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

Dział I. Artykuły. 

I. Testament własnoręczny. Pozbawienie prawa do udziału w spadku.  

Klientka pozostaje w związku małżeńskim, małżonkowie nie mają dzieci, ich rodzice nie żyją. 

Obydwoje mają natomiast rodzeństwo, ale nie chcą dzielić się z nimi wspólnym majątkiem 

dorobkowym w razie śmierci któregoś z małżonków. Chcą więc sporządzić testament, w którym 

zapiszą sobie nawzajem przypadający im udział w majątku wspólnym. Klientka ma wątpliwości 

czy może sama sporządzić testament, czy też musi go spisać u notariusza oraz czy rodzeństwo, 

pomimo spisania testamentu będzie miało prawo do zachowku. 

 

Klientka chcąc pozbawić swoje rodzeństwo udziału w spadku po niej może sporządzić 

testament, w którym zapisze przypadający jej udział w majątku wspólnym w całości na rzecz 

męża, analogicznie może postąpić jej małżonek.  

Sporządzenie testamentu jest czynnością prawną, na mocy której za życia określonej 

osoby dochodzi do ustalenia kto i w jakich częściach odziedziczy po śmierci tej osoby jej 

majątek, względnie jakie składniki tego majątku mają być zapisane i komu. Sporządzenie 

testamentu ma na celu zwykle zmianę porządku dziedziczenia ustawowego. Z punktu widzenia 

formy w jakiej można sporządzić testament, możemy wyróżnić trzy podstawowe: testament 

notarialny (sporządzony przed notariuszem w formie aktu notarialnego), testament własnoręczny 

oraz testament allograficzny (osoba zamierzająca rozporządzić swoim majątkiem w ten sposób 

winna oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu 

cywilnego w obecności dwóch świadków). Obok form podstawowych istnieją jeszcze tzw. 

testamenty szczególne, do których zalicza się m.in. testament ustny, sporządzony w obawie 

rychłej śmierci.   

W niniejszej sprawie klientka zamierza sporządzić testament własnoręczny.  



3 

 

Prawidłowo sporządzony testament własnoręczny ma taką samą moc jak testament 

notarialny. Aby testament własnoręczny był ważny musi od strony formalnej spełniać następujące 

wymagania:  

a. Testament musi być w całości spisany pismem ręcznym przez spadkodawcę. 

Niedopuszczalny jest maszynopis lub spisanie go na komputerze. Testament nie może być 

też, nawet w części, spisany przez inną osobę niż spadkodawca.  

b. Testament własnoręczny musi być podpisany czytelnie przez spadkodawcę oraz powinien 

być opatrzony datą jego sporządzenia. Brak daty spowoduje problemy z ustaleniem 

ostatniej woli, jeśli jedna osoba zostawiła kilka testamentów. 

c. Równie ważne jest, by z treści testamentu jasno wynikało, komu i jaka część spadku 

przypada. 

 

W przypadku, gdy małżonkowie chcą cały spadek zapisać sobie nawzajem, wystarczy 

zawarcie w treści testamentu zdania: „Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, iż do całości 

spadku po mnie powołuję mojego męża/moją żonę ......... (tu imię i nazwisko)”. Dla lepszej 

identyfikacji spadkodawcy i spadkobiercy można jeszcze dodać daty urodzenia, adres 

zamieszkania i numery dowodów osobistych. 

Własnoręczny testament nie musi być sporządzany w obecności świadków ani też 

zawierać ich podpisów. Jeśli jednak testator chce, by przy sporządzeniu testamentu obecny był 

świadek, to powinien pamiętać, że świadkiem nie może być osoba, która: 

a. nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 

b. jest  niewidoma, głucha lub niema; 

c. nie może czytać i pisać; 

d. nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 

e. jest skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. 

 

 Świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być także osoba, dla której w 

testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni lub 

powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku 

przysposobienia. 

