawca ma prawo wezwania pracownika z urlopu 

wypoczynkowego. W takiej sytuacji zobowiązany jest jednak zwrócić pracownikowi pieniądze 

za koszty podróży, w tym koszty związane z powrotem rodziny pracownika lub 

niewykorzystane wczasy. 

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy, nagłe przerwanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi 

i wezwanie go do świadczeni pracy jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, 

których pracodawca wcześniej nie mógł przewidzieć, a sytuacja powstała w firmie wymaga 

obecności pracownika na miejscu. 

W przypadku wezwanie przez pracodawcę w takiej sytuacji, pracownik jest zobowiązany 

skrócić swój urlop i w możliwie najkrótszym czasie stawić się w miejscu pracy. 

Nie zastosowanie się do żądania powrotu z urlopu może skutkować nawet dyscyplinarnym 

zwolnieniem. 

 

Zaznaczenia wymaga, iż pracownik, który na wyraźne żądanie pracodawcy powrócił do pracy 

skracając swój urlop, ma prawo do jego pełnego wykorzystania w innym, dogodnym dla 

niego terminie. 
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Sprawy różne 

 

XII. Co zrobić po kradzieży prawa jazdy? 

 

Ukradziono mi dokumenty, razem z prawem jazdy. Gdzie i co powinienem zgłosić? 

 

Utratę prawa jazdy należy niezwłocznie zgłosić na policję. Po rejestracji zdarzenia otrzymuje 

się zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu, które jednak nie uprawnia do 

prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na jego podstawie można jednak wystąpić                                 

z wnioskiem o wydanie wtórnika prawa jazdy do właściwego dla naszego miejsca 



zamieszkania wydziału komunikacji – w terminie 30 dni od zdarzenia. Urząd ma 30 dni na 

wydanie dokumentu. W przypadku odzyskania utraconego dokumentu, należy oddać go do 

urzędu, który go wydał. 
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XIII. Realizacja przelewu zagranicznego. 

 

Jakie dodatkowe informacje należy podać w celu realizacji przelewu zagranicznego? 

 

W celu wykonania przelewu bankowego z zagranicy na konto prowadzone w polskim banku 

zleceniodawca przelewu zobowiązany jest podać: 

1. imię i nazwisko odbiorcy przelewu (Posiadacza rachunku); 

2. pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu (IBAN), przed którym należy 

dodatkowo wpisać "PL": PL (26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu); 

3. tytuł płatności - należy dokładnie podać za co dokonywany jest przelew; 

4. nazwę i adres banku odbiorcy przelewu; 

5. kod SWIFT (tzw. BIC code) Banku – 8 literowy kod; 

Uwaga! Każdy bank ma ustalony inny kod SWIFT, informację w tym zakresie można znaleźć 

na stronie internetowej Banku. 

 

Przy przelewach na konto zagraniczne należy się liczyć z nawet kilkudniowym czasem 

przesyłania środków z jednego konta na drugie. Czas ten jest zależny od kraju, do którego 

wysyła się przelew. Przy przelewach SEPA, pozwalających na dokonywanie przelewów 

pomiędzy krajami Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii czas ten 

zazwyczaj nie powinien przekroczyć jednego dnia. Przelewy bankowe pomiędzy kontami 

bankowymi prowadzonych w innych krajach mogą trwać nawet 6 dni.  
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XIV. Czynny żal a korekta deklaracji. 

 

Pomyliłem się składając zeznanie podatkowe. Niezwłocznie po wykryciu pomyłki przesłałem 

korektę deklaracji. Czy grożą mi w związku z tym jakieś konsekwencje? 

 

W przypadku, gdy dochodzi do korekty zeznania podatkowego, nie ma konieczności 

składania czynnego żalu. Korekta dokonana prawidłowo w zupełności wystarcza, by uniknąć 

odpowiedzialności karnej. Takie rozumienie przepisów wynika z art. 16a k.k.s. o następującej 

treści: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył 

prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i 

w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, 

należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie." 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 
I. Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o 

pracę. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, o tym, że: (1) we wrześniu 2012 r. pracodawca wręczył 

jej wypowiedzenie umowy o pracę, które jednak nie zawierało pouczenia o terminie, 

w którym może ona złożyć odwołanie do sądu pracy; (2) pomimo uchybienia 

siedmiodniowemu terminowi do wniesienia odwołania nosi się z zamiarem złożenia 

odwołania. Pani A. poprosiła prawnika o wyjaśnienie, czy w okolicznościach, o których mowa, 

może wnioskować o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. 

 

Prawnik wyjaśnił Pani A., że z art. 265 § 1 Kodeksu pracy wynika, że przywrócenie 

uchybionego terminu możliwe jest jedynie po spełnieniu przesłanki braku winy pracownika 

w przekroczeniu terminu. Poinformował też, że o istnieniu winy lub o jej braku należy 

wnioskować na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający 

obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje 

interesy. Muszą zatem zaistnieć szczególne okoliczności, które spowodowałyby opóźnienie 

w wytoczeniu powództwa oraz związek przyczynowy pomiędzy tymi okolicznościami, 

a niedochowaniem terminu do wystąpienia strony na drogę sądową. Samo zaś opóźnienie nie 

może być nadmierne. Znaczne przekroczenie siedmiodniowego terminu do wniesienia 

odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę mogą usprawiedliwiać tylko szczególne 

okoliczności trwające przez cały czas opóźnienia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

