
 

1. Kara pieniezna za nieuprawnione ściecie drzew. 

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

Burmistrza decyzję nakładającą na niego administracyjną karę pieniężną w wysokości 

24.807,17 złotych za zniszczenie drzew spowodowane niewłaści-wym wykonaniem zabiegów 

pielęgnacyjnych na swojej działce ewidencyjnej. 

Jak twierdzi klient dokonał przycięcia gałęzi , gdyż rozrastając się dotykały będącego jego 

własnością garażu , zatykały rynny i powodowały zawilgocenie jego ścian.  

Według opinii powołanego powołanego sprawie biegłego dendrologa istnieje znikome 

prawdopodobieństwo odnowienia się i regeneracji drzew stąd nałożona została kara,  a termin 

jej płatności został odroczony na okres trzech lat w sytuacji gdyby drzewa odzyskały 

żywotność. Beneficjent nie zgadza się z taką decyzją i chce wystąpić                      z 

odwołaniem do wyższej instancji. 

  

Stan prawny sprawy:Art.88 ust.1 pkt 3, art.89 ust.1 ustawy z dnia 16.04.2004 roku 

o ochronie przyrody – tekst jednolity z 2009 roku Dz.U.nr 151 poz.1220 z późniejszymi 

zmianami oraz art.104, 127 par.1 i 2 , 129 par.1 i 2, 130 par.2 k.p.a  

ustawa z dnia 14.06.1960 r kodeksu postępowania administracyjnego – tekst jednolity              

z 2000 r Dz.U.nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 

  

W zaistniałej sytuacji beneficjent winien za pośrednictwem Burmistrza w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania decyzji złożyć odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Klient 

twierdzi, że drzewa odnawiają się i uzyskują żywotność Winien zatem w odwołaniu domagać 

się przeprowadzenia dowodu z oględzin na przedmiocie sporu.  

Organ wyższej instancji w takiej sytuacji powinien uchylić zaskarżoną decyzję i nakazać 

organowi I instancji przeprowadzenie dowodu i, po czym w zależności od wyniku naoczni 

administracyjnej wydać merytoryczną decyzję. 

 

2. Zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa dziecka. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka , która jest po 

orzeczeniu rozwodu, ale w trakcie trwania związku małżeńskiego urodziła córkę , która 

obecnie liczy sobie 15 lat. Faktycznie ojcem małoletniej nie jest jej były mąż, gdyż w trakcie 

trwania małżeństwa pozostawala w zwiazku z innym partnerem. Jej ówczesny partner jest 

ojcem biologicznym dziecka. 



Obecnie zdecydowała się uregulować sytuację prawną dziecka, tym bardziej, że córka wie o 

tym, kto jest jej biologicznym ojcem, podobnie wiedze na ten temat posiada rowniez rodzina 

i środowisko dziecka.  

Beneficjentka chce zatem złożyć sprawę do Sądu Rodzinnego o zaprzeczenie ojcostwa byłego 

męża i ustalenie ojcostwa ojca biologicznego dziecka. 

  

Stan prawny sprawy : Art.69 par.1 k.r.i op.oraz art.86 k.r.i op – kodeks rodzinny i 

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

 

W zaistniałej sytuacji beneficjentka nie może sama wytoczyć powództwa o zaprzeczenie 

ojcostwa z uwagi na upływ sześciomiesięcznego terminu od chwili urodzenia dziecka . Może 

jednak zwrócić się do prokuratora, który mając na uwadze dobro dziecka takie powództwo 

wytoczy i nie jest związany terminami do jego wniesienia.  

