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Dział I. Artykuły. 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

I. Odpowiedzialność materialna pracowników. 

 

Osoba zainteresowana w  listopadzie 2012 r. zawarła ze spółką z o.o. umowę zlecenia. 

Przedstawiciel spółki nie chciał wpisać ani daty zawarcia umowy, ani daty rozpoczęcia 

wykonywania zlecenia. Przedmiotem umowy było „dbanie o dobre jakościowo produkty 

pobierane do przygotowania posiłków”, „dbanie o jakość sporządzanych posiłków 

i punktualność ich wydawania”, „pomoc przy układaniu jadłospisów i przestrzeganie ich”, 

„wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb Restauracji-zleconych przez 

kucharza”, „podlega służbowo bezpośrednio kucharzowi”. 

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia ustalono na kwotę 500 zł miesięcznie. Ustalono 

również, że: „w razie niewywiązywania się z umowy zleceniobiorca zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów jakie spółka poniesie w przypadku zatrudnienia innej osoby. 

Zleceniodawca może dochodzić  na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną”. 

W sprawach nieuregulowanych strony odwołały się do kodeksu cywilnego. 



 

Końcem maja 2013 r. osoba zainteresowana  otrzymała od zleceniodawcy pismo z dnia 20 

maja 2013 r. o treści: „W związku z incydentem jaki miał miejsce na Pani zmianie pragnę 

Panią poinformować iż za niedopilnowanie sprzętu który uległ tego dnia zniszczeniu 

mechanicznemu, a był powierzony Pani w celu wykonywania pracy, a był własnością firmy 

[…]. Zostanie Pani obciążona kosztami zakupu nowego wyświetlacza […] do pieca 

konwekcyjnego m-ki […] w kwocie […]. Kwota ta wynika z FV zakupu zgodnie z art. 124-

127 Kodeksu pracy”. 

W dalszej części pisma osoba zainteresowana została wezwana do kontaktu „w celu 

uzgodnienia terminu spłaty zobowiązania zgodnego z FV zakupu nowego sprzętu oraz 

podpisania ugody z […]. 

Osoba zainteresowana w odpowiedzi na to pismo wskazała, że umowa zlecenia nie 

zawierała klauzuli o odpowiedzialności materialnej. Stwierdziła, że żądanie zapłaty kosztów 

naprawy pieca jest bezprawne, albowiem sprzęt nie uległ zniszczeniu z jej winy. 

Jednocześnie wezwała zleceniodawcę o zapłatę wynagrodzenia. 

Z kolei zleceniodawca w piśmie do osoby zainteresowanej poinformował ją, że „w myśl art. 

124-127 Kodeksu pracy, w umowie nie musi być jasno zaznaczona klauzula 

odpowiedzialności za sprzęt bądź narzędzia powierzone zleceniobiorcy do wykonania 

zlecenia. W momencie przekazania jakiegokolwiek sprzętu należącego do zleceniodawcy, 

zleceniobiorca odpowiada za niego”.  

Zleceniodawca nie wypłacił osobie zainteresowanej wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 

za kwiecień i maj 2013 r. 

Umowa zlecenia została rozwiązana przez osobę zainteresowaną w maju 2013 r. 

 

Stan prawny:  

 art. 471 Kodeksu cywilnego: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 

dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” 

 Art. 114 i następne i art. 124 i następne Kodeksu pracy; 

 

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się narzędzia  

i instrumenty lub podobne przedmioty, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą 

w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym, 

powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. 

Do tak określonej odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi mają odpowiednie 

zastosowanie przepisy poprzedzające dotyczące odpowiedzialności materialnej 

pracowników, co oznacza, że pracownikowi, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo 

do wyliczenia się narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty należy udowodnić winę. 



Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność 

pracownika oraz wysokość powstałej szkody. 

 

Od odpowiedzialności w tym zakresie pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda 

powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia 

przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. 

 

Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie 

odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. 

  

Na tych samych zasadach pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną 

za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego 

powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie 

przez pracowników z pracodawcą. Pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność 

materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. Jednakże w razie ustalenia, że 

szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za 

całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody stosownie do 

przyczynienia się do niej i stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy 

i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w 

częściach równych. 

 

Pracodawca i pracownik (pracownicy) mogą zawrzeć w tym zakresie ugodę. Jeżeli 

naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, 

wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków 

pracowniczych. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu 

w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności 

przez sąd pracy. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że 

jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 

 

Natomiast, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia 

w pełnej wysokości. 

