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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Dział I. Artykuły 

I. Testament notarialny – warunki ważności. 

Pani Maria ma 80 lat, jest właścicielką mieszkania, wdową, posiada także oszczędności na 

koncie. Ma dwójkę pełnoletnich dzieci, jednakże jedynie córka na co dzień sprawuje nad nią 

opiekę. Pani Maria chciałaby przekazać cały majątek córce poprzez wyrażenie swojej ostatniej 

woli w testamencie. Jednakże obawia się, że syn po jej śmierci będzie chciał obalić testament. 

 

 Pani Maria w celu upewnienia się, iż spadek przypadnie jedynie córce może sporządzić 

testament w formie aktu notarialnego (art. 950 k.c.). Zgodnie z wymogami ustawy testament taki 

winien być sporządzony przez notariusza (lub asesora notarialnego) z udziałem osób, których 

tożsamość stwierdzona została w przewidziany prawem sposób z zachowaniem należnych 

procedur. Testament ten powinien być podpisany w obecności notariusza. Musi również spełniać 

warunki formalne i zostać odczytany przez notariusza osobom biorącym udział w czynności jego 

spisania. 

 Podstawową zaletą sporządzenia testamentu w obecności notariusza jest zapewnienie 

spadkodawcy skutecznego wyrażenia swej woli w zakresie rozrządzeń na wypadek śmierci, 

notariusz czuwa bowiem na tym, aby dokument ten spełniał wszelkie koniecznie, przewidziane 

prawem wymogi. Odpowiednio do prawnej doniosłości testamentu notarialnego, ustawodawca 

nadał mu wyróżniającą cechę dokumentu urzędowego. Zgodnie z art. 244 k.p.c., oznacza to, że 

testament notarialny stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone. 

 Sporządzony przed notariuszem testament zostanie uznany za nieważny, jeżeli nie 

zachowano procedur i warunków formalnych przewidzianych przez ustawę dla czynności 

notarialnych. W tym jeśli:  

1. nie wskazano daty czynności (dnia, miesiąca i roku, a na żądanie strony także godziny i 

minuty); 

2. nie wskazano osoby notariusza lub asesora notarialnego, przed którym dokonano 

czynności; 

3. nie wskazano miejsca czynności; 
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4. brak oznaczenia kancelarii notarialnej; 

5. brak dokładnego oznaczenia osoby lub osób biorących udział w spisaniu testamentu; 

6. brak dokładnego spisania oświadczeń woli; 

7. brak stwierdzenia, na żądanie stron, istotnych faktów i okoliczności zaistniałych przy 

spisywaniu testamentu; 

8. brak wzmianki o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu testamentu; 

9. brak podpisów osób obecnych przy czynności i podpisu samego notariusza; 

10. brak wzmianki o niepodpisaniu testamentu przez osobę nieumiejącą czytać lub pisać; 

11. brak rozrządzeń testamentowych w treści aktu, jako istotnych postanowień czynności 

prawnej. 

 

  Istotny dla spadkodawcy jest także fakt, że oryginał testamentu notarialnego jest 

przechowywany w kancelarii notarialnej. Ponadto osobom zainteresowanym wydaje się 

wyłącznie ich wypisy.  

  Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza  za sporządzenie testamentu wynosi 50,00 

zł, opłata od testamentu zawierającego zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do 

zachowku wynosi 150,00 zł, z kolei stawka za odwołanie testamentu  to 30,00 zł. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

II. Dodatkowy urlop macierzyński. 

Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim. Ze względu na stan zdrowia syna chciałabym 

zostać z nim w domu jak najdłużej, rozważałam także zrezygnowanie z pracy. 

Dowiedziałam się, że istnieje możliwość uzyskania tzw. dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak 

długo trwa taki urlop i jakie są warunki jego przyznania? 

 

 Od 1 stycznia 2010 r. rodzice po wykorzystaniu podstawowego wymiaru urlopu 

macierzyńskiego otrzymali prawo do dodatkowego urlopu. Za ten okres będzie przysługiwał 

także zasiłek macierzyński. Co więcej, dodatkowy czas z dzieckiem będzie można łączyć z pracą.  

 Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z możliwością sprawowania 

opieki nad dzieckiem, tuż po jego narodzinach. Urlop taki możemy podzielić na: 

1. urlop podstawowy, 

2. urlop dodatkowy. 

 Dodatkowy urlop macierzyński został wprowadzony do kodeksu pracy od dnia 1 stycznia 

2009 roku. Natomiast możliwość skorzystania przez pracownicę z tego uprawnienia została 



4 

 

przesunięta o rok. Dodatkowy urlop macierzyński zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 

roku.  

 Dodatkowy urlop macierzyński jest dodatkiem do przysługującego pracownicy 

podstawowego urlopu macierzyńskiego. Pracownica nie ma obowiązku skorzystać z takiego 

dodatkowego wolnego. Jest to dla niej przywilej, a nie obowiązek.  

 Pracownica, w celu skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego musi złożyć 

pracodawcy pisemny wniosek. Wniosek należy zgłosić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić uwzględnienia tego 

wniosku. 

 Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiej mają wszyscy ubezpieczeni, korzystający z 

zasiłku macierzyńskiego w momencie wejścia w życie nowych przepisów, a więc zarówno 

pracownicy, jak i osoby niebędące pracownikami (np. zleceniobiorcy), a także pobierający zasiłek 

macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego czy też po ustaniu 

zatrudnienia. 

 Ojcowie również mogą wnioskować o dodatkowy urlop/zasiłek macierzyński w 

następujących sytuacjach:  

1. jeśli udzielono im części z urlopu/zasiłku macierzyńskiego, z którego zrezygnowała 

matka, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu/zasiłku,  

2. gdy podstawowy urlop/zasiłek macierzyński wykorzystała matka, 

3. gdy matka umarła w trakcie udzielonego jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego – 

wychowujący dziecko ojciec ma prawo do pozostałej części dodatkowego urlopu 

macierzyńskiego,  

4. jeżeli przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do 7 lub odpowiednio do 10 roku 

życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 

szkolnego)  - po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mogą 

skorzystać z dodatkowego urlopu i zasiłku, na takich samych zasadach jak 

pracownica.  

 Dodatkowy urlop/zasiłek macierzyński dla ojca nie jest związany z urlopem ojcowskim. 

Ojcowie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego w obu sytuacjach, tj. także wtedy gdy nie 

korzystają z urlopu ojcowskiego. 

Wymiar dodatkowego urlopu i zasiłku 

 Przepisy kodeksu pracy stanowią, że dodatkowy urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop 

na warunkach urlopu macierzyńskiego (w razie przyjęcia dziecka na wychowanie) jest udzielany 

tylko na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Ponadto urlopu tego udziela się jednorazowo, w 
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wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego 

urlopu macierzyńskiego. Tymi samymi zasadami rządzi się dodatkowy zasiłek macierzyński. 

 Podstawowy wymiar urlopu i zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka będzie 

można wydłużyć o dodatkowy urlop i zasiłek trwający odpowiednio: 

1. W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.: 

a) do 2 tygodni, przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,  

b) do 3 tygodni, przy urodzeniu w trakcie jednego porodu lub równoczesnego przyjęcia na 

wychowanie więcej niż jednego dziecka. 

2. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. :  

a) do 4 tygodni, przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,  

b) do 6 tygodni, przy urodzeniu w trakcie jednego porodu lub równoczesnego przyjęcia na 

wychowanie więcej niż jednego dziecka. 

3. Od 1 stycznia 2014 r.: 

a) do 6 tygodni, przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,  

b) do 8 tygodni, przy urodzeniu w trakcie jednego porodu lub równoczesnego przyjęcia na 

wychowanie więcej niż jednego dziecka. 

 Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłek macierzyński 

przysługują nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lub odpowiednio 10 roku życia.  

 Jeżeli jednak matka korzysta z uprawnień do minimalnego okresu urlopu na warunkach 

urlopu macierzyńskiego w wymiarze 9 tygodni, a w tym czasie dziecko ukończyło 7 lub 

odpowiednio 10 rok życia, ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 

macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego przez okres: 

a) w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. – do 1 tygodnia,  

b) w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 2 tygodni, 

c) od 1 stycznia 2014 r. – przez okres do 3 tygodni. 

Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą 

 Jeżeli pracownik skorzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, może w czasie jego 

trwania podjąć pracę u swojego pracodawcy, który tego urlopu udzielił. Można jednak pracować 

w wymiarze nie wyższym niż połowa etatu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu na 

pisemny wniosek. Składa się go na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy i zaznacza w 

nim wymiar czasu pracy oraz okres, przez który ma się zamiar łączyć korzystanie z dodatkowego 

urlopu z wykonywaniem pracy. Wysokość zasiłku macierzyńskiego ulega wtedy pomniejszeniu 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.  
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 Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany w wymiarze tygodnia lub jego 

wielokrotności. Od pracownicy będzie zależeć, czy zechce skorzystać z całego dodatkowego 

urlopu, czy tylko z jego części. 

 Pracownica przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim ma takie same prawa, 

jak pracownica korzystająca z podstawowej części urlopu macierzyńskiego. Ma w szczególności 

prawo do zasiłku macierzyńskiego. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

III. Przyznanie świadczeń alimentacyjnych w czasie trwania 

postępowania w sprawie orzeczenia rozwodu. 

Mąż klientki wystąpił w lutym 2011 roku z powództwem o rozwód, nie poinformował żony o 

podjętych działaniach, termin pierwszej rozprawy został wyznaczony na odległy termin, tj. 

początek lipca. W tym samym czasie małżonka zwróciła się z wnioskiem do sądu rejonowego o 

ustalenie alimentów na małoletnie dzieci, jako że mąż zaprzestał partycypowania w kosztach 

utrzymania rodziny.  

Czy zawsze można domagać się przyznania alimentów przed rozwodem? 

 

Zgodnie z art. 445 k.p.c. w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być 

wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo 

pomiędzy nimi, a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia 

powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd 

przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia 

według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. 

 Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed 

wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą 

wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia.  

 Celem powyższej regulacji jest skupienie całości spraw w sądzie, przed którym toczy się 

proces o rozwód lub o separację, a złożony pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie 

sąd przekazuje właściwemu sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub separację, w celu 

rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym. 

 Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez 

sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.  Wniosek o udzielenie 

zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym. W art. 737 k.p.c. ustawodawca 

określił terminy, w jakich wniosek o zabezpieczenie powinien być rozpoznany, tj. tydzień od 
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chwili wpływu wniosku do sądu. Mają one charakter instrukcyjny i ich naruszenie przez sąd nie 

rodzi wprawdzie niekorzystnych następstw procesowych dla uprawnionego, ale może uzasadniać 

zarzut bezprawności działania sądu, w razie gdyby nierozpoznanie wniosku na czas stanowiło 

zdarzenie, w związku z którym uprawniony poniósł szkodę polegającą na uniemożliwieniu mu 

lub ograniczeniu możliwości zaspokojenia roszczenia.  

  

 Jeżeli postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny i alimenty zostało wszczęte 

przed wniesieniem sprawy o rozwód (unieważnienie małżeństwa), a nie zostało wydane 

orzeczenie, postępowanie to ulega z urzędu zawieszeniu co do świadczeń za okres obejmujący 

wytoczenie powództwa o rozwód (unieważnienie) małżeństwa lub też o separację. 

 W przypadku gdy w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub alimenty - wcześniej 

wszczętej - sąd wydał już nieprawomocne orzeczenie, to z mocy prawa zostaje wstrzymane jego 

wykonanie - z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu 

zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny lub o alimenty za okres od 

wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Jeżeli w sprawie o rozwód (separację) nie 

zostało wydane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, o jakim mowa w art. 445 § 2 k.p.c., 

to nie istnieją przeszkody do wykonania wskazanego w tym przepisie orzeczenia co do świadczeń 

za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub separację.  

 Prawomocne zakończenie sprawy o rozwód (separację) wywołuje skutek w postaci 

podjęcia z mocy prawa zawieszonego postępowania. Orzeczenia zaś, których wykonanie było 

dotychczas wstrzymane podlegają wykonaniu, jednakże tylko za okres nie objęty 

rozstrzygnięciem zapadłym w sprawie o rozwód lub o separację. Jeżeli w tej sprawie zapadło 

orzeczenie o zgłoszonych roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem, to w tym zakresie 

postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

IV. Rozkład pożycia małżeńskiego – jedna z przesłanek orzeczenia 

rozwodu lub separacji. 

Pani Anna i pan Kazimierz zawarli związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego, małżonkowie nie zawierali umowy majątkowej. Małżonkowie zamieszkali w domu 

rodziców pani Anny. W trakcie trwania małżeństwa urodziło się  jedno dziecko. Pożycie stron 

układało się początkowo dobrze, chociaż zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pana 

Kazimierza, który wówczas stawał się agresywny wobec żony i syna.  

Z czasem  wypadki upijania się przez pana Kazimierza były coraz częstsze i wzmagała się jego 

agresja i brak odpowiedzialności za rodzinę.  W czasie napadu alkoholowego spowodował  kolizję 
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rozbijając samochód osobowy i został wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych na okres jednego roku. Pomimo orzeczonego zakazu nadal prowadził samochód. 

Zaczęły także znikać oszczędności dziecka, a dodatkowo pan Kazimierz zaczął wynosić z domu 

niektóre przedmioty. Rozdźwięk pomiędzy stronami z czasem pogłębiał się jeszcze bardziej, 

głównie ze względu na nadużywanie przez pana Kazimierza alkoholu, a także w związku z 

podjęciem przez panią Annę pracy. Charakter jej stanowiska wymagał bowiem także pracy 

popołudniami i wieczorami, dlatego też często pani Anna wracała do domu późnym wieczorem. 

Mąż zarzucał jej wówczas, że go zdradza, awantury często miały miejsce w obecności syna. 

Dziecko bardzo ciężko znosiło sytuację panującą pomiędzy rodzicami, było niespokojne, pełne 

obaw i lękliwe. Pan Kazimierz nie brał udziału w życiu rodziny, nie pomagał pani Annie, nie 

pomagał dziecku, które stawiało pierwsze kroki w życiu szkolnym, nie  wspierał ani żony, ani 

dziecka w życiu codziennym. Nie uczynił też nic aby rodzina zamieszkała we własnym domu, mimo 

tego, że istniała taka możliwość.  

Pan Kazimierz dwa lata temu wyprowadził się z domu i zamieszkał w swoim domu rodzinnym. Nie 

interesuje się małoletnim synem oraz jego wychowaniem, postępami w nauce, nie uczestniczy w 

realizowaniu przez niego  zainteresowań i pasji. Kontakty z dzieckiem i z żoną są sporadyczne, a 

najczęściej jest on wtedy w stanie upojenia alkoholowego. Pan Kazimierz nie łoży i nie łożył  

w przeszłości na utrzymanie rodziny, nie kupuje dziecku prezentów. Pani Anna nie otrzymuje 

również żadnej pomocy ze strony teściów, którzy od momentu wyprowadzenia się pana 

Kazimierza nie utrzymują z nią i dzieckiem żadnych kontaktów.  

Pani Anna obecnie  pracuje zawodowo na ½ etatu, wychowując cały czas syna i pragnie spokoju 

dla siebie i dla dziecka. Pan Kazimierz jest osobą w pełni zdolną do pracy, posiada wykształcenie 

zawodowe – ślusarz i ma duże możliwości zarobkowe zarówno w branży budowlanej jak w innych 

pokrewnych. 

Rozmowy pani Anny z mężem nie odnosiły żadnego skutku i pomimo obietnic nie zmienił  swojego 

zachowania ani w stosunku do żony, ani do syna. Nie udało się także osiągnąć porozumienia w 

zakresie polubownego załatwienia sprawy rozwodowej lub separacji. 

 

 Zgodnie z art. 56 §1 k.r.o. jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład 

pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (art. 

57 § 1 k.r.o.).  

 Zgodnie z art. 61(1) §1 k.r.o. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, 

każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. 

 Zarówno przy separacji jak i przy rozwodzie sąd z urzędu bada również, czy orzeczenie 

rozwodu lub separacji nie sprzeciwia się dobru wspólnych małoletnich dzieci stron i nie jest 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
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 Przepisy normujące instytucję separacji jak i rozwodu przewidują - jako przesłanki 

konieczne do podjęcia danego rozstrzygnięcia - przesłankę pozytywną i przesłanki negatywne. Tę 

pierwszą stanowi istnienie zupełnego rozkładu pożycia. Jako negatywne przesłanki występują: a) 

sprzeczność orzeczenia separacji/rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków 

(gdy na skutek orzeczenia separacji/rozwodu „mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich 

dzieci małżonków”), b) sprzeczność orzeczenia separacji/rozwodu z zasadami współżycia 

społecznego z przyczyn innych niż wzgląd na dobro małoletnich wspólnych dzieci małżonków.   