O ile zapadnie wyrok zaprzeczajacy ojcostwo , po jego uprawomocnieniu, klientka może 

wystąpić z kolejnym pozwem przeciwko biologicznemu ojcu o ustalenie ojcostwa i roszczenia 

z nim związane. O ile pozwany nie będzie poczuwał się do ojcostwa, to Sąd dopuści dowód z 

badań DNA w Zakładzie Medycyny Sądowej i po przeprowadzeniu tego dowodu na koszt 

pozwanego wyda wyrok ustalający ojcostwo, jeżeli opinia z badań genetycznych będzie dla 

beneficjentki pozytywna, orzeknie co do władzy rodzicielskiej i alimentów na rzecz dziecka od 

ojca biologicznego. Na podstawie tego wyroku nastąpi wpis w aktach stanu cywilnego 

odnośnie ojcostwa i nazwiska dziecka. 

3. Małżeństwo między krewnymi. 

Klientka ma narzeczonego. Okazało się, że jest z nim spokrewniona, gdyż  jej dziadek 

i matka narzeczonego byli rodzeństwem, a więc pradziadek klientki a dziadek narzeczonego 

to ich wspólny krewny. Czy małżeństwo między krewnymi tego stopnia jest zabronione? 

 

Przeszkody małżeńskie związane z pokrewieństwem występują zarówno w prawie rodzinnym 

jak i w prawie kanonicznym.  

Zgodnie z art. 14 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa 

krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych 

powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.  

Prawo kanoniczne jest tu bardziej rygorystyczne. Artykuł 1091 § 1 Prawa kanonicznego 

stanowi, że w linii prostej pokrewieństwa nieważne jest małżeństwo między wszystkimi 

wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi. W § 2 tego 

artykułu zapisano natomiast, że małżeństwo z krewnymi z linii bocznej jest nieważne aż do 

czwartego stopnia włącznie.  



Tak więc w przypadku Krio zakaz dotyczy małżeństwa między krewnymi w linii prostej. Prawo 

kościelne obejmuje także pokrewieństwo w linii bocznej. 

W tym miejscu należy wyjaśnić definicję pokrewieństwa. Otóż pokrewieństwo to wzajemny 

stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka. Pokrewieństwo oblicza się za 

pomocą linii i stopni. Stopień pokrewieństwa oblicza się według liczby urodzeń od wspólnego 

przodka (nie biorąc pod uwagę urodzin tego przodka) potrzebnych do istnienia osób, dla 

których oblicza się stopień pokrewieństwa. 

Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię 

wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd. oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, 

prawnuków itd. Obliczanie stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe. Ojciec i syn są 

spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). 

Pradziadek z prawnukiem są zatem spokrewnieni w III stopniu linii prostej. 

Krewnymi w linii bocznej są zaś pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie 

itd.). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia, czyli rodzeństwo. 

Pokrewieństwo w linii bocznej w obrębie tego samego pokolenia jest zawsze parzyste (2, 4, 6 

itd.); nie istnieje w linii bocznej pokrewieństwo pierwszego stopnia. Nieparzysta liczba 

oznacza zawsze różnicę przynajmniej o jedno pokolenie.  

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z krewnymi w linii bocznej V 

stopnia, a zatem zarówno w prawie państwowym, jak i kanonicznym, brak jest negatywnych 

przesłanek do zawarcia małżeństwa między krewnymi tego stopnia. Małżeństwo pomiędzy 

klientką i jej narzeczonym, którego dziadek był pradziadkiem klientki jest dozwolone.   

 

4. Przedawnienie opłaty za parkowanie samochodu 

Klient korzystał z parkingu miejskiego, na którym obowiązkiem było wykupienie biletu 

postojowego tytułem opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego. Klient nie posiadał 

takiego biletu i po powrocie do samochodu otrzymał mandat w wysokości 50 zł za brak biletu 

za parkowanie. Zdarzenie miało miejsce w 2011r. Do dnia dzisiejszego klient nie uiścił kary 

nałożonej w drodze mandatu. Czy może on być jeszcze zobowiązany do uiszczenia mandatu i 

czy opłata ta nie uległa przedawnieniu?  

Zdecydowana większość polskich miast decyduje się na wprowadzenie opłat za korzystanie z 

parkingów. Celem uiszczenia opłaty należy wykupić bilet postojowy, z reguły na ściśle 

określony czas. Cena za parkowanie samochodu w miastach jest bardzo zróżnicowana. 

