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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. 

 

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

 

Dział I. Artykuły. 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

I.  Warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego. 

 

Klient ma 63 lata. Przepracował 47 lat. Niedawno został zwolniony z pracy z przyczyn 

ekonomicznych. Czy może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne? Czy spełnia 

warunki uzyskania tego świadczenia? 

 

W celu uzyskania świadczenia przedemerytalnego osoba zainteresowana winna  

w pierwszej kolejności zarejestrować się we właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Po uzyskaniu decyzji przyznającej status 

bezrobotnego i zasiłek dla bezrobotnych oraz upływie 6 miesięcy pobierania takiego 

zasiłku (ewentualnie uzupełnionego okresami podlegającymi wliczeniu do okresu 

pobierania zasiłku dla bezrobotnych), może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne w 

Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o świadczeniach przedemerytalnych, Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252). 

Wniosek taki powinien zostać złożony w oddziale ZUS właściwym dla zainteresowanego 

według jego miejsca zamieszkania, rozumianego jako miejsce ostatniego zameldowania 

na pobyt stały. Wraz z wnioskiem zainteresowany powinien przedłożyć dokumenty 

wymagane dla udowodnienia prawa do świadczenia przedemerytalnego oraz do ustalenia 

prawa i wysokości emerytury. 

Dla ustalenia prawa do świadczenia przedemerytalnego niezbędne jest przedłożenie 

dokumentu potwierdzającego fakt rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego  



i podstawę prawną jego rozwiązania, tj. świadectwa pracy, a w razie, gdy w świadectwie 

pracy brak wskazania takiej podstawy prawnej – innego dokumentu, który wskazywałby 

na przyczynę rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego. Osoba, która ubiega 

się o świadczenie przedemerytalne w związku z ogłoszeniem upadłości jej własnej 

działalności gospodarczej, winna przedłożyć dokument stwierdzający ten fakt, tj. odpis 

postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. 

W każdym przypadku wymagane jest przedłożenie dokumentów wydanych przez 

powiatowy urząd pracy, a mianowicie: 

 stwierdzających przebycie co najmniej 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych, 

 stwierdzających dalsze posiadanie statusu osoby bezrobotnej, 

 stwierdzających brak odmowy (bez uzasadnionej przyczyny) w czasie pobierania 

zasiłku dla bezrobotnych przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

(określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, Dz. U. 2004 r. Nr 99, poz. 1001), 

 decyzji powiatowego urzędu pracy o utracie przez zainteresowanego prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu okresu, na jaki został przyznany (jeżeli 

zasiłek ten przysługiwał przez okres 6 miesięcy) lub 

 dokumentu potwierdzającego fakt pobierania takiego zasiłku przez okres co 

najmniej 6 miesięcy (jeżeli zasiłek przysługiwał przez dłuższy okres). 

Z powyższego wynika zatem, iż prawo do świadczenia przedemerytalnego uzależnione jest 

od szeregu warunków, m.in. osiągnięcia określonego wieku, posiadania wymaganego 

stażu zawodowego, okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy lub okresu opłacania 

składek na ubezpieczenia społeczne, czy też okresu pobierania renty, jak również od 

sposobu zakończenia zatrudnienia lub działalności gospodarczej, czy też przyczyny utraty 

prawa do renty. Szczegółowe kryteria określono w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych odrębnie dla poszczególnych kategorii osób  

– pracowników, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, rencistów. 

Niektóre z wymagań są tożsame dla wszystkich. Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy  

o świadczeniach przedemerytalnych do wymagań takich zalicza się: 

 statusu osoby bezrobotnej w rozumieniu przepisów (art. 2 ust. 1 pkt 2) ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, dalej – ustawa o promocji zatrudnienia), również 

w dacie złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne; 

 stosownego „okresu wyczekiwania” na świadczenie przedemerytalne. 

 

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje m.in. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 

2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych osobie, która do dnia rozwiązania stosunku 

pracy z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy  



o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 

miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), jeżeli posiada 

okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat (kobieta) lub 35 lat 

(mężczyzna). 

W tym wypadku przyczyny dotyczące zakładu pracy to: 

 rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania  

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.  

Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników; 

 rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia 

upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn 

ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

 wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci 

pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub 

stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i 

płacy. 

 

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne stwierdzić należy, iż Klient spełnia warunki 

wieku i stażu pracy. Teraz musi zarejestrować się w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek. 

Dopiero 6 miesięcy pobierania zasiłku uprawnia do złożenia wniosku do ZUS o świadczenie 

przedemerytalne. 
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II. Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach. 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  odmówił osobie zainteresowanej przyznania emerytury. 

W decyzji odmawiającej przyznania emerytury stwierdził, że osoba zainteresowana nie 

udowodniła  15 lat pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na 

dzień 1 stycznia 1999 r. . 