Jeśli własnoręczny testament jest ważnie sporządzony i nie zostanie skutecznie 

podważony, to po zmarłym dziedziczą tylko osoby wymienione w testamencie. Natomiast 

osobom, które należą do kręgu spadkobierców ustawowych, ale zostały pominięte w testamencie, 

należy się zachowek od spadkobierców testamentowych, z tym, że prawo do zachowku mają 

tylko zstępni (dzieci, wnuki itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Rodzeństwo zostało z tej 

grupy wyłączone i nie należy do kręgu osób uprawnionych do zachowku.  
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Tytułem wyjaśnienia zachowek to swego rodzaju zadośćuczynienie dla tych krewnych 

zmarłego, których nie wymienił on w pozostawionym testamencie, ale też nie wydziedziczył, a 

jednocześnie należałby się im spadek, gdyby zmarły testamentu nie zostawił. W przypadku, gdy 

zmarły nie zostawił testamentu, do dziedziczenia po nim powołani są spadkobiercy ustawowi, 

czyli osoby wymienione w art. 931-937 k.c. Do spadku z ustawy w pierwszej kolejności 

powołani są małżonek i dzieci zmarłego (choćby nie były wspólne). Jeśli spadkodawca nie miał 

dzieci, to spadek przypada jego małżonkowi i rodzicom, a gdy nie żyją rodzice, małżonek 

dziedziczy wspólnie z rodzeństwem spadkodawcy. Gdy zaś nie żyje nikt z rodzeństwa, to 

małżonek dziedziczy w zbiegu z pozostawionymi przez rodzeństwo dziećmi, wnukami itd. 

Dopiero, gdy po spadkodawcy nie został żaden krewny, cały spadek przypada małżonkowi 

spadkodawcy. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem wynosi 

połowę spadku. 

 Gdyby więc klientka i jej mąż nie sporządzili testamentów, to po śmierci któregokolwiek 

z nich rodzeństwo zmarłego miałoby prawo do połowy spadku po nim. Jeżeli klientka i jej mąż 

pozostawią ważnie sporządzone własnoręczne testamenty, w których do całości spadku powołają 

małżonka, to tym samym pozbawią rodzeństwo udziału w spadku. 

 Testament własnoręczny prawidłowo sporządzony ma taką samą moc jak testament 

notarialny. Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego testament 

wynosi  50,00 zł.  

 

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

 

II. Urlop ojcowski. 

Żona pana Krzysztofa urodziła bliźnięta i przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Mąż 

chciałby pomóc żonie w opiece nad dziećmi chociaż w początkowym okresie. Czy i na jakich 

warunkach istnieje możliwość skorzystania z urlopu przez ojca z uwagi na konieczność 

sprawowania opieki nad dziećmi? 

 

 Urlop ojcowski przyznawany jest na podstawie art. 182
3
 k.p. w wymiarze jednego 

tygodnia do 31.12.2011 r., natomiast od dnia 1.01.2012 r. będzie przysługiwał w wymiarze 

dwóch tygodni (są to dni kalendarzowe, tzn. w ich skład wchodzą także święta i dni wolne od 

pracy): 

1. do momentu ukończenia przez dziecko dwunastego miesiąca życia, 

2. w przypadku, gdy dziecko zostało przysposobione: nie dłużej niż do 12 miesięcy od 

uprawomocnienia się wyroku orzekającego o przysposobieniu, urlop przysługuje „na 
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dziecko”, które nie ukończyło 7 roku życia lub w przypadku odroczenia obowiązku 

szkolnego – 10 roku życia. 

 Jest to urlop niezależny, tj. przyznawany bez konieczności rezygnacji przez matkę z jej 

części urlopu macierzyńskiego, można go również wykorzystać w dowolnym czasie. Żaden z 

przepisów nie stanowi, iż należy to zrobić bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z którego 

korzystała matka dziecka. Zaletą tego urlopu jest więc możliwość korzystania z niego także w 

czasie, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim. Pracodawca jest zobowiązany do 

udzielenia takiego urlopu na pisemny wniosek swojego pracownika - ojca, wychowującego 

dziecko, złożony na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego. Istotna 

natomiast jest forma zatrudnienia, bowiem tylko umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór 

lub spółdzielcza umowa o pracę umożliwia przyznanie takiego urlopu. Osoby, które świadczą 

pracę na podstawie umów cywilno - prawnych (a więc np. zlecenia, o dzieło) nie będą mogły z 

niego skorzystać. 