 Sąd może orzec separację tylko w razie ustalenia, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, tj. 

małżonkowie nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Zupełność 

rozkładu pożycia wiąże się najczęściej z wrogim lub co najmniej niechętnym nastawieniem 

małżonków do siebie, jednakże nawet przyjazne ustosunkowanie się jednego z małżonków do 

drugiego nie wyłącza zupełności rozkładu, jeżeli wspomniane więzi ustały. Do uznania, że 

między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest jednak konieczne stwierdzenie 

wskazanego powyżej, negatywnego stosunku stron do siebie. Zachowanie poprawnych 

stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itd. nie musi koniecznie 

oznaczać, że więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi 

bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową między dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną 

dla duchowej wspólnoty małżeńskiej (tak wytyczne Sądu Najwyższego z 1955 roku). 

 Do orzeczenia separacji nie jest wymagane, aby rozkład pożycia zupełny był także trwały. 

Jednym z celów instytucji separacji jest bowiem - obok kompleksowego, prawnego uregulowania 

skutków separacji faktycznej - umożliwienie małżonkom przemyślenia celowości rozejścia się i 

ewentualnego powrotu do wspólnego pożycia. Jeżeli nastąpił rozkład pożycia, małżonkowie 

(małżonek) mają prawo wyboru bądź żądania rozwodu albo separacji, bądź pozostawania w 

separacji faktycznej. Uwzględnienie jednego z wymienionych żądań zależy od wykazania 

istnienia przesłanek wymaganych przez prawo. 

 Przesłanką orzeczenia separacji jest zatem między innymi stwierdzenie przez małżonków 

istnienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli rozkład ten jest również trwały, tj. 

strony nie widzą możliwości powrotu i ponownego wspólnego zamieszkania, zasadnym jest 

domaganie się orzeczenia rozwodu. 

 W opisanej sytuacji bardziej właściwe jest wystąpienie do sądu z żądaniem orzeczenia 

rozwodu wraz z powierzeniem matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym 

dzieckiem stron, a nadto zobowiązanie ojca do płacenia miesięcznej kwoty na pokrycie kosztów 

utrzymania i wychowania dziecka. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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V. Zasady otrzymania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. 

Prawomocnym wyrokiem sąd zobowiązał mojego męża do przekazywania 300,00 zł miesięcznie 

tytułem alimentów na rzecz naszego 7-letniego dziecka. Mąż sporadycznie przekazywał drobne 

kwoty, ale obecnie stracił pracę i twierdzi, że nie ma możliwości znalezienia nowej. Zaprzestał w 

ogóle płacenia alimentów. We wszczętym przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym komornik 

ustalił, że mąż nie ma żadnych oszczędności, ani też innych środków. 

Na jakich zasadach i komu wypłacane są środki z Funduszu Alimentacyjnego.  

 

 O alimenty z Funduszu Alimentacyjnego może ubiegać się osoba, która jest uprawniona 

do otrzymywania alimentów, ale egzekucja ich od osoby zobowiązanej okaże się bezskuteczna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. 

U. 2009 r. Nr 1 poz. 7) egzekucję należy uznać za bezskuteczną, gdy w okresie ostatnich dwóch 

miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań. 

Egzekucja bezskuteczna ma również miejsce wówczas, gdy dłużnik alimentacyjny przebywa za 

granicą i niemożliwe jest wszczęcie lub prowadzenie przeciwko niemu egzekucji. 

 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 

przez nią 18 roku życia. Świadczenia może pobierać również osoba starsza do ukończenia przez 

nią 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej. Niepełnosprawni posiadający 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują świadczenia bezterminowo.  

 Z możliwości pobierania świadczeń alimentacyjnych z Funduszu wyłączone są osoby, 

które przebywają w instytucji, zapewniającej im całodobowe utrzymanie (np. internat 

prowadzony przez instytucję charytatywną czy kościelną). Alimentów z Funduszu nie otrzyma 

również dziecko pozostające pod opieką rodziców zastępczych. Okolicznością powodującą utratę 

możliwości otrzymania świadczeń jest zawarcie związku małżeńskiego. Podobnie jest w 

przypadku osoby pełnoletniej, która posiada własne dziecko. 

 Powodem wyłączenia tych osób od możliwości pobierania świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego jest fakt, iż mają one zapewnione źródło utrzymania. W orzecznictwie podkreśla 

się, iż osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko małoletnie lub 

pełnoletnie, które nie jest ekonomicznie samodzielne ze względu na wiek lub kontynuowanie 

nauki, bądź ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności, dla której dłużnikiem 

alimentacyjnym jest w pierwszej kolejności jest rodzic (wyrok NSA w Gliwicach z dnia 16 lipca 

2009 r., IV SA/GL 77/09). 

 Alimenty z Funduszu przysługują także jedynie wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie przekracza kwoty 725 złotych . 
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 Do ubiegania się o przyznanie alimentów z funduszu niezbędne jest złożenie wniosku. 

Powinna to zrobić osoba uprawniona, a gdy osoba uprawnioną jest dziecko – jego przedstawiciel 

ustawowy. Formularze wniosku można uzyskać w gminie. Tam również należy złożyć 

wypełniony formularz. Właściwą do złożenia wniosku jest gmina, w której zamieszkuje osoba 

uprawniona do alimentów. Wniosek zawiera dane dotyczące członków rodziny, oświadczenie o 

przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia 

postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, a także oświadczenie o 

miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych 

względem osoby uprawnionej do alimentacji. 

 Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia, dokumentujące wysokość 

dochodu rodziny tj. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenia dokumentujące 

wysokość innych dochodów. Załącznikiem jest także zaświadczenie organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  

 Należy pamiętać o złożeniu innych niezbędnych dokumentów, takich jak: odpis 

prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść 

ugody sądowej zawartej przed mediatorem. Do wniosku dołączamy również: dokument 

stwierdzający wiek osoby uprawnionej (np. akt urodzenia), orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub do szkoły 

wyższej  

 Kwota przyznanych alimentów z funduszu na jedno dziecko odpowiada wysokości 

ustalonych alimentów, nie może jednak przekraczać 500 złotych miesięcznie. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

VI. Zmiana wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy 

rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego. 

Prawomocnym wyrokiem Sąd Okręgowy rozwiązał małżeństwo beneficjentki przez rozwód bez 

orzekania o winie stron. W wyroku tym wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką 

stron powierzono ojcu dziecka oraz ustalono miejsce pobytu dziecka przy ojcu. Od matki 

zasądzone zostały natomiast na rzecz dziecka alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie 

płatne do rąk ojca dziecka. Wyrok o którym mowa powyżej zapadł w roku 2005. Sąd w wyroku 

rozwodowym obok powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej ojcu dziecka, orzekł także w 

zakresie uregulowania kontaktów matki z córką.  

Sytuacja diametralnie zmieniła się początkiem bieżącego roku, gdyż ojciec dziecka wyjechał 

przypuszczalnie w celach zarobkowych. Faktycznie córka pozostawała pod opieką ojczystej babki, 
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której stan zdrowia znacznie się pogorszył i w związku z tym została skierowana do leczenia 

szpitalnego. 

W tej więc sytuacji klientka przejęła opiekę nad małoletnią córką i praktycznie wyłącznie 

wykonuje władzę rodzicielską i tylko ona utrzymuje dziecko. 

 

 Zgodnie z treścią art. 106 k.r.o. jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może 

zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku 

orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie 

dziecka. Art. 138 k.r.o. stanowi natomiast, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany 

orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. 

 W zaistniałej sytuacji klientka winna zatem wystąpić do sądu z żądaniem zmiany wyroku 

rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej i powierzenie jej wykonywania tej 

władzy przy ustaleniu miejsca pobytu dziecka przy matce. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. 

 Matka dziecka winna również wystąpić z pozwem o uchylenie obowiązku 

alimentacyjnego i jednocześnie domagać się zasądzenia alimentów od ojca na rzecz małoletniej 

córki. Sprawa o zasądzenie alimentów jest wolna od opłat sądowych, natomiast opłata od pozwu 

o uchylenie alimentów to równowartość 5 % od rocznej kwoty alimentów. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

VII. Obowiązki alimentacyjne pomiędzy małżonkami w razie orzeczenia 

rozwodu. 

Sąd orzekając rozwód pomiędzy mną i mężem uznał, iż jest on wyłącznie winny rozpadowi 

małżeństwa, gdyż opuścił rodzinę i zamieszkał z inną kobietą. Od męża zasądzone zostały 

alimenty na rzecz naszych małoletnich dzieci. 