ZUS nie uznał okresów pracy w szczególnych warunkach od dnia […] do dnia […] i od dnia 

[...] do dnia […], ponieważ,  jak stwierdził w uzasadnieniu decyzji, z przedłożonej 

dokumentacji wynika, że osoba zainteresowana wykonywała „naprawę drobnych 

uszkodzeń sieci elektrycznych, naprawę urządzeń chłodniczych” co nie odpowiada ściśle 

rodzajowi pracy wymienionemu w wykazie A Dziale XIV poz. 25 pkt 1. 

ZUS w uzasadnieniu decyzji wskazał, że prawo do emerytury określonej w przepisie art. 



184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje 

ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. jeżeli spełnił łącznie następujące 

warunki: osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla mężczyzn, nie przystąpił do 

otwartego funduszu emerytalnego, w dniu wejścia w życie przepisów ustawy emerytalnej, 

t.j.1.01.1999 r. osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25 lat dla mężczyzn, 

w tym okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 

wykonywanego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym na danym 

stanowisku pracy, wynoszący co najmniej 15 lat. 

Z przedłożonych do ZUS dokumentów tj. umów o prace, świadectw pracy wynikało, że w 

okresie od dnia […] do dnia […] i od dnia [...] do dnia […] osoba zainteresowana 

wykonywała  pracę w szczególnych warunkach pracując na stanowisku konserwatora 

urządzeń i instalacji chłodniczych oraz agregatu prądotwórczego. 

Podstawa prawna: 

1. art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. 

zm.), 

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku 

emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze. 

 

W przedmiotowej sprawie nie można się zgodzić ze stanowiskiem ZUS zawartym w decyzji 

odnawiającej przyznania emerytury. Konieczne jest złożenie do sądu pracy, za 

pośrednictwem oddziału ZUS, odwołania w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. 

W odwołaniu należy podkreślić, że ZUS w ocenie spełnienia warunków dla uzyskania 

emerytury nie wziął pod uwagę treści ani umów o prace, ani  świadectw pracy, z których 

wynikało, że w okresie od dnia […] do dnia […] i od dnia [...] do dnia […] osoba 

zainteresowana  wykonywała  pracę w szczególnych warunkach pracując na stanowisku 

konserwatora urządzeń i instalacji chłodniczych oraz agregatu prądotwórczego, że ZUS w 

sposób nieuprawniony wskazał w uzasadnieniu, że wykonywała „naprawę drobnych 

uszkodzeń sieci elektrycznych, naprawę urządzeń chłodniczych”. 

 

ZUS nie może negować zapisu w świadectwach pracy o wykonywaniu pracy w szkodliwych 

warunkach. 

W odwołaniu można także podkreślić, że ZUS nie wziął pod uwagę, że zakres czynności 

obejmował wykonywanie obowiązków konserwatora urządzeń i instalacji chłodniczych w 

zakładzie mięsnym, że system chłodnictwa odbywał się urządzeniami amoniakalnymi typu 

[…] tj. komory chłodnicze oraz dwa skraplacze wodno-ociekowe, że urządzenia 

amoniakalne były niezbyt szczelne, występowały wycieki gazu. 

Warto podkreślić, że w czasie pracy przy urządzeniach chłodniczych, w których jest 



stosowany amoniak zawsze istnieje niebezpieczeństwo poparzeń i zatruć. Wystarczy 

wskazać, że ciekły  amoniak wylany na skórę wywołuje odmrożenia. Jest przy tym silnie 

toksyczny, działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Podrażnienie śluzówki nosa, oczu czy 

dróg oddechowych może doprowadzić w krótkim czasie do śmierci przez uduszenie. 

Konieczne jest podkreślenie, że dokumenty, które zostały przedłożone do ZUS, w tym 

umowy o pracę i świadectwa pracy, zakresy czynności, potwierdzają ponad piętnastoletni 

okres pracy na stanowisku konserwatora urządzeń i instalacji chłodniczych i agregatu 

prądotwórczego w zakładzie produkcji mięsnej na dzień 1 stycznia 1999 r., że praca 

polegała na bieżącej obsłudze i konserwacji  tych urządzeń i częstym uzupełnianiu 

amoniaku do instalacji. 
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III. Renta rodzinna po mężu i ojcu. 

 

Ojciec osoby zainteresowanej zmarł w maju 2013 r. W chwili zgonu był emerytem. Osoba 

zainteresowana i jej siostra w chwili śmierci ojca były osobami pełnoletnimi, uczącymi się 

odpowiednio studia i szkoła średnia, natomiast matka w chwili zgonu męża nie była 

zatrudniona, nie ukończyła 50 lat (w lipcu 2013 r. kończy 50 lat). Czy osoba 

zainteresowana, jej siostra i jej matka mają możliwość otrzymania renty rodzinnej. 