22 listopada 2001 r. (I PKN 660/00, OSNP Nr 20/2003, poz. 487). Mając na uwadze, że Pani 

A. otrzymała wypowiedzenie we wrześniu 2012 r. nie można wykluczyć, że tak poważne 

uchybienie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę może być 

potraktowane jako nadmierne. To z kolei prowadzi do wniosku, iż przywrócenie terminu 

w takiej sytuacji wymagałoby od Pani A. przedstawienia bardzo szczególnych okoliczności 

uzasadniających jej wniosek. Pani A. powinna przede wszystkim wykazać, że zwłoka, której 

bez wątpienia się dopuściła, i która miała z całą pewnością cechę nadmierności, była efektem 

niezawinionych przez nią szczególnych okoliczności trwających nieprzerwanie od dnia upływu 

terminu do wniesienia odwołania, których nie mogła ona uniknąć, nawet dochowując 

należytej staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. 

Prawnik wyjaśnił przy tym, że jakkolwiek zarzut braku pouczenia o terminie do wniesienia 

odwołania niewątpliwie działa na rzecz Pani A., tym niemniej, w okolicznościach, o których 

mowa, może się spodziewać oddalenia powództwa. Prawnik wyjaśnił ponadto, że Pani A. swój 



wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania powinna wnieść do sądu pracy 

w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.  

 

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

 

II. Zmiana nazwiska po rozwodzie. 

 

Klientka jest w trakcie rozwodu. Chciałaby powrócić do swojego panieńskiego nazwiska. Pyta 

co powinna zrobić. Czy zawsze jest możliwy powrót do poprzedniego nazwiska? 

  

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego 

oświadczenie złożone przed kierownikiem stanu cywilnego. Małżonkowie takie oświadczenie 

mogą złożyć bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez 

kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące 

dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować 

swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego 

małżonka. 

 

W przypadki, kiedy małżonkowie nie złożyli oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z nich 

zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. 

Po rozwodzie możliwa jest zmiana nazwiska. Polega to na rezygnacji z nazwiska małżonka. 

W niniejszym stanie faktycznym żona chce zrezygnować  z nazwiska męża i powrócić do 

nazwiska panieńskiego. 

Jednakże zmiana nazwiska, o której mowa możliwa będzie dopiero po uprawomocnieniu się 

orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że nie można wystąpić z orzeczeniem o zmianie nazwiska 

w trakcie trwania postępowania rozwodowego. Nie można także, żądać od sadu, aby 

w wyroku orzekł o zmianie nazwiska. Zmiana nazwiska odbywa się bowiem przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

Aby jednak do tego doszło należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów, gdyż po 

ich przekroczeniu zmiana nie będzie możliwa. 

W ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek 

rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, 

może je zmienić. W tym celu składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego, że chce powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 



I. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej. 

 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej pokrywa koszty związane z uzyskaniem porady prawnej, 

a także kosztów postępowania sądowego w przypadku konieczności wystąpienia na drogę 

sądową lub też gdy takie postępowanie skierowane przeciwko Ubezpieczonemu. 

Spotkać się można z ofertą Ubezpieczenia Ochrony Prawnej jako samodzielnym produktem 

lub też w połączeniu z Ubezpieczeniem OC lub jako dodatkowa usługa przy rachunku 

bankowym. 

W zależności od oferty zaproponowanej przez Ubezpieczyciela ubezpieczenie może pokrywać: 

 koszty uzyskania porady prawnej lub możliwość skorzystania z infolinii prawnej; 

 koszty reprezentacji w postępowaniu sądowym przez adwokata lub radcę prawnego;  

 opłaty sądowe wszystkich instancji; 

 koszty biegłych i rzeczoznawców wezwanych przez sąd; 

 koszty postępowania sądu polubownego, łącznie z kosztami postępowania 

o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego; 

 koszty postępowania egzekucyjnego; 

 Koszty poręczenia majątkowego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania; 

 koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej w przypadku przegranego procesu; 

 koszty tłumaczenia dokumentów, niezbędnych dla potrzeb postępowań, związanych 

z wypadkiem ubezpieczeniowym 

 koszty podróży do sądów zagranicznych, jeżeli jego obecność na sprawie jest 

obowiązkowa. 

 

Niektórzy ubezpieczyciele oferują także pokrycie kosztów profesjonalnego prawnika już 

na etapie postępowania przedsądowego, a wszystko w celu podjęcia próby wcześniejszego 

zakończenia sporu, bez konieczności występowania na drogę sądową. 
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II. Operat szacunkowy. 

 

Operat szacunkowy – stanowiąca dokument urzędowy, sporządzona wyłącznie w formie 

pisemnej, opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wartość nieruchomości. 

Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez 

rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań 

dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku 

końcowego.  

W operacie szacunkowym, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 



przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w szczególności: 

 określenie rodzaju nieruchomości i zakresu wyceny; 

 cel wyceny; 

 podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości; 

 ustalenie daty określenia wartości nieruchomości; 

 opis stanu nieruchomości; 

 wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu 

miejscowego lub z innych dokumentów; 

 wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki 

szacowania; 

 analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu 

wyceny; 

 wynik wyceny nieruchomości z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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