Znalazłam się obecnie w trudnej sytuacji finansowej, ze względu na stan zdrowia musiałam 

zrezygnować z pracy na pełen etat, alimenty zasądzone na dzieci starczają jedynie na 

zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb.  

Czy pomimo orzeczonego rozwodu były mąż ma obowiązek wspierania mnie finansowo? 

 

 Uprawnienie do żądania alimentów po orzeczeniu rozwodu precyzuje art. 60 k.r.o., 

zgodnie z którym małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego 

rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka 

rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym 

usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym 

zobowiązanego.   
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 Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a 

rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na 

żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest 

przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka 

niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek dostarczania środków 

utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego 

małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za 

winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia 

rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, 

przedłuży wymieniony termin pięcioletni.   

 Rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w 

stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Spośród przyczyn 

powstania niedostatku, charakterystycznych dla stosunków między rozwiedzionymi małżonkami, 

należy wymienić zwłaszcza niemożność podjęcia pracy zarobkowej wskutek konieczności 

zajmowania się utrzymaniem i wychowaniem dzieci, a także brak kwalifikacji zawodowych do 

wykonywania takiej pracy, odpowiedniej do wieku, stanu zdrowia oraz posiadanych umiejętności. 

Według art. 60 § 1 k.r.o. rozwiedziony małżonek obowiązany jest dostarczyć drugiemu 

rozwiedzionemu małżonkowi środków utrzymania w zakresie odpowiadającym 

„usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym 

zobowiązanego”. O stanie niedostatku w rozumieniu art. 60 § 1 k.r.o. przesądza nie tylko brak 

jakichkolwiek środków utrzymania, ale także niemożliwość pełnego zaspokojenia przez 

uprawnionego jego usprawiedliwionych potrzeb (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 

2000 r., I CKN 226/00) -  (B. Czech, Piasecki Kazimierz [red.] Najnowsze wydanie:  Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009). 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

VIII. Zmiana nazwiska po rozwodzie. 

Zawierając związek małżeński przyjęłam nazwisko męża. Jestem obecnie w trakcie postępowania 

sądowego w przedmiocie orzeczenia rozwodu. Chciałabym wrócić do mojego panieńskiego 

nazwiska, co i kiedy powinnam zrobić w tym celu? 

 

 Zgodnie z art. 59 k.r.o. w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia 

rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje 

dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.  
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 Złożenie takiego oświadczenia zależne jest jedynie od woli żony. Były mąż nie może 

domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że 

kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje (postanowienie Sądu 

Najwyższego z 2 lutego 1978r., IV CZ 11/78).  

 Przyjęcie oświadczenia następuje na piśmie. Podpisuje je składający oświadczenie oraz 

przyjmujący kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Dokument obejmujący oświadczenie 

niezwłocznie przekazuje się do Urzędu Stanu Cywilnego, który w swoich zbiorach ma już 

sporządzony dany akt małżeństwa 

 Termin trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu ma charakter 

terminu zawitego, tj. nie może on zostać ani skrócony, ani przedłużony, choćby zainteresowany 

nie mógł w okresie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego skorzystać ze 

swego uprawnienia. Po upływie wymienionego terminu lub wówczas, gdy nazwisko zostało 

zmienione administracyjnie w czasie trwania małżeństwa, zmiana nazwiska może nastąpić 

jedynie w trybie przepisów ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. 

U. Nr 220, poz. 1414), tj. poprzez skierowanie stosownego wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego. 

Postępowanie wywołane złożeniem wniosku trwa jednak dłużej, a do wyrażenia przez 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zgody na zmianę nazwiska konieczne jest wykazanie, iż 

zmiana ta jest konieczna ze względu na zaistnienie ważnych powodów, przykładowo  gdy zmiana 

dotyczy imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

IX. Uwłaszczenie nieruchomości. 

Klient odziedziczył po swym dziadku gospodarstwo, w skład którego wchodziło kilka działek 

gruntowych. Obecnie klient postanowił sprzedać jedną z działek, wchodzących w skład 

odziedziczonego gospodarstwa rolnego. Okazało się jednak, iż działka ta nie ma jeszcze założonej 

księgi wieczystej, a klient nie posiada także żadnego dokumentu, który dotyczyłby tej działki i 

potwierdzał prawo własności nieruchomości. Z rozmów przeprowadzonych z sąsiadami uzyskał 

informację, iż spadkodawca - dziadek klienta pod koniec lat sześćdziesiątych dokonał z jednym z 

sąsiadów zamiany działek. Zamiany tej dokonali bez żadnej pisemnej umowy, od czasu zamiany 

każdy z nich użytkował swoją objętą w posiadanie nieruchomość. 

Klient chce uregulować stan prawny działki, przeznaczonej na sprzedaż, którą użytkował od 

czasów zamiany jego dziadek, a następnie od chwili odziedziczenia gospodarstwa rolnego on jako 

spadkobierca. 
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W niniejszej sytuacji klient winien wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia 

z mocy prawa własności nieruchomości – działki, którą zamierza zbyć. W dniu 26 października 

1971 roku uchwalona została ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 

27, poz. 250 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91). Zasadniczym celem regulacji wprowadzonej przez tą 

ustawę było uporządkowanie stanu prawnego gruntów wiejskich, które niejednokrotnie były 

zbywane bez zachowania wymogów prawnych, co z kolei stanowiło przeszkodę w zakładaniu 

ksiąg wieczystych dla takich nieruchomości, czy też utrudniało dalsze ich zbywanie.  

Na podstawie przepisów powyższej ustawy, osobom spełniającym przewidziane w ustawie 

kryteria wydawane były akty własności ziemi, które stanowiły dowód przysługiwania danej 

osobie własności nieruchomości. Na podstawie aktów własności ziemi można było zakładać 

księgi wieczyste, a także zbywać nieruchomości.  

W sytuacji  klienta zastosowanie znajdzie art. 1 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym 

nieruchomości wchodzące w skład gospodarstw rolnych i znajdujące się w dniu wejścia w życie 

ustawy w samoistnym posiadaniu rolników stają się z mocy samego prawa własnością tych 

rolników, jeżeli oni sami lub ich poprzednicy objęli te nieruchomości w posiadanie na podstawie 

umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie lub innej umowy o przeniesienie 

własności, o zniesienie współwłasności albo umowy o dział spadku, która to umowa została 

zawarta bez wymaganej prawem formy. 

Ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych weszła w życie dnia 4 listopada 

1971 roku. Zatem jeśli dziadek klienta w tym dniu korzystał z nieruchomości, którą wcześniej 

nabył na podstawie ustnej umowy od sąsiada, jak właściciel, tj. był jej samoistnym posiadaczem, 

to z dniem 4 listopada 1971 roku stał się właścicielem działki. Dziadek klienta powinien był 

wówczas wystąpić do właściwego organu administracji o wydanie aktu własności ziemi i 

uporządkować stan prawny swojej nieruchomości.  

Ustawa o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z 1971 roku została w 1982 roku 

uchylona, jednakże pozostawiono w mocy skutki ustawy polegające na nabyciu prawa własności 

na jej podstawie. Po uchyleniu ustawy rozpoznawanie spraw o stwierdzenie nabycia własności 

nieruchomości pozostawiono sądom. Ustawa uchylająca ustawę o uregulowaniu własności 

gospodarstw rolnych przewiduje, że postępowanie o stwierdzenie nabycia z mocy prawa  

własności nieruchomości wolne jest od opłat sądowych. 

Klient powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia z mocy prawa 

własności nieruchomości – działki, która ma nieuregulowany stan prawny. Po przeprowadzeniu 

rozprawy sąd wyda postanowienie, które umożliwi klientowi założenie dla nieruchomości księgi  

wieczystej, a także, jeśli klient zechce, zbycie nieruchomości. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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X. Umowa dzierżawy gruntu rolnego – zmiana właściciela. 

Zawarłem umowę dzierżawy gruntu rolnego na okres 10 lat. Dzierżawione działki przeznaczyłem 

w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawartej przeze mnie umowy kontraktacji. W razie 

niewywiązania się przez mnie z tej umowy, tj. nie dostarczenia zakontraktowanej ilości nasion 

grozi mi obowiązek uiszczenia kary umownej. Objęty umową dzierżawy grunt został sprzedany, 

nowi właściciele zakazali mi wchodzenia na grunt, jedno z przygotowanych przeze mnie pod 

wysiew pól zostało także wykorzystane pod wysiew przez inną osobę. 

Czy w związku ze zmianą właściciela umowa dzierżawy wygasła? 