 

Podstawa prawna: Art. 65-66, art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 

353 z późn. zm.). 

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci 

miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała 

warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Do renty rodzinnej mają 

prawo: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione - do 

ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do 

ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy 

do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Jeżeli dziecko 

osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty 

przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Pod pojęciem "nauki w szkole" należy 

rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz 

eksternistycznym. 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat 

lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub 

rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 



lat, a jeżeli uczą się - 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do 

renty rodzinnej przysługuje również wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub 

niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od 

zaprzestania wychowywania ww. dzieci. Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed 

 śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty 

rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia w/w warunków wymaganych od wdowy, w dniu śmierci 

męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. 

Wdowa, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków wymaganych do przyznania 

renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej 

renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres 

uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do 

wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża. 

Renta rodzinna wynosi: 

1. dla jednej osoby uprawnionej – 85 % świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu, 

2. dla dwóch osób uprawnionych - 90 % świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu, 

3. dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95% świadczenia, które przysługiwałoby 

zmarłemu. 

 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która 

w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych. 

 

W przedmiotowej sprawie zarówno osoba zainteresowana jak i jej siostra i matka mają 

prawo do renty rodzinnej po ojcu i mężu. Ojciec (mąż) w chwili śmierci miał ustalone 

prawo do emerytury. Obie siostry, ponieważ w chwili śmierci ojca były uczennicami, zaś 

matka, mimo niespełnienia żadnego w w/w warunków, ma prawo do renty okresowej 

przez okres jednego roku od  dnia śmierci męża. 
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IV. Niewykorzystany urlop, a wypowiedzenie umowy o pracę. 

 

Z chwilą zakończenia stosunku pracy u jednego pracodawcy, koniecznym jest również 

rozliczenie się z nabytego u tego właśnie pracodawcy urlopu wypoczynkowego.  

 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie pracy w przypadku niewykorzystania 

przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia 

stosunku pracy, w tym rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 171 k.p.) przysługuje 



stosowny ekwiwalent. Art. 167(1) k.p. stanowi, iż w przypadku rozwiązania umowy o 

pracę za wypowiedzeniem, pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu 

urlop wypoczynkowy - zasada nieprzenoszenia uprawnień urlopowych nabytych na 

podstawie jednego stosunku zatrudnienia, na drugiego pracodawcę. 

 

Rozliczenie to może nastąpić w formie udzielenie urlopu wypoczynkowego w naturze, lub 

wypłaty świadczenie pieniężnego, czyli tzw. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 

 

Przepisy powyższe nakładają na pracownika obowiązek wykorzystania takiego urlopu 

wypoczynkowego. Z kolei po stronie pracodawcy wskazane przepisy nie formułują już 

kategorycznego nakazu udzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu 

wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, co jest rozumiane w ten sposób, że 

pracodawca może, ale nie musi udzielić urlopu wypoczynkowego.  

W przypadku nieudzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie 

wypowiedzenia, należy się mu wówczas ekwiwalent pieniężny. Rozwiązanie to jest również 

stosowane w sytuacji, gdy okres wypowiedzenia jest za krótki, aby wykorzystać w całości 

przysługujący urlop wypoczynkowy, wówczas pracodawca jest zobowiązany również do 

wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za resztę niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. 
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Sprawy cywilne 

 

V. Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. 

 

Trzy dni temu byłam na pokazie w domu kultury, gdzie miała odbyć się tam prezentacja 

odkurzaczy na miejscu okazało się, że zamiast odkurzaczy była prezentacja pościeli  

z wełny wielbłąda. Pod wpływem sprzedawcy zakupiłam jeden komplet pościeli. Czy mogę 

w jakiś sposób wycofać się z tej umowy? 

 

W tym przypadku klientka zawarła tzw. umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od 

niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie  

w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy 

wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli konsument nie został poinformowany 

na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg dziesięciodniowego terminu do 

odstąpienia nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy  

w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia nie może jednak  

z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. W razie 



odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony  

z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, 

chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od 

daty dokonania przedpłaty. 

Zatem w tym przypadku klientka ma 10 dni od zawarcia tej umowy na 

wysłanie/dostarczenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa. 
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Sprawy spadkowe. 

 

VI. Zapis windykacyjny. 

 

Dowiedziałem się, z prasy, iż od niedawna można w testamencie przekazywać konkretne 

przedmiotu wchodzące do spadku na rzecz określonych osób, jakie są wymogi 

skuteczności takiego rozporządzenia przedmiotami wchodzącymi w skład spadku? 