 

W przedmiotowej sprawie jest kilka kwestii. 

Należy zauważyć, że umowa jaką zawarła osoba zainteresowana ze spółką była to umowa 

zlecenia. Umowa ta nie zawierała klauzuli o odpowiedzialności za powierzone mienie, ani nie 

nastąpiło odesłanie w niej do przepisów Kodeksu pracy. 

Stąd zleceniodawca nie może żądać od osoby zainteresowanej zapłaty za naprawę pieca 

konwekcyjnego, ani żądać podpisania ugody co do spłaty zobowiązania. 



 

Osoba zainteresowana w świetle tej umowy ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenie jest tzw. umową starannego działania, czyli 

zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań i kroków mających na celu 

starannego wykonania zleconych mu czynności. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie 

umowy określa art. 471 Kc. Przy odpowiedzialności cywilnoprawnej kontraktowej to na 

dłużniku spoczywa obowiązek udowodnienia braku winy. W przypadku zobowiązań 

cywilnoprawnych dłużnik odpowiedzialny jest co do zasady za niezachowanie należytej 

staranności. 

 

Aby można było mówić o odpowiedzialności osoby zainteresowanej zleceniobiorcy, muszą 

łącznie wystąpić trzy elementy: 

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

2) powstanie szkody, 

3) związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

zobowiązania a szkodą. 

 

Osoba zainteresowana ma prawo bronić się przed pociągnięciem jej do odpowiedzialności, 

wykazując, że zachowała należytą staranność. 

Z treści umowy zlecenia wynika, że umowa ta wykonywana była przez osobę 

zainteresowaną na warunkach podporządkowania, w określonym miejscu i czasie, osobiście 

i odpłatnie. Te elementy wskazują, że umowa zlecenia faktycznie była umową o pracę. 

Uznanie, że strony łączyła umowa o pracę miałoby istotny wpływ na odpowiedzialność 

osoby zainteresowanej, albowiem byłaby to odpowiedzialność pracownika uregulowana 

przepisami Kodeksu pracy. 

Stąd osoba zainteresowana musi rozważyć czy wystąpić do sądu pracy z pozwem 

o ustalenie, że łączył ją ze spółką stosunek pracy i żądać zapłaty wynagrodzenia (różnicy) 

i odprowadzenia należnych składek do ZUS i zaliczki do urzędu skarbowego. 

W przypadku ustalenia przez sąd istnienia stosunku pracy, pracodawca może żądać 

naprawienia szkody zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W tym wypadku należy jednak 

mieć na uwadze fakt, iż piec uległ awarii z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej 

i nie ponosi ona odpowiedzialności za te awarię. 

Pracownik nie ponosi ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie 

odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka. 

Awaria pieca to ryzyko pracodawcy. 
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II. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego. 



 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w […] decyzją z dnia […] postanowił nie przyznać matce 

trojga dzieci (w tym samotnie wychowuje jedno dziecko) w okresie zasiłkowym od 

1 listopada 2013 r. do 30 października 2013 r.: 

1) zasiłku rodzinnego na dziecko: […], data urodzenia […]; 

2) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko:[…], 

data urodzenia […]; 

3) zasiłku rodzinnego na dziecko: […], data urodzenia […]; 

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko: […], 

data urodzenia […]; 

5) zasiłku rodzinnego na dziecko: […], data urodzenia […]; 

6) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko: […], 

data urodzenia […]; 

7) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej na dziecko: […], data urodzenia […]; 

8) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu  samotnego wychowywania na dziecko: […], 

data urodzenia[…]. 

 

Podstawą do przyznania zasiłku rodzinnego są dochody rodziny za rok 2012. 

MOPS w […] wyliczył, że licząca 4 osoby rodzina osoby zainteresowanej uzyskała dochód 

w wysokości (bez dochodu członka rodziny nieuzyskanego na dzień sporządzenia skarżonej 

decyzji) […], co daje miesięczny dochód na jednego członka rodziny kwotę […], a dochód 

„progowy” przyjęty do obliczeń wynosi 539 zł. 

W świetle tych wyliczeń „przekroczenie” dochodu „progowego” wynosi zaledwie 25,18 zł. 

 

Osoba zainteresowana wskazała, że w 2012 r. otrzymywała rentę rodzinną w wysokości […] 

zł. W okresie od //// do //// pracowała w spółce z o.o. Z tego tytułu uzyskała dochód 

w kwocie […]. Była to praca na czas zastępstwa z powodu choroby pracownika. 

