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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.) - dalej k.c. 

 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 

43 poz. 296 ze zm.) – dalej k.p.c. 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141) – dalej k.p. 

 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59)  

- dalej k.r.o. 

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) – dalej k.k. 

 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 

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. 

 

Sprawy cywilne. 

 

I. Sprzedaż nieruchomości cudzoziemcowi. 

 

W odpowiedzi na ofertę sprzedaży należącej kiedyś do moich rodziców nieruchomości 

rolnej, chęć kupna zgłosił cudzoziemiec – obywatel Niemiec. Czy w związku ze sprzedażą 

nieruchomości cudzoziemcowi należy dopełnić jakiś dodatkowych obowiązków? 

 

Dodatkowe wymogi związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców reguluje 

Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Co do 

zasady nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. 

Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej,  

a w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej - jeżeli sprzeciwu nie wniesie również 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

Uzyskanie stosownego zezwolenia jest o tyle konieczne, że jego brak skutkuje nieważnością 

dokonanej czynności nabycia danej nieruchomości rolnej lub leśnej. 

Zezwolenie ministra wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli: 



a) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, 

bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu 

względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa, oraz 

b) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą 

Polską. 

Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską mogą być  

w szczególności: 

a) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia, 

b) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

d) członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub 

spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, 

kontrolowaną przez cudzoziemców, 

e) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub 

rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego. 

 

W przypadku jeżeli nabywania nieruchomości na potrzeby prowadzonej w Polsce 

działalności rolniczej, jej powierzchnia powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami 

wynikającymi  

z charakteru wykonywanej działalności. 

 

Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnieni są nabywcy w przypadku: 

a) nabycia nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej 

Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

b) nabycia przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego  

i zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu 

zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową 

małżonków; 

c) nabycia przez cudzoziemca nieruchomości w drodze umowy ze zbywcą, jeżeli w dniu 

nabycia cudzoziemiec jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy 

nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem co najmniej 5 lat. 

Uzyskanie zwolnienia jest jednak konieczne gdy przedmiotem nabycia są grunty rolne  

o powierzchni przekraczającej powierzchnię 1 ha. 

Uwaga! Po 1 maja 2016 r. obywatele oraz spółki posiadające siedzibę na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. m.in. Uni Europejskiej będą mogli nabywać 



grunty rolne i leśne na zasadach identycznych do Polaków. Będą oni zatem zwolnieni  

z obowiązku uzyskania zezwolenia MSW.  

 

Zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia wydania. 

Uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości nie uprawnia do nabycia nieruchomości 

innej niż wskazana w decyzji. Zezwolenie dotyczy konkretnego podmiotu oraz konkretnej 

nieruchomości. 
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II. Zabudowana na obszarze chronionego krajobrazu. 

 

Okazało się, że kupiona przez mnie działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu. 

Jakie są ograniczenia odnośnie możliwości zabudowy takiego terenu. 

 

Instytucję obszaru chronionego krajobrazu reguluje ustawa o ochronie przyrody, jak 

stanowi art. 23 ustawy - obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze 

względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 

pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.  

Obszar chronionego krajobrazu wyznacz w drodze uchwały sejmik województwa, która 

określa się jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące 

czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego 

krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24  

ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.  

 

Zgodnie z art. 24 ustawy na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone 

następujące zakazy:  

1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 

rybacką i łowiecką;  

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 



naprawy urządzeń wodnych;  

4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,  

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 

urządzeń wodnych;  

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka;  

7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych;  

8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

9. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów 

klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.  

 

W pierwszej kolejności konieczne jest zatem zapoznanie się z treścią uchwały sejmiku 

województwa, która wprowadziła obszar chronionego krajobrazu. Na podstawie jej zapisów 

należy ocenić dopuszczalność zabudowy danego obiektu. 

Następnie należy sprawdzić przeznaczenie działki pod kątem dopuszczalności zabudowy. W 

tym celu należy sprawdzić czy dana działka jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak, to plan ten ustala przeznaczenie danej 

działki, jak również dopuszczalność jej zabudowy.  

W przypadku jeśli działki nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, z której 

ustalone doprecyzowane zostaną powyższe kwestie tj. przeznaczenie i dopuszczalność 

zabudowy.  

W zależności od rodzaju obiektu budowlanego koniecznym może okazać się uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź zgłoszenie określonego zamierzenia 

budowlanego. 
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III. Odwołanie darowizny – rażąca niewdzięczność wobec bliskich darczyńcy. 

 

Kilka lat temu darowałam synowi działkę budowlana, na której wraz z zona wybudowali 

dom, w którym obecnie mieszkają. Od jakiegoś czasu syn ma problemy z alkoholem i źle 



traktuje synowa i wnuczkę, zdarzyło mu się je uderzyć, urządza awantury, wielokrotnie 

wzywana była policja. Chciałabym cofnąć tą darowiznę. 