  

Jest to tzw. zapis windykacyjny, który polega na tym, iż spadkodawca w testamencie 

sporządzonym w formie aktu notarialnego może postanowić, że oznaczona osoba nabywa 

przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku – śmierci spadkodawcy. 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 

1. rzecz oznaczona co do tożsamości, 

2. zbywalne prawo majątkowe, 

3. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, 

4. ustanowienie na rzecz zapisobiorcy użytkowania lub służebności. 

  

Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu 

nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. 

 

Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiorcy użytkowania lub służebności, 

zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał 

być obciążony użytkowaniem lub służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca był 

zobowiązany do jego zbycia. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu uczynione przy ustanawianiu zapisu windykacyjnego 

uważa się za nieistniejące. Jednakże jeśli z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że 



bez takiego zastrzeżenia zapis windykacyjny nie zostałby uczyniony, zapis windykacyjny 

jest nieważny. 

Jednak jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło 

przed otwarciem spadku nie spowoduje to nieważności zapisu windykacyjnego. 

Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu wywołuje 

skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, chyba 

że co innego wynika z treści testamentu lub z okoliczności. 

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił zapis 

windykacyjny. Do zapisu windykacyjnego maja odpowiednie zastosowanie przepisy  

o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolności do dziedziczenia  

i o niegodności. 
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VII. Dziedziczenie wynagrodzenia za pracę wykonaną do chwili śmierci. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że pod koniec roku 2009 zmarł jego ojciec, oraz że 

ojciec ten do chwili śmierci pozostawał w stosunku pracy. Pan M. poprosił o udzielenie 

informacji, czy dziedziczeniu podlega kwota należna pracownikowi za pracę wykonaną do 

chwili śmierci. Wyjaśnił przy tym, że w dniu 26 marca 2010 r. - Sąd Rejonowy  

w W. stwierdził, że Pan M. nabył cały spadek po swoim ojcu. 

 

Prawnik poinformował Pana M., że prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po 

śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające 

warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co 

oznacza, że jeżeli są osoby uprawnione do renty rodzinnej - to prawa majątkowe ze 

stosunku pracy nie wchodzą do spadku. Wchodzą zatem do spadku tylko w przypadku 

braku osób uprawnionych do renty rodzinnej. 

Prawnik wyjaśnił ponadto, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu  

z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (291 § 1 k.p.) oraz, że termin 

przedawnienia wiąże zarówno pracowników, jak i uprawnionych członków rodziny 

zmarłego pracownika i dotyczy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy nawiązanego na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę 

a także, że początkiem biegu terminu przedawnienia, ustanowionego w art. 291 § 1 k.p., 

jest dzień, w którym roszczenie pracownika stało się wymagalne. O wymagalności 

roszczenia decyduje natomiast dzień, w którym uprawniony mógł zażądać spełnienia 

świadczenia. 



 

Mając na uwadze powyższe oraz nie tracąc z pola widzenia, że postanowienie Sądu 

Rejonowego w W. o stwierdzeniu nabycia przez Pana M. spadku po swoim ojcu podjęte 

zostało w dniu 26 marca 2010 r. i stało się prawomocne w kwietniu 2010 r. - zaś Pan  

M. do lipca 2013 r. nie podjął jakichkolwiek czynności związanych z dochodzeniem od 

pracodawcy niewypłaconego wynagrodzenia za wykonaną pracę - nie przerywając tym 

samym biegu terminu przedawnienia roszczenia o wypłatę wynagrodzenia i świadczeń 

dodatkowych – prawnik ocenił, że skuteczność dochodzenia tych „roszczeń” jest zależna 

od zrzeczenia się przez pracodawcę wobec Pana M. zarzutu przedawnienia. 
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VIII.  Wydziedziczenie. 

 

Po śmierci ojca dowiedziałem się, iż zostawił testament, w którym wydziedziczył siostrę 

czy to oznacza, iż została pozbawiona prawa do dziedziczenia po ojcu? 

  

Wydziedziczenia wbrew nazwie nie oznacza pozbawienia prawa do dziedziczenia po danej 

osobie. 

Zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego wydziedziczenie polega na tym, iż 

spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, 

jeżeli uprawniony do zachowku: 

 wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego; 

 dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 

przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 

 uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

 

Zatem wydziedziczenia nie oznacza pozbawienia prawa do dziedziczenia po danej osobie, 

ale pozbawienie przez spadkobiercę w testamencie prawa do zachowku. 

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści 

testamentu. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu 

przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności 

prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on 

spadkodawcę. 
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Sprawy karne. 

 

IX. Groźby karalne. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który przez swoją 

byłą dziewczynę jest słownie przy jakiejkolwiek okazji nękany w ten sposób , że „ go 

załatwi i naśle na niego inne osoby które zrobią z nim porządek „ O różnych porach dnia  

i nocy jest też w ten sam sposób nagabywany zarówno telefonicznie jak i sms – ami.  