Nadto w okresie od […] do […] wykonywała dla osoby […]  prowadzącej działalność 

gospodarcza pod nazwą […] dzieło. Z tego tytułu uzyskała kwotę […]. 

Dochody zarówno z zatrudnienia w spółce z o.o. jak i z pracy u […] utraciła w 2013 r., na co 

przedstawiła dokument potwierdzający datę utraty zatrudnienia i tym samym datę utraty 

dochodu (miesięczną wysokość utraconego dochodu). 

 

Osoba zainteresowana dodała, że w 2011 r. dochody na jednego członka rodziny nie 

przekraczały progu dochodowego, co powodowało, że pobierała zasiłek w poprzednim 

okresie zasiłkowym. 

W bieżącym roku osoba zainteresowana otrzymuje tylko rentę rodzinną. Nie wykonywała 

żadnych prac, z których uzyskałaby dochód podlegający doliczeniu. Zatem obecny dochód 



rodziny jest znacznie niższy. 

  

Stan prawny: 

 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity 

z 2006 r. Dz. U. Nr 139 poz.  992 z późn.zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 3) 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 3  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych 

w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 

uprawniającą daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie 

odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który 

jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek 

rodzinny nie przysługuje. 

W przypadku osoby zainteresowanej dochód na jednego członka przekroczył o 25, 18 zł. 

 

W tej sytuacji osoba zainteresowana winna wnieść w terminie 14 dni od otrzymania decyzji 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zaskarżając decyzje w całości 

i wnieść o przyznanie w okresie zasiłkowym od 1 listopada 2013 r. do 31 października 

2014r. zasiłku rodzinnego na troje dzieci i dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na 

troje dzieci, a także dodatku z tytułu samotnego wychowywania jednego dziecka oraz 

dodatku z tytułu wychowywania jednego dziecka w rodzinie wielodzietnej. 
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III. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. 

 

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

rozwiązać umowę o pracę bez składania wypowiedzenia i czekania aż okres wypowiedzenia 

upłynie? 

 

Art. 55 § 11 kodeksu pracy umożliwia pracownikowi rozwiązanie umowę o pracę bez 

wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych 

obowiązków wobec pracownika. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest 

terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Pracodawca, który nie wypłaca 

pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny całości lub części jego wynagrodzenia za 

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



może domagać się odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, 

a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej 

pracy odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. 

By rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia było skuteczne oświadczenie pracownika 

o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny 

uzasadniającej rozwiązanie umowy w ten sposób. Rozwiązanie umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracodawcy musi nastąpić przed upływem 1 miesiąca od uzyskania 

przez pracownika wiadomości o okoliczności/okolicznościach uzasadniających rozwiązanie 

umowy o pracę w ten sposób, natomiast w tym przypadku w ciągu miesiąca od dnia 

płatności pracownikowi wynagrodzenia. Gdy pracodawca dopuszcza się naruszania swoich 

obowiązków w sposób ciągły, termin miesięczny  biegnie od ostatniego takiego zachowania 

pracodawcy. Miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostanie 

zachowany, jeśli najpóźniej ostatniego dnia oświadczenie woli pracownika dojdzie do 

pracodawcy w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią. 

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

wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 
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IV. Wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

 

1/ Osoba zainteresowana zwróciła się z prośbą o pomoc w otrzymaniu miejsca w domu 

pomocy społecznej dla swojej teściowej, która jest osobą chorą, wymagającą stałej 

(całodobowej) opieki. Stan zdrowia teściowej nie pozwala jej na samodzielne zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb życiowych. Źródłem utrzymania teściowej  jest renta w kwocie […]. 

Obecnie w sprawowaniu opieki nad teściową osobie zainteresowanej pomaga sąsiadka. 

Jednakże ani osoba zainteresowana, ani sąsiadka nie są w stanie opiekować się w dalszym 

ciągu teściową, albowiem jej stan zdrowia stale się pogarsza. Osoba zainteresowana nie 

może jej zapewnić niezbędnej pomocy w inny sposób. 

2/ Osoba zainteresowana jest od kilku lat wdową. Matką samotnie wychowującą dwóch 

pełnoletnich, niepełnosprawnych synów. Jeden z synów jest całkowicie ubezwłasnowolniony, 

wymaga stałej opieki ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności. Drugi syn jest 

uczniem szkoły zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Jest całkowicie niezdolny do pracy. 

Z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem osoba zainteresowana otrzymuje zasiłek w 

kwocie […] zł. Nie posiada innych dochodów. 