 

 Zgodnie z treścią art. 694 k.c. do dzierżawy w zakresie nieuregulowanym odmiennie 

stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. Przepisy dotyczące natomiast umowy najmu wskazują 

w art. 678 k.c., iż w razie zbycia rzeczy najętej (odpowiednio wydzierżawionej) w czasie trwania 

umowy nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć 

najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Jak stanowi natomiast art. 704 k.c. 

w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód 

na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku 

dzierżawnego.  

 Umowa dzierżawy nadal zatem pozostaje w mocy. Dzierżawcy przysługuje natomiast 

żądanie do zwrotu poniesionych przez niego kosztów związanych z przygotowaniem pola pod 

wysiew, z którego nie może on korzystać (wobec wykorzystania go przez inną osobę), a następnie 

żądanie zapłaty kary umownej, do której uiszczenia zobowiązany będzie ewentualnie dzierżawca, 

w związku z niewywiązaniem się z umowy kontraktacji oraz wynagrodzenia tytułem utraconego 

zarobku. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XI. Koszty utrzymania osoby uprawnionej z tytułu dożywotniego prawa 

użytkowania. 

Teściowe darowali mężowi nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, zastrzegając 

jednocześnie na swoją rzecz prawo dożywotniego użytkowania części pomieszczeń w domu. W 

akcie notarialnym przenoszącym własność na rzecz męża nie zawarto ustaleń odnośnie kosztów 

utrzymania teściów.  

Teść umarł kilka lat temu, mieszka z nami nadal teściowa, która otrzymywaną przez siebie 

emeryturę przekazuje w całości swojej córce, siostrze męża. Teściowa nie przekazuje nam żadnych 

środków, nie partycypuje w kosztach swojego wyżywienia, czy utrzymania domu, w tym kosztów 
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zużycia energii elektrycznej, które są dość wysokie, gdyż ogrzewa ona zajmowane przez siebie 

pokoje dodatkowo grzejnikiem elektrycznym.  

Czy w związku z ustanowionym na rzecz teściowej prawem jesteśmy zobowiązani zapewnić jej 

pełne utrzymanie i nie ma ona obowiązku partycypowania w kosztach swojego utrzymania? 

 

 Instytucja prawa dożywocia została uregulowana w art. 908 k.c., zgodnie z którym jeżeli 

w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy 

dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć 

zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, 

zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem 

pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.   

 Zgodnie natomiast z treścią art. 915 k.c. w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego 

utrzymania, nabywca może się zobowiązać do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z 

ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości.   

 Zaznaczenia zatem wymaga, iż w obrocie prawnym spotkać się można z dwoma typami 

zobowiązań, tj. umową dożywocia  (art. 908 k.c.) oraz dożywotnim prawem użytkowania (art. 

915 k.c.) . 

 Jak wynika z art. 908 § 2 k.c. z umową dożywocia może być również związane 

zobowiązanie do obciążenia na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest 

ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą 

albo spełnianie powtarzających się świadczeń w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do 

gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń i 

wówczas  zobowiązania te należą do treści prawa dożywocia.   

 Art. 915 k.c. odnosi się natomiast do umowy nietypowej, ale spotykanej w praktyce, gdy 

zbywca nieruchomości, przenosząc własność na podstawie umowy nazwanej umową dożywocia, 

obciąża ją jedynie użytkowaniem, z ograniczeniem jego wykonania do części nieruchomości. 

Umowa taka, nieodpowiadająca wymaganiom przewidzianym w art. 908 k.c., nie jest umową 

dożywocia. Zgodnie jednak z wolą stron ma ona spełniać cel, jakiemu służy instytucja dożywocia 

tj. przykładowo objęta użytkowaniem część nieruchomości jest z reguły na tyle duża, że dochody 

z niej powinny zapewnić zbywcy minimum utrzymania. Z ustanowieniem na rzecz zbywcy 

dożywotniego prawa użytkowania nie wiąże się natomiast (jak w przypadku umowy dożywocia), 

obowiązek utrzymywania zbywcy nieruchomości przez nabywców. Uprawniony z tytułu 

dożywotniego użytkowania winien zatem ponosić w pełni koszty swojego utrzymania, nie ma on 

jedynie obowiązku uiszczania opłat z tytułu zajmowania przyznanych mu pomieszczeń. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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XII. Sprawa o zwrot zaliczki. 

Strony (osoby fizyczne) porozumiały się co do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży 

samochodu osobowego. Strony nie zawarły umowy przedwstępnej sprzedaży. Jedna ze stron 

wręczyła drugiej kwotę pieniężną tytułem „zaliczki”. Na skutek odstąpienia od zamiaru nabycia 

samochodu przez stronę, która dała zaliczkę - nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży 

przenoszącej jego własność. Strona która dała zaliczkę wystąpiła do właściciela samochodu o 

zwrot tego co świadczyła. Właściciel samochodu odmówił zwrotu przyjętej zaliczki.   

 

 Kwota wręczona drugiej stronie staje się zadatkiem tylko wtedy, gdy zostanie to jasno 

określone w umowie - bez tego zaznaczenia będzie to zaliczka, podobnie jak w przypadku gdy w 

umowie zostanie zastrzeżone, że wpłacona kwota jest zaliczką na poczet wykonanej umowy. 

 Pomoc udzielona w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich stronie, która dała 

zaliczkę sprowadziła się do sporządzenia pisma zatytułowanego „Wezwanie do zwrotu zaliczki”. 

W piśmie tym podniesiono, że dana zaliczka, miała zostać zarachowana na poczet sprzedaży 

samochodu osobowego i nie stanowiła formy zabezpieczenia wykonania umowy sprzedaży, a 

jedynie część ceny sprzedaży. W wezwaniu wskazano również, że w świetle obowiązujących 

przepisów prawa, o tym czy kwota wpłacona jest „zadatkiem”, czy „zaliczką” - decyduje zawarta 

pomiędzy stronami umowa (kwota wręczona drugiej stronie staje się „zadatkiem” tylko wtedy, 

gdy zostanie to jasno określone w umowie - bez tego zaznaczenia jest to „zaliczka”, podobnie jak 

w przypadku, gdy w umowie zostanie zastrzeżone, że wpłacona kwota jest „zaliczką”). W 

wezwaniu odniesiono się również do różnic w skutkach wręczania „zadatku” i „zaliczki”. 

Podkreślono, że w przeciwieństwie do „zadatku” - który stosownie do art. 394 k.c. ma to 

znaczenie, że „w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli 

sama go dała żądać sumy dwukrotnie wyższej – „zaliczka” podlega zwrotowi na podstawie art. 

494 k.c. ustanawiającego zasadę, że w przypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku strony 

zwracają sobie wszystko co świadczyły. Podniesiono także, że przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego nie znają wyjątków, które przewidywałyby sytuacje, w której strony mogą 

zatrzymać zaliczkę daną drugiej stronie w przypadku nie dojścia do skutku umowy (w 

szczególności do zaliczki nie stosuje się wskazanych w art. 394 k.c. zasad dotyczących przepadku 

zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości). Wyjaśniono też wzywanemu, że w 

każdym przypadku, w którym strony umowy zamierzały ustanowić „zadatek”, a posłużyły się 

terminem "zaliczka" - stronie, która wobec niewykonania umowy chciałaby uzyskać lub 

zachować zadatek, pozostaje powoływanie się na taką wolę obydwu stron.  

 Wezwanie zakończono wyznaczeniem siedmiodniowego terminu do zwrotu zaliczki, 

zastrzegając jednocześnie, że w razie bezskutecznego jego upływu wzywający wystąpi ze 

stosownym pozwem do właściwego rzeczowo sądu, żądając nie tylko zwrotu zaliczki, ale także 
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zwrotu poniesionych kosztów dochodzenia roszczenia (w tym zastępstwa procesowego) oraz 

odsetek ustawowych. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XIII. Zmiana sposobu wykonywania służebności drogowej (drogi 

koniecznej). 

Nieruchomości Y obciążona była prawem służebności drogowej (drogi koniecznej) na rzecz 

każdoczesnego właściciela nieruchomości X, nie mającej odpowiedniego dostępu do drogi 

publicznej. Prawo to zapewniało właścicielowi nieruchomości X prawo przechodzenia, 

przejeżdżania i przeganiania do swojej nieruchomości szlakiem wiodącym przez działkę Y. 

Właścicielowi nieruchomości X doręczone zostało pismo procesowe, w którym wezwano do 

wyrażenia stanowiska co do wnioskowanej przez właściciela nieruchomości Y zmiany sposobu 

wykonywania służebności (zmiany usytuowania drogi koniecznej). Z pisma dołączonego do 

wezwania właściciel nieruchomości X dowiedział się o istnieniu ważnej (zdaniem właściciela 

nieruchomości Y) potrzeby gospodarczej zmiany sposobu wykonywania służebności (art. 291 

k.c.), polegającej na zapewnieniu sobie „możliwości rozwoju gospodarstwa poprzez 

zagospodarowanie łąki leżącej odłogiem”. 