Sytuacja taka ma miejsce od co najmniej kilku miesięcy i obawia się, że groźby tego typu 

mogą zostać przez byłą dziewczynę zrealizowane. 

  

Podstawa prawna : Art.190 §  1 i 2 kodeksu karnego – ustawa z dnia 2.08.1997 roku, 

Dz.U. nr 88 poz.553 z późniejszymi zmianami. 

  

W zaistniałym przypadku beneficjent winien na policji złożyć zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa z art. 190 kk – to jest dopuszczeniu się gróźb karalnych. 

Postępowanie w tym zakresie jest wszczynane na wniosek pokrzywdzonego. Osoba 

dokonująca zgłoszenia powinna przedstawić dowody na potwierdzenia popełnienia 

przestępstwa, np. podać dane świadków zdarzenia, jeśli nimi dysponuje, ewentualnie 

podać treść sms'ów i złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z billingów, na potwierdzenie 

ilości i dat połączeń telefonicznych z telefonu komórkowego osoby podejrzanej.  

Pokrzywdzony powinien również wykazać, iż groźby te wywoływały u niego realną groźbę 

ich spełnienia. 

W tym wypadku o tyle obawa ta jest realna, że podejrzana ma jeszcze trzech braci, którzy 

znani są w środowisku ze swej przeszłości kryminalnej , gdyż karani byli wyrokami sądów 

za włamania i rozboje. 
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X. Zatarcie skazania na karę grzywny. 

 

Klient został zatrzymany przez Policję za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości. Poddał 

się dobrowolnie karze. Skazano go na karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania oraz orzeczono karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych na okres 12 miesięcy. Skazany zapłacił grzywnę i koszty sądowe oraz 

odebrał prawo jazdy po upływie wskazanego w orzeczeniu terminu zakazu prowadzenia 

pojazdów mechanicznych. Obecnie miną 2 lata od czasu, kiedy odebrał prawo jazdy. Kiedy 

nastąpi zatarcie skazania? 

 



W pierwszej kolejności wskazać trzeba, że wyroki skazujące odnotowywane są  

w Krajowym Rejestrze Karnym, który prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawomocne 

skazanie wywołuje skutki zarówno w zakresie prawa karnego, jak i w sytuacji społeczno-

zawodowej skazanego. Zgodnie z art. 106 Kodeksu karnego zatarcie skazania polega na 

uznaniu skazania za niebyłe i usunięciu wpisu o skazaniu z rejestru karnego. Od tego 

momentu skazany ma prawo twierdzić, że nie był karany. 

 

Zatracie skazania następuje z mocy prawa, na skutek decyzji sądu albo decyzji 

prezydenta państwa korzystającego z prawa łaski. 

 

Z mocy prawa zatarcie skazania następuje: 

1. wskutek zmiany ustawodawstwa, gdy według nowej ustawy czyn nie jest już 

zabroniony pod groźbą kary (art. 4 § 4 K.k.); 

2. w wypadku upływu okresu próby, na którą warunkowo zawieszono wykonanie kary, 

oraz dodatkowo 6 miesięcy (art. 76 § 1 K.k.); 

3. w wypadku upływu od daty wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania 

kary: 

a) okresu 10 lat – w razie skazania na terminową karę pozbawienia wolności,  

a także karę 25 lat i dożywotniego pozbawienia wolności (art.107 § 1 i 3 K.k.), 

b) 5 lat – w razie skazania na grzywnę lub karę ograniczenia wolności  

(art. 107 § 4 K.k.), 

c) 1 roku – gdy odstąpiono od wymierzenia kary (art.107 § 5 K.k.), z tym że  

w wypadku, gdy orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed 

wykonaniem kary, darowaniem kary lub przedawnieniem wykonania kary. 

Sąd może także zarządzić zatarcie skazania na wniosek skazanego: 

1. po upływie 5 lat, gdy sprawca skazany na karę pozbawienia wolności 

nieprzekraczającej 3 lat przestrzegał w tym okresie porządku prawnego (art.107  

§ 2 K.k.); 

2. po upływie 3 lat, gdy skazanie dotyczyło kary grzywny lub ograniczenia wolności 

(art. 107 § 1 4 zd. 2 K.k.) 

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać 

należy, że w przypadku orzeczenia grzywny zatarcie skazania następuje z mocy prawa po 

upływie 5 lat, ale można po upływie 3 lat złożyć wniosek do sądu o zatarcie skazania. 

Termin 3-letni liczony jest od daty zapłaty grzywny. Od tej daty musi zatem upłynąć 

termin 3 lat. Wówczas Klient może wystąpić z wnioskiem o zatarcie skazania. 

Praktyka w tym zakresie pokazuje, iż większość wniosków w tego rodzaju sprawach jest 

uwzględniana. 
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Sprawy rodzinne. 