 

W świetle obowiązujących obecnie przepisów nie można odwołać darowizny dla syna tylko 

dlatego, że źle traktował żonę i syna. Przesłanką do odwołania darowizny powinno być 

zachowanie skierowane przeciwko osobie darczyńcy, a nie wobec osoby trzeciej, nawet 

jemu bliskiej. 
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IV. Obowiązki stron umowy najmu lokalu mieszkalnego w świetle przepisów 

ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz poprosiła o wyjaśnienie zakresu obowiązków 

ciążących na Najemcy i Wynajmującym. 

 

Prawnik wyjaśnił Pani Z., że ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. 

nr 31, poz. 266 z późn. zm.) wynika, że: (1) wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia 

sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem 

umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii 

elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących 

wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. W razie oddania w najem 

lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany 

wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. Do obowiązków wynajmującego należy  

w szczególności: 1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń  

i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;  

2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, 

oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn,  

z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;  

|3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia 

technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: a) napraw i wymiany 

wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury  

i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem 

osprzętu, b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, 



posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków; (2) Najemca jest obowiązany 

utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym 

stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz 

przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed 

uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak 

dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia 

gospodarcze oraz otoczenie budynku. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: 1) podłóg, 

posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych  

i innych; 2) okien i drzwi; 3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą; 4) trzonów 

kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych  

i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków  

i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń 

sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą; 5) osprzętu  

i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu 

anteny zbiorczej; 6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych 

elementów; 7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono 

zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana; 8) przewodów odpływowych 

urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich 

niedrożności; 9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: 

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, b) 

malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych  

i grzewczych. 
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Sprawy spadkowe. 

 

V. Dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemca. 

 

Spadek po siostrze mojej babci na podstawie testamentu, odziedziczył jej wnuk, który jest 

obywatelem Wielkiej Brytanii. Czy jako cudzoziemiec musi dopełnić jakiś dodatkowych 

obowiązków w związku z nabyciem nieruchomości? 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez 

cudzoziemców. 

Jeżeli obcokrajowiec został powołany do spadku na podstawie testamentu zobowiązany jest 

uzyskać stosowne zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W tym celu 

cudzoziemiec powinie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w ciągu dwóch lat od 



momentu otwarcia spadku. Jeżeli cudzoziemiec nie dostanie zezwolenia lub go nie złoży  

w powyżej wskazanym terminie, nie otrzyma spadku. 

Jeżeli natomiast spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który jest zarazem 

spadkobiercą ustawowym to nie będzie konieczne wystąpienie o uzyskanie stosownego 

zezwolenia. 
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Sprawy rodzinne  

 

VI. Długoletnia  separacja zwalnia z obowiązku świadczenia na rzecz 

współmałżonka.  

 

Cztery lata temu Sad wyrokiem orzekł separacje pomiędzy man i żoną zostały na jej rzecz 

zasadzone alimenty. Czy to prawda, że będę musiał płacić te alimenty tylko przez piec lat? 

Jak stanowi art. 614 § 3 k.r.o., małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do 

wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Pomoc ta odnosi się nie tylko 

do kwestii materialnych, lecz także do wsparcia duchowego czy psychicznego. Dostarczania 

środków utrzymania może zażądać małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego 

rozkładu pożycia i który znajduje się w stanie tzw. niedostatku. Przy czym wystarczy, aby 

orzeczenie separacji pociągnęło za sobą znaczne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka 

niewinnego. 

 

Przy orzekaniu separacji między małżonkami, tak jak w przypadku rozwodu, sąd orzeka, 

czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na podobnych zasadach ustala się 

również prawo do alimentów. Obowiązek alimentacyjny małżonków będących w separacji 

nie jest ograniczony przez czasowo, ponieważ separacja nie powoduje ustania małżeństwa.  

5-letni okres trwania obowiązku alimentacyjnego dotyczy tylko sytuacji, gdy orzeczony 

został rozwód. 

Obowiązek alimentacyjny wygasa ostatecznie tylko względem tego małżonka, który 

zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Dlatego też w celu ustalenia 

ustania obowiązku alimentacyjnego konieczne jest wystąpienie do sadu z pozwem  

o orzeczenie rozwodu ze wskazaniem winnego rozpadu małżeństwa.  

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka winnego wygasa z datą uprawomocnienia się 

wyroku. W odniesieniu do małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, 

obowiązek alimentacyjny ustaje z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, pod 

warunkiem, że sąd nie orzeknie o przedłużeniu tego obowiązku, ze względu na zaistnienie 

wyjątkowych okoliczności.  