3/ Osoba zainteresowana wspólnie z synami posiada zabudowaną nieruchomość położoną 

w […], którą umową darowizny i o dożywocie otrzymała od teściów wspólnie z mężem. 

4/ Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła w rozmowie, że skoro osoba 

zainteresowana otrzymała od teściowej majątek za dożywocie,to musi płacić za pobyt 



teściowej w Domu Pomocy Społecznej  miesięcznie ok. 3.000 zł.  

  

Stan prawny: art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.). 

 

Artykuł ten wskazuje kolejność osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domu 

pomocy społecznej. W sytuacji w której żadna z osób wymienionych w tym przepisie nie 

jest w stanie ponieść opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty ponosi gmina, 

które na podstawie umowy z rodziną osoby umieszczonej może dochodzić na drodze 

sądowej zwrotu poniesionej opłaty.  

  

W przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze, że wprawdzie osoba zainteresowana 

otrzymała od teściów majątek za dożywocie, niemniej jednak rodzaj choroby teściowej 

i niepełnosprawność synów, których samotnie wychowuje uniemożliwia jej osobistą opiekę 

nad teściową, a nadto jej sytuacja materialna uniemożliwia poniesienie opłaty za pobyt 

teściowej w domu pomocy społecznej. 

 

Osoba zainteresowana z uwagi na swoją sytuację rodzinną i materialną winna złożyć 

wniosek o całkowite zwolnienie jej z opłaty za pobyt teściowej w domu pomocy społecznej, 

albowiem występują uzasadnione okoliczności do takiego zwolnienia: samotnie wychowuje 

dwóch niepełnosprawnych synów: jeden jest całkowicie ubezwłasnowolniony, natomiast syn, 

który jest uczniem szkoły dla niepełnosprawnych, jest całkowicie niezdolny do pracy. 

Wychowując synów nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej. 

  

W przypadku nieuwzględnienia wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej winien wydać 

odmowną decyzję na, którą przysługuje odwołanie. 
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Sprawy rodzinne. 

 

V. Nierówny podział majątku dorobkowego. 

 

Osoba zainteresowana jest w trakcie rozwodu. 

W czasie trwania małżeństwa strony nabyły między innymi: 

1. całe działki ewid. Nr [… ] obszaru […] położone w […], od ojca osoby 

zainteresowanej umową darowizny z dnia […]; 

2. dwa samochody osobowy m-ki […], 

3. osiem maszyn rolniczych: […], 



Strony nie zwierały umowy majątkowej małżeńskiej. 

Innymi przedmiotami  wchodzącymi w skład majątku wspólnego strony zgodnie się 

podzieliły, pozostawiając do sądowego podziału składniki tego majątku wyżej wymienione. 

Majątek nieruchomy strony nabyły w drodze darowizny od ojca osoby zainteresowanej. 

Strony umówiły się, że darowizny będą wzajemne, co oznacza, że w przypadku darowizny 

od rodziców osoby zainteresowanej na rzecz jej i jej współmałżonka, rodzice współmałżonka 

obdarują zarówno  współmałżonka jak i osobę zainteresowaną. Ze strony osoby 

zainteresowanej taka darowizna nastąpiła, niemniej jednak współmałżonek nigdy nie chciał 

pracować na przedmiocie darowizny. 

Rodzice  współmałżonka  tak nie uczynili, mimo, że dokonali darowizny na rzecz syna. 

Również współmałżonek nie dokonał darowizny na rzecz osoby zainteresowanej. Nadto 

zaczął nadużywać alkoholu i zachowywać się niegodnie w stosunku do osoby 

zainteresowanej. 

 

Stan prawny: Art. 31 i art. 43 ustawy z dnia 25 lutego 1965 r.  Kodeks rodzinny 

i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn.zm.) 

 

Małżonkowie sami mogą podzielić swój majątek w drodze umowy. Jeżeli w skład ich 

majątku wchodzi nieruchomość, lub nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, 

lub spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wymagana jest forma aktu notarialnego. 

Umowa musi być sporządzona przez notariusza. 

W przypadku braku zgody konieczne jest złożenie wniosku do wydziału cywilnego sądu 

rejonowego. 

Zazwyczaj sąd dzieli majątek po połowie zgodnie z zasadą wyrażoną w Kodeksie rodzinnym 

i opiekuńczym, że każdemu małżonkowi przypada połowa wartości wspólnego majątku. Przy 

czym w przypadku rzeczy, których nie da się podzielić, sąd może przyznać jednemu 

z małżonków wraz z obowiązkiem spłaty drugiego. 