 

XI. Zezwolenie na wyrobienie paszportu dla małoletnich dzieci. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka, która  

z nieformalnego związku z byłym partnerem posiada dwójkę małoletnich dzieci. Dzieci 

zostały uznane przez ojca w Urzędzie Stanu Cywilnego noszą nazwisko jego i do chwili 

obecnej nie było potrzeby wnoszenia sprawy o alimenty , gdyż płaci na ich koszty 

utrzymania dobrowolnie. 

W ostatnim czasie beneficjenta chciała dzieciom wyrobić paszporty, gdyż chciała z nimi 

wyjechać na jakiś czas do swojej siostry, która mieszka we Włoszech. Ojciec dzieci 

jednakże nie poszedł z nią do Starostwa Powiatowego celem złożenia swego podpisu pod 

wnioskiem wnioskiem wyrobienie paszportu dla dzieci. 

  

Podstawa prawna : Art. 97 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – ustawa z dnia 

25.02.1964 r / Dz.U.z 1964 roku nr 9 poz.59 wraz z późniejszymi zmianami /. 

  

W zaistniałej sytuacji beneficjentka winna wystąpić w imieniu małoletnich dzieci do 

właściwego sądu rejonowego ze względu na miejsce zamieszkania dzieci do wydziału 

rodzinnego z wnioskiem wnioskiem o wydanie postanowienia zezwalającego na wyrobienie 

paszportów dzieciom w miejsce zgody ojca. Sąd wyznaczy termin rozprawy i wyda w 

zależności od wyników sprawy stosowne postanowienie , które po upływie 21 dni w razie 

jego niezaskarżenia przez strony będzie prawomocne. Z takim postanowieniem 

beneficjentka winna ponownie udać się do Starostwa Powiatowego ubiegać się  

o wyrobienie paszportu dla dzieci. Przewidziany jest miesięczny okres oczekiwania na jego 

uzyskanie. 
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Postępowanie egzekucyjne. 

 

XII. Bankowy tytuł egzekucyjny. 

 

Niedawno zawarłem umowę kredytu z bankiem, w umowie kredytowej ustalone zostały 

miesięczne raty po 600 zł, nie mogąc płacić rat w tej wysokości płaciłem po 300 zł, a po 

pewnym czasie zaprzestałem spłaty z uwagi na trudną sytuację finansową. Kilka dni temu 

otrzymałem pismo od komornika, że moje konto zostało zajęte na wniosek banku. Nie 

było wydanego przeciwko mnie wyroku sądowego ani nie było żadnych rozpraw w sądzie, 

dowiedziałem się, że komornik realizuje tzw. bankowy tytuł egzekucyjny. Co to jest? 

 

Bankowy tytuł egzekucyjny jest jedną z form zabezpieczenia roszczeń przez bank 

udzielający kredytu. Jest to jeden z zapisów umowy kredytowej, który zawiera opis 

działań, jakie podejmie bank i termin, w którym bank wystąpi do sądu o wyegzekwowanie 

pożyczonych pieniędzy oraz jak wysokie będą jego roszczenia w przypadku, gdyby dłużnik 

opóźniał się w spłacie bądź zaprzestał spłacania kredytu. 

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego w umowie może być różnie sformułowana. 

Najczęściej jednak zawiera ona sformułowanie, zgodnie z treścią artykułu 97 ust. 1 i 2 

prawa bankowego, iż klient wyraża zgodę na poddanie się czynnościom egzekucyjnym w 

zakresie roszczeń wynikających z umowy kredytowej, wraz z należnymi odsetkami oraz 

innymi opłatami wynikającymi z umowy kredytowej i jej realizacji, jak również kosztami 

egzekucji i opłatami sądowymi. 

Klauzula bankowego tytułu egzekucyjnego powinna zawierać dwie ważne informacje 

kwotę, tj. sumę wszystkich kosztów kredytu, opłat, prowizji i kosztów postępowania 

egzekucyjnego wraz z odsetkami, na jaką będzie mógł opiewać bankowy tytuł 

egzekucyjny oraz termin do kiedy bank będzie mógł wystawić ten tytuł. Tytuł egzekucyjny 

ułatwia dochodzenie roszczeń przez bank. Prawo bankowe stanowi, że bankowy tytuł 

egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu 

postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie 

przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła 

pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tym tytułem 

wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. Po wystawieniu bankowego tytułu 

egzekucyjnego bank kieruje go do sądu w celu nadania mu klauzuli wykonalności. Sąd ma 

obowiązek rozpatrzenia go niezwłocznie, ale najpóźniej w ciągu 3 dni. Rozpatrzenie 

odbywa się na posiedzeniu niejawnym co oznacza, że dłużnik nie ma możliwości obrony  

i przedstawienia swojego stanowiska. Jeśli sąd wyda postanowienie o nadaniu tytułowi 

klauzuli wykonalności, wtedy bank przekazuje tytuł z klauzulą wykonalności do egzekucji 

długu komornikowi. W przypadku gdy dłużnik uważa, że roszczenia banku są niesłuszne 

może on wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. 