 

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

 

III. Urlop macierzyński przyznawany ojcu, czyli tzw. urlop “tacierzyński”. 

Pan Michał jest zatrudniony na umowę o pracę i wynajmuje mieszkanie z narzeczoną od 2010 r. 

Pani Ania urodziła w styczniu 2011 r. córkę, jednak ze względu na swoją sytuację zawodową 

chce wrócić jak najszybciej do pracy. Ojciec dziecka, pan Michał, chciałby zająć się jego 

wychowaniem. Czy w przypadku pozostawania nadal w związku konkubenckim pan Michał może 

skorzystać z urlopu w celu objęcia opieki nad córką? 

 

 W wyniku ostatnich nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzono dwa rodzaje urlopu 

przysługującego ojcu wychowującemu dziecko. Są to urlop ojcowski oraz urlop macierzyński 

przyznawany ojcu, czyli tzw. urlop tacierzyński. 

 Tzw. urlop „tacierzyński”, o którym mowa w art. 180 § 5- 7 k.p., przyznawany jest ojcu 

wychowującemu dziecko, gdy: 

1. matka, po wykorzystaniu po porodzie przynajmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, 

zrezygnuje z pozostałej części tego urlopu (w pisemnym wniosku zgłoszonym pracodawcy 

na 7 dni przed powrotem do pracy wraz z zaświadczeniem o terminie rozpoczęcia urlopu 

przez ojca od jego pracodawcy), 

2. matka, po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego wymaga hospitalizacji, ze 

względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad 

dzieckiem, 
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3. w razie zgonu matki. 

 Na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko pracodawca udziela mu urlopu 

„tacierzyńskiego” w wymiarze pozostałego okresu pełnego urlopu macierzyńskiego, tj. w 

przypadku urodzenia jednego dziecka - 20 tygodni. Ojcu przysługuje więc ta część wymiaru 

urlopu, o który matka ten urlop skróciła (maksymalnie 6 tygodni), tj. okres w którym przebywała 

w szpitalu lub który pozostał niewykorzystany po jej śmierci. Istotnym jest wymóg ustawodawcy, 

aby urlop ten był kontynuowany przez drugiego z rodziców wychowujących dziecko 

bezpośrednio po przerwaniu urlopu przez pierwszego rodzica. 

 Na podstawie art. 182
2
 k.p. ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do 

dodatkowego urlopu „tacierzyńskiego” (na zasadzie dodatkowego urlopu macierzyńskiego) w 

wymiarze do 6 tygodni w przypadku jednego dziecka, a do 8 tygodni gdy matka urodziła 

bliźniaki lub więcej dzieci- jednak dopiero w roku 2014. Aktualnie w przypadku urodzenia 

jednego dziecka ten wymiar nie może przekraczać 2 tygodni, a w latach 2012 i 2013 - 4 tygodni, 

natomiast w przypadku urodzenia bliźniąt urlop dodatkowy przyznawany jest obecnie w 

wymiarze do 3 tygodni, a w latach 2012 i 2013 – do 6 tygodni. Udzielany jest on ojcu w dwóch 

przypadkach: 

1. gdy po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pozostała część 

urlopu „podstawowego” została udzielona ojcu dziecka, 

2. w razie wykorzystania przez matkę całości „podstawowego” urlopu macierzyńskiego. 

 Urlop ten może być uzyskany jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu przez  

pracownicę lub pracownika podstawowego urlopu macierzyńskiego, nie może być on zatem 

wykorzystany w przyszłości. Kodeks Pracy zobowiązuje rodziców ponadto do sporządzenia 

oświadczeń, w których potwierdzają, że nie będą z tego urlopu korzystali jednocześnie. Wniosek 

o urlop dodatkowy należy złożyć na 7 dni przez upływem okresu trwania urlopu podstawowego. 

 Dodatkowy urlop „tacierzyński” może być łączony z wykonywaniem pracy u 

dotychczasowego pracodawcy w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu. Z tytułu wykorzystania 

w ten sposób dodatkowego urlopu „tacierzyńskiego” otrzymywany zasiłek ulega 

proporcjonalnemu obniżeniu. 