Sprawdzaniem ważności biletów postojowych zajmują się ściśle wyznaczone przez miasto 

osoby, które bardzo skrupulatnie dbają o to, aby właściciel samochodu nie przekroczył 

wykupnego limitu czasu na parkowanie. Jeżeli kierowca spóźni się choć o minutę i nie wykupi 

nowego biletu lub nie odjedzie z parkingu, a także gdy w ogóle nie wykupił biletu 

postojowego, nakładana jest na niego kara finansowa, popularnie określona mandatem.  

W praktyce wartość owego mandatu wynosi kilkakrotność, a czasami kilkunastokrotność ceny 

niewykupionego bądź nieważnego biletu postojowego. Część kierowców decyduje się na 

uiszczenie kary, zdarzają się jednak tacy, którzy płacić nie chcą.  



W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na termin przedawnienia opłaty za parkowanie 

samochodu. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego 

parkowania. Z kolei art. 13 f ustawy stanowi, że za nieuiszczenie opłat postojowych pobiera 

się opłatę dodatkową. Rada gminy albo rada miasta określa wysokość takiej opłaty 

dodatkowej oraz sposób jej pobierania. Wysokość opłaty dodatkowej nie może jednak 

przekroczyć 50 zł. Opłatę dodatkową pobiera zarząd drogi, a w przypadku jego braku 

zarządca drogi. 

Kwestia przedawnienia omawianych opłat została uregulowana w art. 40d ustawy o drogach 

publicznych, a nie jak sądzą niektórzy kierowcy w Kodeksie karnym. Pamiętajmy, mandat za 

nieopłacone parkowanie w mieście nie jest mandatem w rozumieniu prawa karnego, stąd też 

nie podlega przepisom karnym. Wracając jednak do kwestii przedawnienia opłaty za 

parkowanie samochodu, przytoczony powyżej przepis stanowi, że w przypadku 

nieterminowego uiszczenia takich opłat pobiera się odsetki ustawowe. Przedmiotowe opłaty 

wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w 

przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny zostać uiszczone.  

Warto w tym miejscu jednak zaznaczyć, że przepis wprowadzający powyższy okres 

przedawnienia nie dotyczy okresu sprzed 1 stycznia 2006 r. – wtedy polski system prawny 

nie znał 5-letniego terminu przedawnienia w omawianej materii. Część prawników uważa, że 

w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie ogólny 10-letni termin przedawnienia wynikający z 

przepisów Kodeksu cywilnego. Inni prawnicy nie zgadzają się z tego typu argumentacją.  

Istnieje zatem problem co począć z mandatami wystawionymi przed 1 stycznia 2006 r. – to 

kiedy się one przedawniają jest sporne w polskim środowisku prawniczym. Odnosząc 

powyższe rozważania na grunt opisanego stanu faktycznego należy uznać, iż obowiązek 

uiszczenia opłaty za parkowanie samochodu w 2011r. przedawni się z końcem 2016r. 

Obecnie więc opłata,  która obciąża klienta nie jest przedawniona i klient jest zobowiązany do 

jej uiszczenia pod rygorem egzekucji w administracji. 

 

5. Zwolnienie z kosztów sądowych. 

 

Chciałbym złożyć pozew przeciwko ssiadowi o naruszenie dóbr osobistych jednak nie stać 

mnie na opłacenie pozwu czy mogę ubiegać się o zwolnienie nie z tej opłaty i co muszę zrobić 

żeby je dostać? 

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła 

oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla 

siebie i rodziny. Osoba zwolniona z kosztów sądowych nie uiszcza należnej opłaty od 

wniesienia pozwu tzw. wpisu sądowego. 



Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie 

obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 

utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się 

według ustalonego wzoru. Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej i może obejmować 

część lub całość kosztów sądowych. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych 

należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być 

wytoczona lub już się toczy. Złożenie wniosku do protokołu nie uchyla obowiązku 

sporządzenia oświadczenia, o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania 

osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. 