Jak jednak wynika z orzeczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku (sygn. akt II Ca 73/13), 

w przypadku gdy okres separacji się przedłuża możliwe jest zadanie orzeczenia przez sad 

ustania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na brak więzi charakterystycznych dla 

małżeństwa, 
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VII. Odebranie darowizny małżonkom. 

 

Jako prezent ślubny darowałam córce i zięciowi działkę z domem, w którym wraz z nimi 

mieszkam. Niemal od początku wspólnego mieszkania zięć zachowywał się skandalicznie, 

teraz jeszcze stracił prace, całymi dniami przebywa w domu, pije alkohol, ponieważ nie ma 

pieniędzy zaczął okradać współdomowników. Chciałabym cofnąć uczyniona na jego rzecz 

darowiznę. 

 

Kwestia ta była przedmiotem rozpoznania przed Sądem Najwyższym, który w wyroku  

o sygn. akt CSK 284/11 orzekł, iż gdy darowizna np. nieruchomości uczyniona została 

obojgu małżonkom, można ją odebrać tylko w całości. Ograniczenia przy zwrocie darowizny 

wymusza ochrona wspólności majątkowej małżeńskiej jak wskazał Sad uzasadniając 

zapadłe orzeczenie.  

Zgodnie z art. 35 k.r.o. w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie 

może żądać podziału majątku wspólnego ani żadnego z przedmiotów do niej należącego, 

skuteczne cofniecie darowizny w czasie trwania wspólności małżeńskiej wobec jednego ze 

współmałżonków spowodowałoby niedopuszczalne ustanie wspólności wobec jednego  

z przedmiotów objętych wspólnością. 
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VIII. Roczny urlop rodzicielski na nowych zasadach. 

 

Rodzice, którym 17 czerwca 2013 r. kończy się urlop macierzyński na starych zasadach,  

a chcą nabyć prawo do rocznego urlopu rodzicielskiego, muszą jeszcze w tym samym dniu 

złożyć wniosek w tej sprawie do pracodawcy. Ustawa co do zasady nie pozwala bowiem na 

przerwanie urlopu. Termin ten wynika z najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy. 

 

Od 17 czerwca2013 r. rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r. 

przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla 

matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.  



Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu mogą korzystać ojciec i matka. 

 

Wyjątek od reguły nieprzerwanego korzystania z urlopu dotyczy kobiet, które urodziły dzieci 

po 31 grudnia 2012 r., ale z urlopu macierzyńskiego zaczęły korzystać jeszcze przed 

porodem. W takim wypadku mogła nastąpić sytuacja, że jeszcze przed wejściem w życie 

ustawy (przed 17 czerwca) kobieta zakończyła urlop macierzyński oraz obowiązujące 

obecnie cztery tygodnie urlopu dodatkowego i wróciła do pracy. W takiej sytuacji, mimo że 

przerwana została ciągłość urlopu, matka lub ojciec mają prawo do jego kontynuacji. 

Przysługują im jeszcze dwa tygodnie urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu 

rodzicielskiego. By z tych uprawnień skorzystać, wniosek o udzielenie urlopu dodatkowego 

musi wpłynąć do pracodawcy w ciągu siedmiu dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 

24 czerwca. Natomiast wniosek o urlop rodzicielski - najpóźniej w dniu zakończenia 

dodatkowego. 

 

Wydłużony, płatny urlop obejmuje nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale 

wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowach 

zlecenia i samozatrudnionych. 

 

W wyniku nowelizacji przez pierwsze 26 tygodni urlopu przysługuje zasiłek macierzyński w 

wysokości 100 % ostatniego wynagrodzenia i 60 % wynagrodzenia przez kolejnych 26 

tygodni. 

 

Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że będzie korzystać z całości urlopu  

- 52 tygodni, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. 

wynagrodzenia. Gdyby jednak po takiej deklaracji, zrezygnowała z całości lub części 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz/lub z całego urlopu rodzicielskiego, wówczas 

przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobieranego zasiłku do wysokości 100 % 

 

Urlop macierzyński można rozpocząć przed porodem - maksymalnie można wykorzystać 

wtedy sześć tygodni. 

 

O rozpoczęciu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego lub rodzicielskiego należy powiadomić 

pracodawcę nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Taki sam termin obowiązuje, 

jeśli na którymkolwiek etapie decydujemy się skrócić urlop i powrócić do pracy  

- pracodawca musi o tym wiedzieć minimum 14 dni przed planowanym powrotem  

i - podobnie jak przy wniosku o udzielenie urlopu - musi wniosek uwzględnić. 

 

Ustawa przewiduje dwa rozwiązania w zakresie wnioskowania o udzielenie urlopu 

dodatkowego i rodzicielskiego.  