 

 Pomoc udzielona w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich właścicielowi 

nieruchomości władnącej sprowadziła się do sformułowania pisma zatytułowanego „Stanowisko 

uczestnika postępowania dotyczące wniosku o zmianę sposobu wykonywania służebności 

drogowej (drogi koniecznej).” W piśmie tym podniesiono, że ocena istnienia ważnej przyczyny 

gospodarczej w rozumieniu art. 291 k.c. powinna być dokonywana z uwzględnieniem społeczno - 

gospodarczego przeznaczenia prawa własności determinowanego w szczególności przez przepisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odwołując się do przepisów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla obszaru, w granicach którego 

usytuowane są nieruchomości X i Y wykazano, że teren, przez który przebiega droga konieczna 

przeznaczony jest pod urządzenie dróg (rezerwa drogowa). Podniesiono przy tym, że droga, która 

zgodnie z zamierzeniami planistycznymi gminy, ma zostać urządzona w przyszłości na terenie, 

przez który obecnie przebiega droga konieczna ustanowiona na rzecz właściciela nieruchomości 

X - ma mieć charakter drogi serwisowej obsługującej kilkunastu innych (poza właścicielami 

nieruchomości X i Y) właścicieli nieruchomości. Zwrócono tym samym uwagę, że ewentualna 

zmiana sposobu wykonywania służebności drogowej (drogi koniecznej) może przynieść 

nadmierny uszczerbek nie tylko uprawnionemu właścicielowi nieruchomości X, ale także 

właścicielom sąsiednich nieruchomości. Zakwestionowano też założenie, że zmiana przebiegu 



20 

 

drogi koniecznej doprowadzi w istocie do powiększenia areału gruntu przeznaczonego dla 

potrzeb produkcji rolnej prowadzonej przez właściciela nieruchomości Y. Podniesiono wreszcie, 

że przeniesienie służebności drogi koniecznej na inną część siedliska właściciela nieruchomości Y 

nie tylko nie doprowadzi do powiększenia areału gruntu przeznaczonego dla potrzeb produkcji 

rolnej, ale wiązać się będzie musiało z utworzeniem dojazdu oraz wykonaniem prac ziemnych i 

zabezpieczających. Zwrócono przy tym uwagę, że zagadnienie ponoszenia kosztów 

przeprowadzenia zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności nie normuje art. 291 k.c., 

zgodnie z którym jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba 

gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści 

lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny 

uszczerbek nieruchomości władnącej.  

 Mając na względzie inwestycje poczynione dotychczas przez właściciela nieruchomości X 

mające na celu urządzenie drogi koniecznej podniesiono, że trudno byłoby mu zaaprobować 

rozwiązanie, obciążające jego kosztami ewentualnej zmiany sposobu wykonywania służebności. 

 Z uwagi na powyższe wniesiono o oddalenie wniosku o zmianę sposobu wykonywania 

służebności. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XIV. Roczne rozliczenie podatkowe wspólnie z niepełnosprawnym 

dzieckiem. 

23-letnia kobieta – dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności,  pobierające zasiłek pielęgnacyjny, z którą matka składała wspólne roczne 

rozliczenie  z tytułu należności podatkowych -  w 2011 r. urodziła dziecko. Dziecko jest ze związku 

pozamałżeńskiego, nie zostało ustalone ojcostwo, a tym samym obowiązek alimentacyjny ojca.  

Czy matka może za rok 2010 r. rozliczyć się wspólnie z córką podobnie jak w latach poprzednich? 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. Nr 51 poz.307 z późniejszymi zm.) osoba fizyczna, samotnie wychowująca w 

roku podatkowym dzieci, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez 

względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

W dalszej części przepis wyjaśnia, iż dotyczy on osób samotnie wychowujących dzieci: 

1. małoletnie, 

2. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały 

zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 
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3. do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach  

o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących 

system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających 

opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy w łącznej 

wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz 

stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w 

art. 27 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem renty rodzinnej. 

1 W powyższej sytuacji podatek może być określony, na wniosek wyrażony w rocznym 

zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów 

osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 ustawy, zgodnie z którym 

dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, 

stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające 

opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, 

chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci, z 

tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) rodzica 

opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. 

2 Powyższa możliwość nie dotyczy jednak podatnika, do którego mają zastosowanie 

przepisy art. 30c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o podatku tonażowym.  

 Definicja osoby samotnie wychowującej dzieci zawarta została w przepisie art. 6 ust. 5 

ustawy o podatku od osób fizycznych. Treść powołanego przepisu była kilkakrotnie zmieniana – 

zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu, za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się 

jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, 

wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w 

rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również 

osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw 

rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

 Przepis art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od osób fizycznych stanowi, że z 

preferencyjnego sposobu opodatkowania mogą skorzystać osoby, które w roku podatkowym 

wychowują dzieci bez względu na ich wiek, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany 

był zasiłek pielęgnacyjny.  

 W tym przypadku zatem konieczną i wystarczającą przesłanką skorzystania  

z preferencyjnego sposobu opodatkowania jest, aby na dziecko pobierany był zasiłek 

pielęgnacyjny. 

 Przepisy, do których odwołuje art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od osób fizycznych, to 

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 
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139, poz. 992 z późniejszymi zm.). Problematyka zasiłków pielęgnacyjnych została uregulowana 

w rozdziale 3 tej ustawy. Według przepisów art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek 

pielęgnacyjny przysługuje: 

1. niepełnosprawnemu dziecku; 

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

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3. osobie, która ukończyła 75 lat; 

4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 

powstała w wieku do ukończenia 21  roku życia. 

 

 Zauważyć należy, że podstawową przesłanką skorzystania z preferencyjnego sposobu 

opodatkowania jest złożenie stosownego wniosku. Preferencyjne opodatkowanie jest bowiem 

uprawnieniem, a nie obowiązkiem osoby samotnie wychowującej dziecko. Stąd też 

opodatkowanie preferencyjne możliwe jest wyłącznie w przypadku wyrażenia przez osobę 

samotną chęci skorzystania z tego uprawnienia. Przyjmuje to postać wniosku do organu 

podatkowego o skorzystanie z tej formy. Wniosek powyższy składany jest w zeznaniu rocznym. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XV. Psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą najbliższą. 

Mąż beneficjentki, który nadużywa alkoholu, od ponad dwóch lat znęca się psychicznie i fizycznie 

na żoną i ich dwójką małoletnich dzieci. Mąż będąc pod wpływem alkoholu wyrzuca żonę i dzieci 

z domu, używa wobec nich słów uznanych powszechnie za obelżywe, grozi że ich wykończy, a 

groźby te wzbudzają uzasadnioną obawę ich spełnienia. Początkowo działania te miały charakter 

psychicznego znęcania, niemniej jednak z czasem zaczęło dochodzić do przemocy fizycznej. 

Klientka i dzieci były popychane i dochodziło nawet do rękoczynów. To zachowanie męża 

spowodowało, że beneficjentka popadła w depresję, a dzieci zaczęły mieć problemy z nauką. 

Zmuszona była zasięgnąć pomocy u terapeuty poddać się leczeniu, natomiast dzieci korzystają z 

pomocy psychologicznej.  

Poniżej opisano możliwe do podjęcia działania. 

 

 Kwestię odpowiedzialności karnej za znęcanie psychiczne i fizyczne wobec osób 

najbliższych reguluje art. 207 k.k. Postępowanie odbywa się z oskarżenia publicznego. Osoba 

pokrzywdzona, w tym wypadku żona, działająca w imieniu własnym i małoletnich dzieci, musi 

jednak złożyć na policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz złożyć na tę okoliczność 
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zeznania obciążające sprawcę. Winna również zgłosić wnioski dowodowe w postaci świadków, 

ewentualnie jeśli odniosła w wyniku pobicia obrażenia, także zaświadczenie lekarskie 

stwierdzające charakter tych obrażeń, o ile oczywiście zgłosiła się do lekarza. Również 

małoletnie dzieci jako osoby pokrzywdzone winny być przesłuchane w jej obecności z udziałem 

psychologa. Winna również założyć na policji tzw. niebieską kartę jako ofiara przemocy domowej 

i konsekwentnie zgłaszać interwencję w wypadku każdego nagannego zachowania męża 

(Niebieska karta – patrz pkt XVI Dział I Newslettera).  