 

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

 

XIII.  Przejęcie samochodu objętego egzekucją. 

 

Komornik dokonał zajęcia samochodu, jednak w pierwszym terminie nie zgłosił się nikt 

chętny do wzięcia udziału w licytacji. Czy wierzyciel  może teraz przejąć samochód na 

własność ? 

 

Przepisy regulujące postępowanie egzekucyjne przewidują taką możliwość, że wierzyciel 

może przejąć na własność zajęty przedmiot. Według art. 875 -877 k.p.c., jeżeli licytacja 

nie doszła do skutku (tzn. jeśli nikt nie stanął do przetargu lub po wywołaniu nikt nie 

zaoferował przynajmniej ceny wywołania), wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od 

otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na 

własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od 

ceny wywołania.  Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy 

czwarte wartości szacunkowej.  Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko 

wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę (jeżeli jednak nabywca 

jest jedynym wierzycielem egzekwującym albo jeżeli cena nabycia wystarcza na 

zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucji, nabywca może 

zaliczyć swoją egzekwowaną wierzytelność na cenę nabycia). Własność ruchomości 

przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go  o przyznaniu mu przejętej rzeczy.  

W razie niezgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub 

oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do 

nie sprzedanych ruchomości. Natomiast jeżeli zostanie złożony wniosek o drugą licytację, 

a nie doszła ona do skutku, wierzycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania 

zawiadomienia komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości na własność za cenę 

nie niższą od ceny wywołania. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi 

połowę wartości szacunkowej Jeżeli wierzyciel nie skorzystał z prawa przejęcia ruchomości 

na własność, komornik umorzy postępowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejętej 

na własność. Tak więc decydujące znaczenie ma w tej sytuacji wola wierzyciela. Istnieje 

możliwość, że wierzyciel będzie wnioskował o drugą licytację, złoży oświadczenie o 

przejęciu przedmiotu na własność (jeśli nie doszła do skutku pierwsza lub druga licytacja), 

jednak nie wykluczone jest także umorzenie postępowanie co do zajętego samochodu. 
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XIV.Zajęcie przez komornika przedmiotów należących do osób trzecich. 



 

Czy komornik może dokonać zajęcia przedmiotów, które nie są własnością dłużnika? Co  

w takiej sytuacji może zrobić właściciel rzeczy ? 

 

Art. 845 k.p.c. daje komornikowi uprawnienie do dokonania zajęcia przedmiotów 

będących m. in. we władaniu dłużnika. Komornik dokonując zajęcia nie bada, czy dany 

przedmiot jest czy nie jest własnością dłużnika – wystarczy fakt że dłużnik nią włada, tj. 

że rzecz znajduje się w faktycznej dyspozycji dłużnika – bez względu na to, na jakiej 

podstawie prawnej. Oczywiście, może się zdarzyć, że we władaniu dłużnika będą 

przedmioty, które nie stanowią jego własności. W takiej sytuacji (o ile zajęcia dokonano 

zgodnie z przepisami procesowymi) ustawa daje właścicielowi możliwość obrony swoich 

praw poprzez wystąpienie z powództwem o zwolnienie od egzekucji.  Art. 841 k.p.c. mówi, 

że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od 

egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można 

wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny 

termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Powództwa nie może wytoczyć dłużnik.  

Powództwo powinna wytoczyć osoba trzecia (np. właściciel) przeciwko wierzycielowi,  

a jeśli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również 

dłużnika. 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Środki ochrony prawnej przysługujące zobowiązanemu w 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

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

dyżurującego w Centrum prawnika, że w związku z nierealizowaniem przez nią 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) została ona zobowiązana 

do udostępniania - w czwarty piątek każdego następującego po sobie miesiąca - zbiornika 

bezodpływowego usytuowanego na stanowiącej jej własność nieruchomości  

- przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz do 

uiszczania w terminie do 28 dnia każdego następującego po sobie miesiąca opłat za 

opróżnianie tego zbiornika oraz transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego. Pani 

M. poinformowała, że decyzja, o której mowa, ulega przedłużeniu na koleje okresy,  



w związku z nie przedstawieniem przez nią, na co najmniej 3 miesiące przed upływem 

daty obowiązywania decyzji – umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi 

nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji. Wyjaśniła również, że  

w związku z niewywiązywaniem się przez siebie z obowiązków związanych z uiszczaniem 

opłat wynikających z decyzji – wierzyciel wystawia przeciwko niej tytuły wykonawcze  

i ściąga należności w trybie egzekucji administracyjnej. Pani M. zwróciła się do prawnika  

z prośbą udzielenie informacji w zakresie dotyczącym przysługujących jej środków 

ochrony prawnej. 