1. Kobieta, minimum 14 dni przed planowaną datą porodu, wnioskuje o pełen 

wymiar urlopów - łącznie 52-tygodniowy urlop macierzyński. W tej opcji matka 

rezygnując z części urlopu może podzielić się z nim ojcem urlopem przez rezygnacje, 

jednak nie wcześniej niż po 14 tygodniach. Ponieważ 20 tygodni urlopu 

macierzyńskiego jest obowiązkowe, ojciec decydujący się przejąć ten urlop 

zobowiązany jest wykorzystać go w pozostałym wymiarze - minimum sześciu tygodni. 

2. Opcja numer dwa zakłada sukcesywne składanie wniosków o urlopy: dodatkowy  

i rodzicielski. W tym trybie może to robić zarówno matka, jak i ojciec dziecka. 

Dodatkowym urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim można się będzie 

podzielić, np. trzy tygodnie urlopu dodatkowego ojciec, trzy matka, 16 tygodni 

rodzicielskiego ojciec, dziesięć matka. 

 

Uwaga! Sześć tygodni urlopu dodatkowego można podzielić maksymalnie na dwie części, 

trwające minimum tydzień, a 26 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać 

maksymalnie w trzech częściach - trwających minimum osiem tygodni. Urlop musi też mieć 

charakter ciągły, tzn. urlop rodzicielski musi przypadać bezpośrednio po dodatkowym oraz 

części tych urlopów muszą następować bezpośrednio jedna po drugiej. 

 

Urlop dodatkowy i rodzicielski można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym 

jednak niż pół etatu). W tej chwili pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika  

o łączenie urlopu z pracą. Po nowelizacji wniosek o niepełny etat nie będzie wiążący. 

Pracodawca będzie mógł go nie uwzględnić, jeśli nie jest to możliwe ze względu na 

organizację lub rodzaj pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie informował na 

piśmie. 

 

Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać jednocześnie oboje rodzice. Jednak w takim 

przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Łączne korzystanie  

z urlopu nie będzie możliwe w przypadku urlopu dodatkowego oraz macierzyńskiego. 
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Prawo pracy 

 

IX. Rozwiązanie przez pracownika  umowy o pracę bez wypowiedzenia  

– zaniżanie wynagrodzenia.  

 

Pracodawca osoby zainteresowanej  nie wypłacał  wynagrodzenia za pracę w terminie, 

nadto  faktycznie wypłacane wynagrodzenie było niższe niż wynikające  z treści umowy  

o pracę, natomiast  na liście płac w wysokości przewidzianej w umowie o pracę. Osoba 



zainteresowana zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem, by jej wynagrodzenie było 

wpłacane na wskazany przez nią rachunek bankowy. Wkrótce od  pracodawcy otrzymała 

wypowiedzenie zmieniające warunki pracy tj. praca wprawdzie w tej samej miejscowości, 

ale w innym miejscu. Nowe miejsce pracy „cieszyło się” złą sławą wśród pracowników, 

albowiem z osobami przenoszonymi najczęściej był rozwiązywany stosunek pracy. 

W okresie wypowiedzenia zmieniającego osoba zainteresowana  usłyszała od pracodawcy, 

że nie wolno jej rozmawiać z innymi pracownikami, a nadto pracodawca zażądał od niej  

danych osobowych innego pracownika, któremu nie zostało wypłacone wynagrodzenie za 

pracę. [tu należy się wyjaśnienie, bliski znajomy jednej z pracownic, z którą osoba 

zainteresowana ma dobry kontakt, pracował u tego samego pracodawcy przez cztery 

miesiące w sezonie zimowym 2012/2013 i nie otrzymał wynagrodzenia za pracę, obecnie 

zażądał od pracodawcy zapłaty i wystawienia formularza PIT-11, pracodawca nie posiadał 

wszystkich  danych osobowych]. Dodatkowo osoba zainteresowana w okresie 

wypowiedzenia zmieniającego korzystała ze zwolnienia lekarskiego przez parę dni i nie 

otrzymała wynagrodzenia za czerwiec 2013 r. Osoba zainteresowana jest przekonana, że 

wkrótce otrzyma od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę. 

  

Stan prawny: art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy. 

 

Zarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem, 

jak również bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli zostaną spełnione określone 

w ustawie przesłanki. 

 

Stosownie do art. 55 § 11 Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez 

zachowania terminu wypowiedzenia może nastąpić gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego 

naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno 

nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Umowa 

zostaje rozwiązana z chwilą doręczenia oświadczenia pracodawcy, przy czym skutek 

doręczenia ma również odmowa przyjęcia oświadczenia przez pracodawcę. Pracownik 

uprawniony jest do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia należnego za okres 

wypowiedzenia. Pracownik winien to żądanie zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

 

Rozwiązanie umowy o prace przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia 

pociąga za sobą skutki, jakie ustawa  przewiduje  dla rozwiązania umowy o pracę za 

wypowiedzeniem. Katalog podstawowych  obowiązków pracodawcy zawarty jest w art. 94 

i następnych Kodeksu pracy. Nie jest to katalog zamknięty wobec czego można korzystać 

z praktyki  orzeczniczej sądów i wypowiedzi doktryny. Należy jednak pamiętać, że 



naruszenie obowiązków pracodawcy musi mieć charakter ciężki. Ponadto, że oświadczenie 

o rozwiązaniu nie może być złożone po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez 

pracownika wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy.  