 

6. Pełnomocnik z urzędu. 

Toczy się sprawa o zniesienie współwłasności, w której jestem stroną zostałem zwolniony z 

kosztów sądowych w całości jednakże sprawa jest trudna a nie znam się na prawie  

Czy mogę ubiegać się o pełnomocnika z urzędu i co powinienem zrobić aby mi go przyznano? 

  

Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się 

ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Również osoba fizyczna nie zwolniona przez sąd 

od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli 

złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia 

adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.  

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem 

o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, 

w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli 

udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.  

Do wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego należy dołączyć oświadczenie 

obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 

utrzymania. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego składany jest 

łącznie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno 

oświadczenie.  

O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady 

adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych, wydając stosowne postanowienie. 

rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub radcę 

prawnego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamiając o 

tym sąd. W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby 

radców prawnych wskazuje imię i nazwisko wyznaczonego adwokata lub radcy prawnego 

oraz jego adres do doręczeń. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przez sąd jest 

równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. 

7. Zasady wydawania odpisów ksiąg wieczystych. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się Pan P., który poprosił dyżurującego w 

Centrum prawnika o wyjaśnienie mu zasad wydawania odpisów z ksiąg wieczystych. 



 

Prawnik wyjaśnił Panu P, że stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 

wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.): (1) odpisy ksiąg 

wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych 

lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki 

samorządu terytorialnego; (2) odpisy obejmujące wpisy wykreślone wydaje się tylko na 

żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki 

samorządu terytorialnego, a w wypadkach uzasadnionych - również na żądanie osoby, której 

wykreślony wpis dotyczył; (3) odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg 

wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, 

notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego; (4) nie 

wydaje się dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych, jeżeli dokumenty te 

stanowią podstawę wpisu. 

 

Prawnik wyjaśnił przy tym Panu P., że: (1) przez osobę zainteresowaną należy rozumieć 

każdego, na czyją rzecz wpisane są prawa, ostrzeżenia, prawa osobiste i roszczenia, 

wzmianki o wniosku, a także każdego, kto może domagać się uzgodnienia stanu prawnego 

ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (osoba zainteresowana 

nie jest ujawniona w księdze wieczystej powinna podać przyczynę potrzeby uzyskania 

odpisu); (2) wniosek o wydanie odpisu powinien spełniać ogólne wymogi przewidziane dla 

pism procesowych oraz powinien zawierać numer księgi wieczystej; (3) od wniosku o odpis 

księgi wieczystej pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą 

stronicę wydanego dokumentu; (4) od odmowy wydania odpisu księgi wieczystej przysługuje 

skarga do prezesa sądu rejonowego.  

 

Prawnik poinformował ponadto, że: (1) odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie 

informatycznym, w przeciwieństwie do odpisów ksiąg nie prowadzonych w systemie 

informatycznym mogą być wydawane każdemu; (2) wnioski o wydanie odpisów ksiąg 

wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym realizują ekspozytury Centralnej 

Informacji Ksiąg Wieczystych, działające przy poszczególnych wydziałach ksiąg wieczystych; 

(3) wysokość opłat pobieranych od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych reguluje 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat 

od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi 

wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (Dz.U. Nr 156, poz. 

1528). 

 

8. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu 

wyrobów winiarskich  

  

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

dyżurującego w Centrum prawnika o tym, że nosi się z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich i poprosił o udzielenie mu informacji dotyczących 

wynikających z przepisów prawa wymogów, dotyczących prowadzenia tego rodzaju 

działalności. 