W przypadku złożenia wniosku o nierówny podział majątku z ważnych powodów sąd ustala 

udziały z uwzględnieniem stopnia, w którym każde z małżonków przyczyniło się do 

powstania wspólnego dorobku. Sąd przy ocenie istnienia „ważnych powodów” bierze pod 

uwagę całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w 

zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, w tym fakt 

wychowywania dzieci i prowadzenia domu w przypadku, gdy jeden z małżonków nie 

pracował zawodowo zajmując się domem i dziećmi, fakt rażącego lub uporczywego nie 

przyczyniania się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości 

zarobkowych, fakt pijaństwa, hazard i trwonienie majątku . 

W przedmiotowej sprawie osoba zainteresowana jest w trakcie sprawy rozwodowej. Zatem 

możliwe jest złożenie wniosku o nierówny podział majątku w trakcie procesu lub po wydaniu 

wyroku rozwiązującego związek małżeński. 
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VI. Majątek osobisty małżonka. 

 

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki, którą darowali mi rodzice przed ślubem 

zakupiłem mieszkanie czy w przypadku rozwodu to mieszkanie również będzie podzielone 

miedzy mną a żoną? 

 

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego 

z małżonków należą: 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że 

spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym 

przepisom, 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb 

jednego z małżonków; 

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie; 

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie 

rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie 

dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu 

całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu 

zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na 

przyszłość; wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej 

działalności zarobkowej jednego z małżonków;  

7) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia 

jednego z małżonków;  

8) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne 

prawa twórcy;  

9) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba 

że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w punkcie 10 reguluje taką sytuację tzn. do 

majątku osobistego małżonka należą także przedmioty nabyte w zamian za składniki 

majątku osobistego. Przedmioty nabyte w zamian za majątek osobisty jednego z 

małżonków wchodzą do jego majątku, który nie podlega podziałowi w razie rozwodu. 
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Prawo rzeczowe 

 

VII. Dowody potwierdzające zasiedzenie nieruchomości. 

 

Od wielu lat jestem posiadaczem gruntu, którego nie jestem właścicielem (właściciel nie 

interesuje się nim). Niestety, nie jestem w stanie przedstawić dokumentów na to, że przez 

ten czas opłacałem podatki za ten grunt. Jeśli nie mam pokwitowań na to, że opłacałem 

podatki, czy mogę starać się o stwierdzenia nabycie ziemi przez zasiedzenie ? 

 

Wg art. 172 k.c. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, 

jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, 

chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu 

posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 

Z przepisów kodeksu cywilnego wynikają dwie przesłanki zasiedzenia nieruchomości: 

samoistne posiadanie oraz upływ czasu  (w zależności czy objęcie w posiadanie nastąpiło w 

dobrej czy w złej wierze; odpowiednio 20 i 30 lat). Samoistnym posiadaczem jest natomiast 

ten, kto faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel (art. 336 k.c.). Zauważmy, że Kodeks 

cywilny nie wymienia zatem wśród przesłanek zasiedzenia wprost opłacania podatków. 

Z uwagi na dziesiątki lat okresu wymaganego do zasiedzenia, wylegitymowanie się 

pokwitowaniami jako dowodami uiszczania podatków przez cały wymagany okres byłoby 

zresztą w praktyce często niemożliwe. Z drugiej strony jednak uznać należy, że dowód na 

uiszczanie podatków z przedmiotowej nieruchomości może być dość istotnym dowodem w 

sprawie, gdyż płacenie podatków może być przejawem posiadania samoistnego, dlatego 

jeśli ktoś dysponuje dowodami na to, że uiszczał podatki od posiadanej nieruchomości, 

choćby tylko z ostatnich lat - powinien je załączyć do wniosku o zasiedzenie. Pamiętać 

należy, że ciężar udowodnienia spełnienia przesłanek zasiedzenia ciąży na wnioskodawcy; 

mówiąc wprost, ktoś, kto występuje do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia, musi 

się starać sądowi przedstawić dowody na wystąpienie okoliczności, uzasadniających jego 

żądanie. W sprawie o zasiedzenie często są to: przesłuchanie uczestników i przesłuchanie 

świadków, np. sąsiadów, którzy mogą potwierdzić, że wnioskodawca na danym gruncie 

gospodarzył jak właściciel przez okres wymagany do zasiedzenia. Reasumując: brak 

pokwitowań  opłacania podatków za posiadaną nieruchomość za okres 20 lub 30 lat nie 

zamyka drogi do skutecznego żądania stwierdzenia zasiedzenia, gdyż może zostać ono 

stwierdzone przez sąd na podstawie innych dowodów.  
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VIII.  Zasiedzenie gruntu należącego do Skarby Państwa. 