 

W przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub 

rozwiązania jej z naruszeniem jednomiesięcznego terminu, zgodnie z art. 61(1) w związku 

z art. 61(2) Kodeksu pracy pracodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze 

w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia.  

 

W przedmiotowej sprawie osoba zainteresowana może rozwiązać umowę o pracę w trybie 

art.  55 par. 1(1)  Kodeksu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jako powód rozwiązania 

umowy o pracę powinna podać  dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego  naruszenia 

podstawowych obowiązków wobec pracownika polegającego na niewypłaceniu pracownikowi 

wynagrodzenia za pracę za czerwiec 2013 r. do dnia 10 lipca 2013 r. (termin wynikający  

z umowy o pracę), nierównego traktowania  pracownika  i stosowanie wobec pracownika 

mobbingu  poprzez,   ingerencję w osobiste życie pracownika, zakaz kontaktów z innymi 

pracownikami, wymuszanie danych osobowych innych pracowników, którym nie zostało 

wypłacone wynagrodzenie za pracę. Jednocześnie, jako osoba  uprawniona do 

odszkodowania w wysokości wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

winna żądanie wypłaty odszkodowania. 
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Sprawy różne  

 

X. Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny. 

 

Jaka jest różnicą pomiędzy dodatkiem pielęgnacyjnym,  a zasiłkiem pielęgnacyjnym? 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń 

społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, ze zm); 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r.  

nr 139, poz. 992, ze zm. 

 

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu 

niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną 

do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) albo ukończyła 75 lat 



życia. 

 

Od 1 marca 2013 r. w wysokości 203,50 zł miesięcznie. 

 

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej,  

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek 

pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 

2 tygodnie w miesiącu. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie, które przysługuje: 

a) niepełnosprawnemu dziecku; 

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

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

c) 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; 

d) osobie, która ukończyła 75 lat. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających  

z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. 

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany w wysokości 153 zł miesięcznie. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

a) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

b) osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie 

wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej; 

c) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca wójt (burmistrz lub prezydent miasta), może on upoważnić 

do wypłaty tego świadczenia swojego zastępcę albo kierownika ośrodka pomocy społecznej. 

Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny składa wniosek wg określonego wzoru  

w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

Prawo do tego zasiłku ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie  

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 

określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia 



miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
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XI. Egzamin redukujący ilość punktów karnych. 

 

Zgromadziłem 22 punkty karne za wykroczenia drogowe. Na jakich zasadach mogę je teraz 

zredukować? 

 

Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym za wykroczenia w ciągu roku można 

zgromadzić maksymalnie 24 punkty karne. Przekroczenie limitu wskazanego przez prawo 

grozi utratą prawa jazdy.  

 

Po przekroczeniu 24 punktów kierowca musi zdać egzamin, żeby odzyskać prawo jazdy. 

Jednak zanim dojdzie do zakazu prowadzenia samochodu, każdy może raz na pół roku 

przejść jednodniowy kurs dotyczący zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pozwala on 

zredukować liczbę punktów o 6. Jego cena wynosi 300 zł. 
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XII. Wypadek ucznia w szkole. Protokół powypadkowy. 

 

W październiku 2012 r. podczas zawodów sportowych w piłce nożnej na hali gimnastycznej  

na terenie szkoły (gimnazjum) syn osoby zainteresowanej uległ wypadkowi (skomplikowane 

złamanie ręki). Podczas tych zawodów opiekunem grupy, tj. ok. 50 zawodników był jeden 

nauczyciel wychowania fizycznego. Zawody nie zostały ukończone z uwagi na ten wypadek, 

albowiem  nauczyciel najpierw odniósł chłopca do sekretariatu szkoły, a następnie odwiózł  

do szpitala.  Dyrektor szkoły sama oceniła stan zdrowia ucznia i  nie podjęła decyzji 

w sprawie wezwania pogotowia ratunkowego. O wypadku został powiadomiony ojciec 

chłopca, który w tym samym czasie przyjechał do szpitala. W szpitalu,  po wykonaniu 

prześwietlenia ręki łokieć został usztywniony, następnie syn został przewieziony do szpitala, 

gdzie  przeprowadzono operację. 