 

Prawnik wyjaśnił Pani M., że z przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji [(tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.)  

- dalej: „u.p.e.a.”] wynika, że zobowiązany może poszukiwać ochrony prawnej w egzekucji 

administracyjnej za pośrednictwem instytucji zarzutów, które może zgłosić – w terminie  

7 dni od dnia doręczenia tytułu wykonawczego (art 27 § 1 pkt 9 u.p.e.a), w dalszych zaś 

etapach egzekucji - prawo żądania odstąpienia przez organ egzekucyjny oraz egzekutora 

od czynności egzekucyjnych, jeżeli zobowiązany okazał dowody stwierdzające wykonanie, 

umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu jego wykonania, 

rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych albo gdy zachodzi błąd co do osoby 

zobowiązanego. Poza tym zobowiązany może domagać się zawieszenia bądź umorzenia 

postępowania egzekucyjnego w razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek  

z art. 56 § 1 u.p.e.a. lub art. 59 § 1-2 u.p.e.a. albo wnosić przysługujące mu na dalszych 

etapach postępowania środki prawne – np. skargę na oszacowanie ruchomości na 

podstawie art. 99 § 2 u.p.e.a., czy też skargę na czynności egzekucyjne na podstawie  

art. 54 § 1 u.p.e.a. 
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II. W jakiej sytuacji sędzia może wyprosić z sali rozpraw? 

 

Zgodnie z treścią art. 152 Kodeksu postępowania cywilnego, na posiedzenia jawne wstęp 

na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie. Na 

posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane.  

 

Jak natomiast stanowi art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych w przypadku niewłaściwego zachowania osoby obecnej na sali rozprawa 

sędzia przewodniczący składu sądu może upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój 

lub porządek czynności sądowych, a po bezskutecznym upomnieniu może ją wydalić z sali 

rozpraw. Sąd może wydalić osobę biorącą udział w sprawie tylko wtedy, gdy mimo 

uprzedzenia o skutkach prawnych jej nieobecności przy czynnościach sądowych nadal 



zachowuje się w sposób określony jak powyżej. Sąd może wydalić z sali rozpraw 

publiczność z powodu jej niewłaściwego zachowania.  

W przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na sali rozpraw (tj. naruszenia powagi, 

spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi 

państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie), zgodnie z treścią art. 49 Prawa  

o ustroju sądów powszechnych,, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny  

w wysokości do 10.000 złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni; osobie 

pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę 

przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach  

o wykonywaniu tymczasowego aresztowania. Jeżeli powyższego czynu dopuścił się 

żołnierz w czynnej służbie wojskowej, sąd - zamiast wymierzenia kary - zwraca się do 

właściwego dowódcy jednostki wojskowej, który stosuje środki przewidziane w przepisach 

dotyczących żołnierzy; przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby odbywającej 

zasadniczą służbę w obronie cywilnej. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 
 

I. GIODO. 

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw 

ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

Kontroluje zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy, wydaje 

decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie 

danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące 

ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia 

ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji  

i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych. 

 

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor  

z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, 

nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności: 

 usunięcie uchybień, 

 uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie 

danych osobowych, 



 zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane 

osobowe, 

 wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, 

 zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, 

 usunięcie danych osobowych. 

 

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej 

pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje 

znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu 

powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, 

dołączając dowody dokumentujące podejrzenie. 

Źródło: www.giodo.gov.pl 
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II. UOKIK. 

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd 

antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 

jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na 

podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331).  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem 

administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Do 

kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki 

ochrony konsumentów. 

 

Kompetencje Prezesa UOKiK w dziedzinie ochrony konsumentów: 

 prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów. Mogą się one zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych 

działań, a także, na podstawie  ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i 

konsumentów, nałożeniem kary pieniężnej, 

 podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu 

prawnego niedozwolonych postanowień umownych – to znaczy kształtujących interesy 

konsumentów w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Podstawowym 

narzędziem są kontrole wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców, 

 prowadzenie postępowań w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów - 

służących ochronie zdrowia i życia konsumentów. W ich wyniku Prezes UOKiK może 

nakazać między innymi wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie oraz, 

http://www.giodo.gov.pl/537/j/pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070500331


zgodnie z nowelizacją ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 stycznia 2007 

roku, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł, 

 monitorowanie systemu nadzoru rynku, który służy zapewnieniu, że w obrocie znajdują 

się wyłącznie produkty bezpieczne i spełniające zasadnicze wymagania – określone  

w aktach prawnych wprowadzających do prawa polskiego tzw. dyrektywy nowego 

podejścia, 

 zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych. 

Źródło: www.uokik.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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