 



W 1973 r. zacząłem uprawiać grunt – jak się okazało, grunt ten należał do państwa. Czy 

mogło dojść do zasiedzenia tego gruntu ? 

 

Kodeks cywilny wymienia wśród przesłanek zasiedzenia (art. 172 i n. k.c.) samoistne 

posiadanie i upływ czasu; w zależności czy objęcie w posiadanie nastąpiło w dobrej czy 

w złej wierze; odpowiednio 20 i 30 lat. Do zasiedzenia dochodzi z mocy samego prawa, więc 

postanowienie sądu w tej kwestii ma charakter deklaratoryjny, tj. jedynie stwierdza, że 

doszło do jakiegoś zdarzenia, niekiedy wiele lat temu. Aż do wejścia w życie ustawy 

o zmianie ustawy –Kodeks cywilny z 28 lipca 1990 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 321), która weszła 

w życie 1 października 1990 r. , nie było dopuszczalne zasiedzenie nieruchomości 

państwowych. Taką możliwość dała dopiero wspomniana ustawa nowelizująca, która zresztą 

wydłużyła też wymagane okresy zasiedzenia (wspomniane 20 i 30 lat zamiast przedtem 

obowiązujących 10 i 20 lat). Nie oznacza to jednak, że okres samoistnego posiadania liczyć 

można dopiero od 1990 r. Art. 10 ustawy nowelizującej stanowi bowiem, że: „Jeżeli przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy istniał stan, który według przepisów 

dotychczasowych wyłączał zasiedzenie nieruchomości), a według przepisów obowiązujących 

po wejściu w życie tej ustawy prowadzi do zasiedzenia, zasiedzenie biegnie od dnia wejścia 

jej w życie; jednakże termin ten ulega skróceniu o czas, w którym powyższy stan istniał 

przed wejściem w życie ustawy, lecz nie więcej niż o połowę.” Oznacza to, że jakkolwiek 

termin zasiedzenia biegnie od 1990 r., to można uwzględnić również okres posiadania przed 

nowelizacją kodeksu cywilnego, jednak nie więcej niż 10 lub 15 lat - jeśli zaś lat 

samoistnego posiadania było mniej, należy doliczyć rzeczywisty okres. Ponieważ 

w przedmiotowym przypadku od objęcia w posiadanie do  wejścia w życie noweli minęło  17 

lat, a od wejścia w życie noweli do chwili obecnej – już 23 lata, zatem w tej sytuacji 

najprawdopodobniej doszło już do nabycia własności przez zasiedzenie;  w zależności, czy 

objęcie w posiadanie nastąpiło w dobrej czy złej wierze – do zasiedzenia mogło dojść  

1 października 2000 r. lub 1 października 2005 r. Dla porządku dodajmy, że do biegu 

zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń, więc bieg 

zasiedzenia w konkretnym przypadku może np. ulec przerwaniu. 
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Prawo ruchu drogowego. 

 

IX. Czy posiadając brytyjskie prawo jazdy mogę poruszać się po polskich 

drogach?  

 

Zgodnie z dyspozycja art. 94 Prawa o ruchu drogowym, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne 



zagraniczne prawo jazdy wydane przez: 

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w okresie ważności prawa jazdy; 

2) państwo: 

a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 

1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), 

b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w 

Konwencji, o której mowa w lit. a - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub 

czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy. 

 

Natomiast osoba posiadająca prawo jazdy wydane za granicą, a zamieszkująca obecnie na 

terenie Polski, może otrzymać polskie krajowe prawo jazdy po oddaniu zagranicznego 

ważnego prawa jazdy organowi wydającemu prawo jazdy. W sytuacji jednak gdy 

zagraniczne prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w powyższej Konwencji, 

konieczne jest dodatkowo zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego. 
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X. Czy można jeździć samochodem po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, ale 

jeszcze przed otrzymaniem dokumentu? 

 

Zgodnie z trescią art. 88 ustawy Prawo o ruchu drogowym, dokumentem stwierdzającym 

uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.  

Zdanie egaminu jest jedynie warunkiem koniecznym do wydania przez właściwego Starostę 

decyzji administracyjnej o przyznaniu uprawnienia do kierowania pojzdami.  