Po kilkudniowym  pobycie w szpitalu syn osoby zainteresowanej wrócił do szkoły. Jednak 

jego nieobecność i konieczność korzystania codziennie przez kilka miesięcy  z rehabilitacji 

(wyjazd do szpitala w innej miejscowości) nie została usprawiedliwiona przez dwóch 

nauczycieli (historyk i nauczyciel j. obcego). Syn osoby zainteresowanej nie uzyskał z ich 

strony pomocy, by mógł nadrobić zaległości w nauce. Wręcz jeden z nauczycieli  już 

w pierwszym dniu po powrocie do szkoły kazał chłopcu pisać sprawdzian mówiąc, że jego  

nie interesuje pobyt w szpitalu. Nauczyciele ci nie godzili się na dodatkowe pytanie ucznia. 



Po interwencji u Pani Dyrektor szkoły,  jeden z nauczycieli wprawdzie  zdobył się na 

dodatkowe przepytanie ucznia ale skończyło się to dla niego dramatycznie, gdyż ów 

nauczyciel rzucił w niego książką, która trafiła w uszkodzona rękę.  

W rezultacie syn osoby zainteresowanej nie ukończył gimnazjum. Osoba zainteresowana 

posiada wiedzę, że jej syn nie należał do najlepszych uczniów w klasie. Niemniej jednak 

gdyby wskazani  nauczyciele wykazali dobrą wolę i wyrazili zgodę na dodatkowe 

przepytanie ucznia uzyskały możliwość ukończenia gimnazjum. Poziom wiedzy syna osoby 

zainteresowanej wystarczał do szkoły zawodowej i taką też chłopiec zamierzał wybrać, by 

zdobyć zawód. 

Chłopiec  na skutek tego wypadku odniósł trwałe obrażenia fizyczne jak i psychiczne, jest 

na skraju załamania, gdyż lekarz prowadzący go w czasie choroby stwierdził, że kończy 

leczenie, ponieważ ręki nie da się „naprawić”. Wypadek ten uniemożliwia mu zdobycie 

wymarzonego zawodu. 

Zdaniem osoby zainteresowanej wypadek jej  syna został wręcz zlekceważony przez  Panią 

Dyrektor szkoły i przez wychowawczynię syna. Pani  Dyrektor szkoły po wypadku nie tyko 

nie kontaktowała się z rodzicami ucznia, nie powiadomiła ich o możliwości zapoznania się  

z protokołem powypadkowym. Gdy osoba zainteresowana udała się do szkoły  w tej sprawie 

i zapytała o protokół  Pani Dyrektor stwierdziła, że został sporządzony, ale nie może mi go 

pokazać, ponieważ nie ma zastępcy dyrektora w szkole.  Na kolejne pytanie dlaczego do tej 

pory nie została zapoznana z treścią  protokołu Pani Dyrektor stwierdziła, że rodzice nie 

muszą być z nim zapoznani i nie muszą się pod nim podpisać. Gdy zapytała dlaczego 

w czasie zawodów z młodzieżą był tylko jeden nauczyciel  Pani Dyrektor powiedziała, że 

zarówno ona jak i jej zastępca były w sekretariacie i „zaglądały” na uczniów. 

Osoba zainteresowana w tej sytuacji uważa, że Pani Dyrektor  szkoły nie  zadbała 

o sporządzenie protokołu powypadkowego, który stanowi podstawę dochodzenia 

odszkodowania, że  nie  dokonała zabezpieczenia miejsca  zabezpieczenia miejsca wypadku 

ani nie powołała  zespołu powypadkowego, do którego należało przeprowadzenie 

postępowania oraz sporządzenie protokołu powypadkowego. Osoba zainteresowana nie 

została, jako przedstawiciel ustawowy dziecka,  pouczona o przysługujących jej prawach 

w toku postępowania powypadkowego. 

 

Podstawa prawna: § 40 i 41 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.), które stanowią, że 

pracownik, który powziął wiadomość o wypadku, winien niezwłocznie zapewnić 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprawdzając fachową pomoc medyczną,  

a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Powinien też 

zawiadomić niezwłocznie rodziców ucznia.  

W tym miejscu należy podkreślić, że nauczyciel nie jest uprawniony do oceny stanu zdrowia 



dziecka. Jeżeli dziecko doznało urazu, należy zapewnić mu fachową pomoc medyczną.  

  

Wypadek w szkole definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu 

oświaty. Zalicza się on do grupy wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, 

w związku z powyższym poszkodowanemu przysługują z tego tytułu świadczenia 

finansowane ze środków budżetu państwa, m.in. renta lub jednorazowe odszkodowanie, 

przyznawane i wypłacane przez ZUS. 

Jeżeli dziecko ulegnie w szkole wypadkowi, należy zadbać o sporządzenie protokołu 

powypadkowego, który stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania. Dyrektor szkoły 

albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje zabezpieczenia miejsca wypadku oraz 

powołuje zespół powypadkowy, do którego należy przeprowadzenie postępowania oraz 

sporządzenie protokołu powypadkowego. Obowiązkiem przewodniczącego zespołu, na 

którego zwykle wyznacza się pracownika służby bhp, jest pouczenie poszkodowanego lub 

opiekuna o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego. 