  



Prawnik wyjaśnił Panu Z., że: (1) zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i 

rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, 

poz. 690 z późn. zm.); (2) działalność w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu 

do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w tym zakresie (rejestr prowadzi 

minister właściwy do spraw rynków rolnych, zaś wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek 

przedsiębiorcy. Prawnik poinformował ponadto Pana Z., że przedsiębiorca wykonujący 

działalność w zakresie, o którym mowa, powinien: (1) opracować w formie pisemnej i 

wdrożyć system kontroli wewnętrznej wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich; (2) posiadać 

plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania tej działalności, obejmujący w 

szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne; (3) wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich; (4) dysponować obiektami 

budowlanymi i urządzeniami spełniającymi wymagania określone w przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska; (5) posiadać tytuł prawny do tych 

obiektów; (6) nie być karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności 

dokumentów; (6) nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Niezależnie od powyższego prawnik zaopatrzył Pana Z. w tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 

r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

(Dz.U. Nr 120, poz. 690 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 

dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz 

szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny 

spełniać te napoje (Dz.U. z 2013 r., poz. 633) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 19  listopada 2012 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i 

osadzie drożdżowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1336) 

 

9. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego a ciąża uczennicy. 

Umowa o pracę  w celu przygotowania zawodowego z uczennicą szkoły zawodowej zawarta 

była do dnia 31 sierpnia 2013 r.. Uczennica ta ukończyła szkołę zawodową w czerwcu 2013 

r.  W lipcu  2013 r. ukończyła 18 lat. Termin porodu  oznaczony był na październik  2013 r. 

Czy pracodawca mógł   odmówić  przedłużenia umowy?  

Stan prawny:  

Art. 177 par. 3 i art.  190 i następne  Kodeksu pracy 

Art. 190 i następne Kodeksu pracy regulują zatrudnianie młodocianych.  

 

Przepisy te jednak nie regulują sytuacji, w jakiej znalazła się osoba zainteresowana. Stąd 

zastosowanie znajdują  przepisy ogólne dotyczące przedłużenia umowy o pracę zawartej na 



czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, do dnia 

porodu. 

W przedmiotowej sprawie umowa o pracę  w celu przygotowania zawodowego z uczennicą 

szkoły zawodowej  uległa przedłużeniu do dnia porodu, a zatem pracodawca nie mógł 

odmówić przedłużenia umowy. 

  

10.  Dział spadku po zmarłej matce. 

 

Osoba zainteresowana otrzymała ze sądu odpis wniosku o dział spadku po matce, w którym 

została pominięta. Z treści uzasadnienia wynikało, że została pominięta, albowiem już w 

drodze darowizny otrzymała nieruchomość, co wyczerpywało jej udział w dziale spadku. We 

wniosku o dział spadku profesjonalny pełnomocnik nie wskazał ani numeru repertorium, pod 

którym była wpisana wspomniana darowizna, ani nie wskazał kancelarii notarialnej, w której 

była zawarta umowa, ani nie wskazał też osób, pomiędzy którymi została zawarta umowa 

darowizny, wreszcie nie wskazał numeru księgi wieczystej tej nieruchomości. 

Dokonano analizy dokumentów przedłożonych przez osobę zainteresowaną. Z treści umowy 

darowizny wynikało, że przedmiotem darowizny jest działka ewid. nr […] położona […], której 

właścicielem był ojciec osoby zainteresowanej. Ojciec osoby zainteresowanej nabył tę 

nieruchomość w drodze spadku po swoich rodzicach, a zatem działka ta stanowiła jego 

osobisty majątek. 

Stan prawny: art.1035 i następne k.c.  ze szczególnym uwzględnieniem art.  1039 k.c. 

 

Zgodnie z art. 1039 k.c. jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje 

między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na 

schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, 

chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis 

windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.  

  

W przedmiotowej sprawie konieczne jest  złożenie przez osobę  zainteresowaną  odpowiedzi 

na wniosek o dział spadku i zakwestionowanie treści tego wniosku co do podziału i co 

do  zaliczenia na schedę spadkową otrzymanej od ojca  umową darowizny działki.  

Natomiast co do postępowania pełnomocnika  sporządzenie tej treści wniosku, podpisania   i 

złożenia go do sądu osoba zainteresowana winna rozważyć złożenie skargi do Izby 

Adwokackiej. 

 



 

 

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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