W związku z powyższym prowadzenie pojazdu jest możliwe dopiero po otrzymaniu 

dokumentu prawa jazdy. 
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XI. Badanie stanu trzeźwości uczestników kolizji drogowej. 

  

W przypadku zaistnienia kolizji drogowej policjant nie ma obowiązku wykonania badania na 

zawartość alkoholu we krwi uczestników zdarzenia. Badanie są wykonywane jedynie w 

sytuacji  gdy pojawią się wątpliwości co do stanu ich trzeźwości, bądź któryś z uczestników 

zgłasza swoje uwagi, co do stanu trzeźwości drugiego uczestnika.  

Obowiązkowo badanie trzeźwości kierującego wykonuje się natomiast, zgodnie z dyspozycją 

art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r 



Nr 108 poz. 908) w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w wyniku którego uczestnik 

zdarzenia zginął lub został ranny. 
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XII. W jakim terminie należy odebrać pojazd usunięty z drogi i co się dzieje 

w przypadku jego nieodebrania? 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) nieodebranie pojazdu przez uprawnioną osobę 

w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia  uznaje się za jego porzucenie z zamiarem 

wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy. 

Pojazd przechowywany na parkingu przejmuje właściwy Urząd Skarbowy, który dokonuje 

sprzedaży pojazdu w drodze przetargu. Jego organizacja i tryb prowadzenia leży w 

kompetencji urzędów skarbowych. 

 

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

 

XIII.  Nieodebrany przez właściciela pojazd usunięty z drogi. 

 

W jakim terminie należy odebrać pojazd usunięty z drogi i co się dzieje w przypadku jego 

nieodebrania? 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) nieodebranie pojazdu przez uprawnioną osobę 

w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia  uznaje się za jego porzucenie z zamiarem 

wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy. 

Pojazd przechowywany na parkingu przejmuje właściwy Urząd Skarbowy, który dokonuje 

sprzedaży pojazdu w drodze przetargu. Jego organizacja i tryb prowadzenia leży w 

kompetencji urzędów skarbowych. 
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Sprawy różne.  

 

XIV. Zwrot uiszczonej opłaty sadowej. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent , który we właściwym 

miejscowo Sądzie Okręgowym złożył pozew o rozwód. Z tego tytułu uiścił tzw. wpis stały to 



jest kwotę 600 złotych od pozwu . Obecnie jednak doszedł do porozumienia z żoną i chce 

wycofać złożony pozew , a nadto odzyskać wpłaconą na poczet sprawy opłatę . Po 

wniesieniu pozwu nie został jeszcze przeprowadzony wywiad środowiskowy co do trójki 

małoletnich dzieci stron , ani też tym bardziej nie został wyznaczony termin rozprawy. 

  

Stan prawny sprawy : Art.203 § 4 kpc i art. 355 § 1 kpc – kodeks postępowania cywilnego 

ustawa z dnia 17.11.1964 r z późniejszymi zmianami / Dz.U . nr 43 poz.296 / 

 

W zaistniałej sytuacji beneficjent winien złożyć do Sądu Okręgowego właściwego do 

rozpoznania sprawy wniosek o cofnięciu pozwu. Aż do rozpoczęcia rozprawy co w tym 

przypadku ma miejsce pozew może być cofnięty bez zgody pozwanego , czyli jego żony. 

Sąd ocenia czy czynność beneficjenta nie jest sprzeczna z prawem , zasadami współżycia 

społecznego i nie zmierza do obejścia prawa na co zwraca uwagę przepis art.203 par.4 kpc. 

Zgodnie z przepisem art.355 § 1 kpc Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, 

które doręcza stronom postępowania. 

 

Beneficjentowi prawo zwrotu całej uiszczonej opłaty sądowej w kwocie 600 zł na podstawie 

art. 79 ust. 1 ppkt 1 b ustawy z dnia 28.07.2005 r o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych / Dz..U. z dnia 1.09.2005 r nr 167 poz.1398 /. 

Cofnięcie pozwu w tej sprawie nie wymaga bliższego uzasadnienia i pozbawia w przyszłości 

złożenia przez beneficjenta kolejnego pozwu o rozwód jak też strony pozwanej, z tym, że 

cała ta procedura jest ponownie uruchamiana i należy z tego tytułu ponownie uiścić opłatę, 

chyba, że strona będzie się starała o zwolnienie z uwagi na sytuację materialną, co podlega 

rozpatrzeniu przez Sąd. 

 

 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Jawność ogłoszenia wyroku. 