Po zapoznaniu się z protokołem pokrzywdzony lub osoby go reprezentujące mogą w ciągu 

7 dni od daty jego otrzymania zgłosić, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, wszelkie 

uwagi lub zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych. Jeżeli zastrzeżenia będą 

uzasadnione konieczne może okazać się przeprowadzenie nowego postępowania 

powypadkowego. 

W przedmiotowej sprawie  konieczne jest złożenie do kuratorium (z powiadomieniem wójta 

gminy jako organu prowadzącego szkołę) skargi na bezczynność dyrektora szkoły 

z powodu  nie zadbania o sporządzenie protokołu powypadkowego z wypadku, który miał 

miejsce na terenie szkoły  podczas zawodów sportowych w piłce nożnej organizowanych 

przez tę szkołę na hali gimnastycznej,  nie zabezpieczenie miejsca wypadku i nie powołanie 

zespołu powypadkowego. 
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XIII. Premia remontowa. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że zaciągnął kredyt na remont budynku mieszkalnego  

i poprosił o wyjaśnienie przesłanek od spełnienia których zależy ubieganie się o przyznanie 

premii remontowej. 

  

Prawnik wyjaśnił Panu L, że całokształt spraw związanych z tzw. premią remontową 

reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 



(Dz.U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.). Przepisy tej ustawy przewidują, że inwestorowi 

będącemu osobą fizyczną przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na 

realizację przedsięwzięcia remontowego (premia remontowa), jeżeli: (1) w wyniku realizacji 

tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię 

dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 

użytkowej co najmniej o 10 %; (2) wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 

i nie wyższy niż 0,70 (jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza  

0,3, warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania 

na energię, o którym mowa o, co najmniej o 25 %). Prawnik poinformował również, że 

jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego,  

w związku z którym przekazano premię remontową - warunkiem uzyskania premii 

związanej z kolejnym przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest 

uzyskanie oszczędności, o na poziomie co najmniej 5 %, chyba że w efekcie 

przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto oszczędności na poziomie co 

najmniej 25 % rocznego zapotrzebowania na energię przed realizacją pierwszego 

przedsięwzięcia remontowego. Wysokość premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej 

kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego.  
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XIV. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego. 

 

W 2011 roku zleciłem wykonanie operatu szacunkowego, teraz zostałem wezwany przez 

sad w postępowaniu dotyczącym ustalenia granic nieruchomości do przedłożenia nowego 

operatu szacunkowego. Czy muszę zlecać opracowanie nowego operatu, czy omeg 

przedłożyć ten sprzed 2 lat? 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) dopuszczalne jest potwierdzenie aktualności 

operatu szacunkowego. 

Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli  

w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził> 

 

Przez aktualizację wyceny rozumie się czynności rzeczoznawcy majątkowego w stosunku do 

operatu szacunkowego wcześniej przez tego samego rzeczoznawcę sporządzonego, mające 

na celu odpowiednio: 

 potwierdzenie, w wyniku analizy, że wartość nieruchomości określona w tym 

operacie jest aktualna; 

 określenie nowej wartości nieruchomości, zaktualizowanej na datę dokonywania 



aktualizacji, lub odpowiednio na inną datę. 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Zastrzeżony wyrok zaoczny. 

 

Zastrzeżony wyrok zaoczny to rodzaj orzeczenia, które może zapaść w postępowaniu 

cywilnym, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 341 Kodeksu 

postępowania cywilnego.  

Zastrzeżony wyrok zaoczny może zostać wydany w sytuacji, gdy pozwany nie stawił się na 

wyznaczony termin rozprawy, a w dniu rozprawy sąd nie dysponował dowodem doręczenia 

wezwania na rozprawę. Jeżeli natomiast dowód doręczenia nadejdzie w ciągu dwóch 

tygodni, licząc od dnia rozprawy – sąd może wydać zastrzeżony wyrok zaoczny. Wyrok ten 

w odróżnieniu od wyroku zaocznego może być wydany na posiedzeniu niejawnym i jest 

wiążący od chwili podpisania sentencji, a nie od chwili jej ogłoszenia. 
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II. Data prawomocności wyroku zaocznego w postępowaniu karnym. 

 

Zgodnie z treścią art. 479 k.p.k. jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie stawi 

się na rozprawę główną, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie 

stawił się również obrońca - wydać wyrok zaoczny. Jeżeli oskarżony nie stawił się na 

rozprawę, odczytuje się uprzednio złożone jego wyjaśnienia.  