 Jeśli wobec sprawcy zapadnie prawomocny wyrok skazujący, tzn. ustalający dopuszczanie 

się przez męża aktów przemocy wobec rodziny, żona może również domagać się eksmisji 

sprawcy jako osoby zagrażającej bezpieczeństwu i życiu rodziny. Wówczas także w razie 

wniesienia sprawy o rozwód, łatwiejsze będzie wykazanie, iż wyłączną winę powstania rozkładu 

pożycia ponosi mąż. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, 

zostanie on dodatkowo obciążony obowiązkiem zwrotu wszystkich kosztów związanych z 

rozwodem. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XVI. Niebieska karta. 

Podczas jednej z kolejnych interwencji w związku z awanturami wywoływanymi przez męża, 

funkcjonariusz Policji zaproponował wzywającej założenie dla rodziny tzw. niebieskiej karty. 

Czym jest niebieska karta i co wynika z jej założenia? 

 Niebieska Karta – procedura opracowana przez Komendę Główną Policji i Komendę 

Stołeczną Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Karta składa się z dwóch części, które posiadają funkcjonariusze Policji podczas 

interwencji dotyczącej przemocy domowej: 

 Karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co zastano na miejscu, a także 

jakie działania podjęto.  

 Karta B opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane 

teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o 

pomoc.  

 Kartę A, wypełnia interweniujący funkcjonariusz na miejscu zdarzenia w obecności 

sprawcy. Stanowi ona zapis faktu interwencji związanej z przemocą i może stanowić dowód w 

postępowaniu procesowym, w sytuacji gdy ofiara postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu 

przestępstwa. Po interwencji karta jest przekazywana oficerowi dyżurnemu jednostki. Na 
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podstawie tej karty właściwy funkcjonariusz dzielnicowy ma obowiązek w ciągu siedmiu dni 

odwiedzić rodzinę i przeprowadzić wywiad środowiskowy, a następnie monitorować sytuację 

odwiedzając dany adres nie rzadziej niż co miesiąc. 

 Często zdarza się, że ofiara pod naciskiem sprawcy nie składa zawiadomienia o 

popełnieniu przestępstwa, wycofuje zarzuty, odwołuje lub zmienia zeznania albo całkowicie 

odmawia ich składania i współpracy z policją. Policja może wszcząć postępowanie z art. 207 k.k. 

jedynie na wniosek osoby pokrzywdzonej. 

 Bardzo istotny jest fakt, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji 

zawartych w Karcie A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. Wniosek o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość. 

 Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej spłacony kredyt co do zasady spoczywa na 

właścicielu nieruchomości, nie na wierzycielu np. banku. Hipoteka wygasa wraz ze spełnieniem 

zobowiązania – automatycznie, jednak do jej wykreślenia z księgi wieczystej konieczne jest 

złożone stosownego wniosku. 

 Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu KW-WPIS, dostępnym w 

sądzie lub na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/  

Do wniosku należy dołączyć: 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki; 

 potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej lub znaki opłaty sądowej w kwocie 100,00 zł. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki. 

Zaświadczenie zawierające zgodę na wykreślenie hipoteki wydaje bank na żądanie kredytobiorcy 

po spłacie wierzytelności w formie przewidzianej w przepisach Prawa bankowego, tj. musi ona 

zawierać podpisy dwóch osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu banku, a także 

pieczęć banku. Oświadczenie musi wskazywać także, czy cała wierzytelność (kredyt) wygasła w 

całości, czy tylko w części, co ma znaczenie dla dalszego istnienia zabezpieczenia. Przedmiot 

zabezpieczenia (mieszkanie) musi dokładnie odpowiadać lokalowi, dla którego jest prowadzona 

księga wieczysta. 

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/
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Jeśli wierzycielem nie jest bank, dla skuteczności oświadczenia o spłacie długu, musi ono być 

sporządzone pisemnie z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli wierzytelność została 

zabezpieczona na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, ważne jest wykazanie prawidłowej 

reprezentacji tej osoby (np. poprzez załączenie odpisu z KRS spółki).  

W tym samym miejscu na formularzu, w którym wpisano żądanie o wpis hipoteki należy wpisać: 

„Wnoszę o wykreślenie hipoteki …. w kwocie …. ustanowionej na rzecz …… . Podstawą do 

wykreślenia jest spłacenie długu zabezpieczonego hipoteką i tym samym jej wygaśnięcie. Na 

dowód załączono (np.) zaświadczenie o spłacie kredytu z dnia …… sporządzone przez ….. . 

Opłata za wykreślenie hipoteki wynosi 100,00 zł. Jeżeli tytułem zabezpieczenia wierzytelności 

zostały ustanowione 2 hipoteki (np. umowna i kaucyjna), należy wnieść o wykreślenie ich 

wszystkich, a zatem w przypadku wykreślania hipoteki umownej i kaucyjnej należy uiścić opłatę 

w wysokości 200,00 zł. 

Wniosek należy wypełnić tak samo jak przy wpisie, tj. należy podać numer księgi wieczystej oraz 

dane wnioskodawcy i uczestników. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

II. Powództwo o ustalenie rozdzielności majątkowej. 

 Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej 

małżonków. Wspólność majątkowa może ustać przez rozwód, separację lub śmierć jednego z 

małżonków. W przypadku jednak, gdy jeden z małżonków prowadzi ryzykowne interesy albo też 

trwoni majątek wspólny, przeznaczając go np. na alkohol, hazard, konieczne może być 

wystąpienie z żądaniem ustalenia ustania rozdzielności majątkowej.  

 Jeżeli małżonkowie są zgodni, możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej u 

notariusza. W przypadku braku porozumienia koniczne jest wystąpienie z żądaniem do sądu. 

 Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o ustanowienie rozdzielności 

majątkowej jest każdy z małżonków. Uprawnionym do wytoczenia powództwa na rzecz jednego z 

małżonków jest także prokurator. 

 Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej może nastąpić tylko w czasie trwania 

małżeństwa, gdy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa (zarówno ustawowa, jak i 

umowna) lub rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Żądanie musi być uzasadnione 

ważnymi powodami, żądanie to podlega także ocenie z punktu widzenia zasad współżycia 

społecznego (art. 5 k.c.). W ramach tej oceny należy mieć na względzie interes pozwanego 

małżonka i dobro rodziny. Przepisy nie definiują pojęcia ,,ważne powody”, w praktyce będą to 

sytuacje polegające na: trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, 
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alkoholizmu, rażącej niegospodarności, długoletnie więzienie współmałżonka, uchylanie się od 

pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku 

wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego. Mogą to być także 

okoliczności natury niemajątkowej, np. faktyczna separacja małżonków, zaistnienie podstaw do 

domagania się rozwodu itp. Powodem nie są natomiast okoliczności niezawinione przez 

małżonka bądź niezależne od jego woli, np. długotrwała choroba. 

 Również sytuacja, w której jedno z małżonków ma podstawy do domagania się rozwodu, 

stanowi dostateczny powód, w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o., żądania przez niego ustanowienia 

rozdzielności majątkowej. 

 W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że separacja faktyczna 

małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej 

zarazem stwarzająca zagrożenie interesów jednego z małżonków, może także stanowić ważny 

powód w rozumieniu art. 52 § 1 k.r.o. Nieistotne jest przy tym, czy zachodzą podstawy do 

orzeczenia rozwodu. Co więcej, z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej może 

wystąpić także małżonek, który jest wyłącznie winny separacji. 

 Mimo ustalenia istnienia ważnych powodów nie zawsze jednak sąd uwzględni powództwo 

o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Przyczyną oddalenia powództwa o ustanowienie 

rozdzielności majątkowej mogą być takie okoliczności jak: zasady współżycia społecznego, 

ochrona wierzycieli jednego z małżonków.  

 

Zasady współżycia społecznego. 

Odnośnie zasad współżycia społecznego jako przyczyny oddalenia powództwa, trzeba wskazać, 

iż możliwe są takie stany faktyczne, w których żądanie ustanowienia przez sąd rozdzielności 

majątkowej mogłoby zostać uznane za nadużycie prawa. Tak może być np. wtedy, gdy 

ustanowienia rozdzielności majątkowej domaga się małżonek wyłącznie winny separacji, a drugi 

z małżonków ze względu np. na ciężką chorobę nie ma żadnych źródeł utrzymania. W tym też 

świetle za ważny powód uzasadniający ustanowienie rozdzielności majątkowej nie mogą być 

uznane okoliczności niezawinione przez małżonka bądź niezależne od jego woli, tj. właśnie 

przykładowo długotrwała choroba. W praktyce zasady współżycia społecznego jako przyczyna 

oddalenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej, będą miały znaczenie tylko w 

wyjątkowych sytuacjach. 