 

Kto może być obecny w czasie ogłoszenia wyroku w sprawie karnej? 

 

Zgodnie z treścią art. 364 kpk ogłoszenie wyroku odbywa się jawnie, zatem może być przy 

tym obecna każda osoba, nawet nie będąca w żaden sposób powiązana z zakończonym 

postępowaniem. 

Dopuszczalny wyjątek dotyczy jedynie sytuacji gdy wyłączono jawność rozprawy w całości 

lub w części. Wówczas również przytoczenie powodów wyroku może nastąpić z wyłączeniem 



jawności w całości.  
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II. Stosunkowa oplata sadowa. 

 

Opłata stosunkowa pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe.  Wynosi ona 5% 

wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie 

więcej niż 100 000 złotych.  

 

Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym 

wynosi 2% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 

złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. 

 

Obliczając wartość przedmiotu sporu należy pamiętać o kilku zasadach: 

 jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, wartością przedmiotu sporu będzie 

suma wszystkich roszczeń; 

 przedmiot sporu obejmuje samą należność główną, nie wlicza się do niej tzw. 

należności pobocznych, tj. odsetek, kosztów i pożytków; 

 wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych (jeżeli dochodzona kwota wyrażona 

jest w walucie obcej trzeba podać równowartość w złotych polskich), zaokrąglając  

w górę do pełnego złotego; 

 w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu 

stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za 

cały okres ich trwania; 

 w sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy 

o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu 

sporu stanowi: 

 przy umowach zawartych na czas oznaczony- suma czynszu za czas sporny, lecz 

nie więcej niż z a rok; 

 przy umowach zawartych na czas nie oznaczony- sum czynszu za okres trzech 

miesięcy 

 w sprawach o roszczenia pracowników dotyczących nawiązania, istnienia lub 

rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi: 

 przy umowach na czas określony- suma wynagrodzenia za pracę za okres 

sporny, lecz nie więcej niż za rok, 

 przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku. 
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Podżeganie. 

 

Podżeganie, to jedna z form popełnienia przestępstwa polegająca na nakłanianiu innej 

osoby do dokonania czynu zabronionego. (art. 18 § 2 k.k.). Dla przyjęcia karalności 

zachowania konieczne jest aby osoba podżegająca była świadoma do czego zmierza jej 

zachowanie i aktywnie zmierzała do wywołanie u bezpośredniego sprawcy zamiaru 

dokonania czynu zabronionego. 

Podżeganie polega na nakłanianiu do popełnienia czynu zabronionego osoby indywidualnie 

oznaczonej.  

Karę za podżeganie wymierza się w granicach przewidzianych dla sprawstwa, tj. karę 

przewidzianą do dokonanie czynu, do którego podżegano. Jeżeli czynu zabronionego tylko 

usiłowano dokonać, podżegacz odpowiada jak za usiłowanie. Natomiast jeżeli czynu 

zabronionego nawet nie usiłowano dokonać sąd może zastosować nadzwyczajne 

złagodzenie kary lub nawet odstąpić od jej wymierzenia.  

Podżegacz nie ponosi natomiast odpowiedzialności karnej, jeżeli w ramach tzw. czynnego 

żalu, dobrowolnie zapobiegł popełnieniu czynu, do którego nakłaniał. W przypadku jeśli 

podżegacz podjął działania w celu zapobieżenia popełnienia czynu zabronionego, ale mu się 

to nie udało, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 
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II. Oskarżyciel publiczny. 

 

Oskarżyciel publiczny – występujący w postępowaniu karnym organ państwowy, który we 

własnym imieniu wnosi lub popiera oskarżenie w sprawach o ścigane w z ustawy czyny 

zabronione. 

Oskarżyciel publiczny jest stroną postępowania reprezentującą interes publiczny, tj. interes 

społeczeństwa, ustalenie i ukaranie winnego popełnienia czynu karalnego. 

Oprócz prokuratora, funkcję oskarżyciela publicznego w postępowaniu pełnią również: 

 w sprawach o wykroczenia: policja, straż miejska, państwowi inspektorzy pracy 

i niektóre organy administracji państwowej; 

 w sprawach karnych skarbowych:  urzędy celne, urzędy skarbowe, inspektorzy 

kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

i Żandarmeria Wojskowa; 



 w postępowaniu uproszczonym : organy Straży Granicznej, Inspekcji Handlowej, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej 

oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

 w postępowaniu w zakresie przestępstw dotyczących zaresu ich działalności: Straż 

Leśna, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, a także organy gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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