 

Kwestia prawomocności wyroku zaocznego została uregulowana w art 482 k.p.k., ktory 

stanowi iż w terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść 

sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on 

połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub 

nieuwzględnienia sprzeciwu. Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli uzna nieobecność 

oskarżonego na rozprawie za nie usprawiedliwioną.  

 

W przypadku zatem niewniesienia przez oskarżonego sprzeciwu wyrok uprawomocnia się  

w terminie 7 dni od daty jego doręczenia oskarżonemu. 

Oskarżonemu przysługuje również prawo złożenia sprzeciwu od wyroku oraz / lub złożenia 

wniosku o wydanie uzasadnienia orzeczenia. W pierwszym przypadku jeśli sad uzna 



skuteczność złożenia sprzeciwu, wyrok traci moc, w drugim wyrok uprawomocnia się w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Wtórnik dowodu rejestracyjnego. 

 

Ukradziono mi dokumenty dotyczące samochodu, na policji uzyskałem informacje, że mogę 

wystąpić o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. 

 

W celu otrzymania wtórnika dowodu rejestracyjnego, należy osobiście złożyć we właściwym 

wydziale komunikacji: 

2.1. wniosek o wydanie wtórnika oraz oświadczenie z informacja odnosnie 

przyczyn utraty dokumentu,  

2.2. dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu 

powodującym jego nieczytelność). 

2.3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana). 

2.4. .Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub 

wyciąg z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane. 

2.5. Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego złożone pod 

odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 

2.6. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie 

występuje pełnomocnik. 

 

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna wymagany jest dokument 

tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do 

wglądu). 

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). 

Opłaty: 

54,50 zł – opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną. 

19,00 zł – opłata za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną. 
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II. Rzeczoznawca majątkowy. 

 

Rzeczoznawca majątkowy – to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe  

w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego 

poprzedników prawnych w trybie ustaw: 

 z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz  

 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 

Uprawnienia zawodowe uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją 

Kwalifikacyjną. Aby być dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, którego częścią 

jest egzamin, należy posiadać wyższe wykształcenie magisterskie: prawnicze, ekonomiczne 

lub techniczne. Oprócz tego należy mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny 

nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których 

program jest zgodny z minimami programowymi dla studiów podyplomowych. Stosowne 

minimum programowe określa minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki 

przestrzennej i mieszkaniowej – obecnie Minister Infrastruktury. Należy także odbyć roczną 

praktykę zawodową. Nie jest rzeczoznawcą majątkowym osoba, której nadano przed 29 

listopada 1991 roku uprawnienia do szacowania gruntów, z wyłączeniem ich części 

składowych w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie wyłącza to możliwości 

szacowania przez tę osobę wyłącznie gruntów, zgodnie z art. 231 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. Osoba taka nie ma prawa używać pieczęci właściwej dla rzeczoznawców 

majątkowych. 

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawcy majątkowego bez stosownych 

uprawnień grozi karą grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności (art. 198 ustawy). 

Rzeczoznawca majątkowy uzyskuje prawo wykonywania czynności zawodowych od dnia 

wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych prowadzonego przez Ministra 

Infrastruktury. Rejestry publikowane są w Dzienniku Urzędowym MI oraz na stronach 

internetowych Ministerstwa Infrastruktury. 

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego  

1. ma prawo do określenia wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale 

związanych z nieruchomością, a w szczególności wszystkich rodzajów nieruchomości  

i ich części składowych, bez względu na rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez 

względu na podmiot własności; 

2. ma prawo do określania innych praw do nieruchomości, w tym ograniczonych praw 

rzeczowych i praw zobowiązaniowych; 

3. określa wartość szkód lub nakładów dotyczących nieruchomości, a także ich części 

składowych. 

 

Wycena nieruchomości sporządzana jest w formie operatu szacunkowego – forma pisemna. 



W wyniku wyceny nieruchomości rzeczoznawca określa: 

1. wartość rynkową nieruchomości, 

2. wartość odtworzeniowa nieruchomości, 

3. propozycję bankowo-hipoteczną wartości nieruchomości, 

4. wartość katastralną nieruchomości. 

a także  

5. wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora; 

6. koszt odtworzenia obiektów budowlanych. 

7. koszt odtworzenia drzewostanów leśnych lub zadrzewień, plantacji kultur wieloletnich,  

a także zasiewów i upraw. 

 

Wybór właściwego podejścia, oraz metody i techniki wyceny z uwzględnieniem zasad 

wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami należy wyłącznie do rzeczoznawcy 

majątkowego, chyba że wynika on wyraźnie z przepisów prawa. Rzeczoznawca majątkowy 

może żądać od właściwych organów i sądów udostępnienia mu danych jakie zostały 

wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania jego zawodu. Rzeczoznawca ma prawo do sporządzania wpisów i wyrysów  

z danych i dokumentów, a także poświadczania tych dokumentów dla potrzeb wyceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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