 

Ochrona wierzycieli.  

Jeżeli chodzi o ochronę wierzycieli jako przyczynę oddalenia powództwa o ustanowienie 

rozdzielności majątkowej, to okoliczność ta ma kluczowe znaczenie w sytuacjach, gdy powód 

domaga się ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną (art. 52 § 2 k.r.o). W 
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przypadku ustanowienia rozdzielności z datą uprawomocnienia się wyroku, okoliczność ta ma 

mniejsze znaczenie, choć nadal powinna być badana przez sąd. W związku z powyższym sąd 

rozstrzygając sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej zawsze bada wielkość majątku 

wspólnego, istnienie zadłużenia, jego rozmiarów i okoliczności powstania, wielkość majątku 

odrębnego małżonka-dłużnika i sposobu wykonywania przez niego zobowiązania. Gdy na 

podstawie tych ustaleń sąd dojdzie do wniosku, że ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie 

prowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli i służy jedynie obejściu przepisów o odpowiedzialności 

majątkowej,  wówczas powinien oddalić powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W 

żadnym wypadku zamiar uniemożliwienia wierzycielom egzekucji z majątku wspólnego nie 

może stanowić ważnego powodu do ustanowienia rozdzielności majątkowej. 

 

 Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami podlegają 

rozpoznaniu przez sądy rejonowe (art. 17 pkt. 4 k.p.c.). Wyłączną właściwość miejscową sądu 

ustala się na podstawie art. 41 § 1 k.p.c. - jest nim sąd ostatniego wspólnego miejsca 

zamieszkania małżonków w Polsce.  

 Od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej pobiera się 

opłatę stałą w kwocie 200 złotych - art. 27 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398).  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych: 

I. Oskarżyciel posiłkowy. 

Instytucja prawna, która pozwala pokrzywdzonemu działać obok prokuratora lub zamiast niego w 

postępowaniu karnym (art. 53 k.p.k.).  

Wyróżnia się dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych: 

1) oskarżyciel posiłkowy uboczny działający w postępowaniu obok oskarżyciela 

publicznego. Aby stać się oskarżycielem posiłkowym, pokrzywdzony musi złożyć 

oświadczenie do sądu, w którym będzie toczyć się sprawa, iż będzie działał w takim 

właśnie charakterze. Oświadczenie takie może zostać złożone w terminie od wniesienia 

aktu oskarżenia do sądu, do momentu jego odczytania na rozprawie głównej. Złożone po 

upływie terminu jest bezskuteczne.  

2) oskarżyciel posiłkowy subsydiarny działa samodzielnie, zastępując oskarżyciela 

publicznego w sytuacji, gdy ten odmawia wszczęcia postępowania lub umarza je, bez 
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skierowania sprawy do sądu. By pokrzywdzony nabył prawo do wniesienia własnego aktu 

oskarżenia muszą być spełnione następujące przesłanki:  

 prokurator odmawia wszczęcia postępowania przygotowawczego lub umarza wszczęte 

postępowanie; 

 postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem do sądu (art.306 §1 w zw. z art.465 §2 

k.p.k.); 

 sąd uchyla postanowienie prokuratora, wskazując powody uchylenia, ewentualnie także 

okoliczności, które należy wyjaśnić lub czynności, które należy przeprowadzić; 

 prokurator prowadzący postępowanie ponownie nie znajduje podstaw do wszczęcia 

postępowania lub ponownie umarza wszczęte postępowanie.  

 Po wyczerpaniu tej procedury pokrzywdzony może w ciągu miesiąca od doręczenia mu 

zawiadomienia o ostatnim postanowieniu prokuratora wnieść własny subsydiarny akt oskarżenia. 

W tym zakresie obowiązuje jednak przymus adwokacki, tj. subsydiarny akt oskarżenia może 

wnieść pokrzywdzony zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika. 

Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego 

 Oskarżycielowi posiłkowemu, w przeciwieństwie do pokrzywdzonego, przysługują przed 

sądem prawa strony. Oznacza to, że może on zgłaszać własne wnioski dowodowe, zadawać 

pytania osobom przesłuchiwanym, a także wywodzić środki odwoławcze od orzeczeń sądu. 

Podczas rozprawy oskarżyciel posiłkowy zajmuje miejsce przed stołem sędziowskim po prawej 

stronie składu orzekającego, obok prokuratora. 

 Pokrzywdzony może działać jako oskarżyciel posiłkowy również w postępowaniu w 

przedmiocie popełnienia wykroczenia. Termin do złożenia oświadczenia o wstąpieniu do sprawy 

w charakterze oskarżyciela posiłkowego wynosi 7 dni od daty otrzymania przez pokrzywdzonego 

zawiadomienia o przesłaniu wniosku o ukaranie do sądu. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

II. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Domniemanie prawdziwości i zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym. Rękojmia 

wiary publicznej ksiąg wieczystych uregulowana jest w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) dalej k.w.u. 

 Rękojmia wiary to swoista cecha mocy prawnej ksiąg wieczystych polegająca na tym, że 

osoba dokonująca czynności prawnej o skutkach rozporządzających (np. zawierająca umowę 

sprzedaży) z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej (czyli wpisaną do księgi jako 

właściciel, wieczysty użytkownik lub inny uprawniony) nabywa własność lub inne prawo 

rzeczowe, choćby stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie był zgodny z rzeczywistym 

stanem prawnym - właścicielem był w rzeczywistości kto inny - tylko wtedy jeśli nabywca nie 
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wiedział i nie mógł się dowiedzieć o tej niezgodności. W przeciwnym wypadku rzeczywisty 

właściciel może spowodować uznanie umowy za bezskuteczną względem niego (np. z art. 59 

k.c.) i przysługiwać mu będzie roszczenie odszkodowawcze. 

 Nabywca, który w dobrej wierze (nie wiedział i nie mógł się wcześniej z łatwością 

dowiedzieć o wcześniejszym rzeczywistym stanie prawnym nieruchomości) nabył nieruchomość 

od osoby uprawnionej wedle treści księgi wieczystej, może skutecznie domagać się wydania 

rzeczy od właściciela, który nie jest ujawniony w księdze (właściciel nieujawniony zostaje 

pozbawiony własności, jeśli nabywający nie wiedział lub mimo starań nie mógł się dowiedzieć 

rzeczywistym stanie prawnym). Co za tym idzie, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych 

stanowi odstępstwo od zasady, że nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw aniżeli sam 

posiada - tylko pod warunkiem działania w dobrej wierze. 

 Wyłączenia rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 

 Rękojmia nie działa, jeśli nabywca wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o 

niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym. Rękojmia nie chroni nabywcy także  

w wypadku, gdy rozporządzenia dokonywane jest nieodpłatnie (np. darowizna). 

Rękojmia nie działa także przeciwko (art. 7 k.w.u.): 

1. prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy,  

2. prawu dożywocia (powstaje niezależnie od wpisu w księdze wieczystej); 

3. służebności drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy 

przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia  

4. służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji 

państwowej.  

 Ustawa wyłączyła rękojmię przeciwko wymienionym w przepisie prawom, gdyż mają one 

tak doniosłe znaczenie, że poddanie ich skutkom rękojmi mogłoby doprowadzić do sytuacji 

bardzo szkodliwych, których porządek prawny nie powinien akceptować. Wyłączenie rękojmi 

wobec powyższych praw powoduje między innymi przyjęcie, iż istnieją one niezależnie od ich 

ujawnienia w księdze wieczystej. Fakt, że ustawodawca zdecydował się na wyłączenie 

możliwości wygaśnięcia nieujawnionych w księdze wieczystej, obciążeń, pozwala wnioskować, 

że rękojmia działa przeciwko innym, niewymienionym powyżej pozaksięgowym prawom, tj. 

jeżeli nie zostały ujawnione to znaczy, że nie istnieją.   

 Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na 

orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności 

stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 

nieruchomości. Jest to bowiem informacja dla sprawdzającego księgę, iż w księdze wieczystej 
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złożony został wniosek/skarga itp., na skutek którego może dojść do zmiany ujawnionego stanu 

prawnego. 

 Poza wypadkami przewidzianymi wprost w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) rękojmia wiary 

publicznej ksiąg wieczystych jest wyłączona w sytuacji, gdy w chwili zbycia dla nieruchomości 

prowadzone są dwie księgi wieczyste, w których wpisani są różni właściciele (uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 24 października 2003 r., III CZP 70/03). 
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