W okresie przypadającym na urlop ojcowski bądź tacierzyński zatrudnionemu 

przysługuje: 

1. zasiłek ojcowski / tacierzyński (odpowiednik zasiłku macierzyńskiego) w wysokości 100 

% średniej pensji z ostatnich 6 miesięcy; 

2. ochrona trwałości stosunku pracy na zasadach wynikających z art. 177 k.p. 

 Po zakończeniu urlopu ojcowskiego pracodawca zobowiązany jest do przyjęcia 

pracownika na dotychczasowe stanowisko pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko 

równorzędne z zajmowanym przed tym urlopem lub na innym stanowisku odpowiadającym jego 
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kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem jakie otrzymywałby, gdyby nie skorzystał z 

urlopu. 

 Urlopy te mogą być przyznawane również osobom nie pozostającym w związku 

małżeńskim, bowiem ustawa wymienia tylko pracownika - ojca wychowującego dziecko. Stąd 

wniosek, że prawo do takich urlopów ma pracownik, któremu urodziło się dziecko, lub który je 

przysposobił. Istotnym jest samo wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli faktyczne 

wychowywanie i opieka nad dzieckiem. 

 

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

 

IV. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek 

wypadku przy pracy rolniczej. 

Pan  Adam jechał samochodem osobowym w celu nabycia przyczepki mającej służyć do 

prowadzenia działalności rolniczej i uległ wypadkowi drogowemu. Prezes Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (organ rentowy) odmówił panu Adamowi przyznania jednorazowego 

odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej uznając, że 

nie prowadził on działalności rolniczej. Pan Adam zwrócił się o pomoc w sporządzeniu 

odwołania od decyzji organu rentowego.  

 

W sporządzonym dla klienta odwołaniu podniesiono, że rozstrzygnięcie organu 

rentowego oparte zostało na błędnej interpretacji przepisów oraz niedostatecznym wyjaśnieniu 

okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Wskazano, że zgodnie z definicją 

zawartą w art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j.: Dz. 

U. 1990 r. Nr 71 poz. 341) za rolnika uważa się osobę fizyczną, która prowadzi na własny 

rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny lub zależny) gospodarstwa rolnego, 

przez które z kolei rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej 

(tj. działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej). Mając na uwadze powyższe 

podniesiono, że pan Adam jest właścicielem gruntu położonego w miejscowości X oznaczonego 

ewidencyjnie jako działka Y, na którym to gruncie prowadzi działalność w zakresie produkcji 

roślinnej wykonując czynności, niezbędne dla racjonalnej gospodarki w swoim gospodarstwie. W 

dalszej kolejności podniesiono, że uległ on wypadkowi drogowemu jadąc samochodem 

osobowym w celu nabycia przyczepki mającej służyć do prowadzenia działalności rolniczej. 

Wskazano przy tym, że okoliczności zdarzenia upoważniają do uznania go za wypadek przy 

pracy rolniczej o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (nagłe 

zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności 
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związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z 

wykonywaniem tych czynności). Wypadek zaistniał, co prawda, poza terenem gospodarstwa 

rolnego, powinien być jednak uznany za wypadek przy pracy rolniczej, ponieważ nastąpił 

podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - 

z protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz z wyjaśnień poszkodowanego 

wynika bowiem, że przyczepka, po którą jechał pan Adam była mu niezbędnie potrzebna do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wskazano, że użyte w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy określenie: 

„wykonywanych poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z 

prowadzeniem działalności rolniczej” nie należy odnosić jedynie do czynności rutynowych, 

wykonywanych codziennie lub periodycznie niezbędnych przy prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego. Zwykłą czynnością niezbędną przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest bowiem 

także zakup środków produkcji, narzędzi pracy, inwentarza, chociaż nie jest to czynność 

wykonywana codziennie, lecz w miarę potrzeby. Przez zwykłe czynności wykonywane poza 

terenem gospodarstwa rolnego związane z prowadzeniem działalności rolniczej, należy rozumieć 

także czynności wynikające w sposób naturalny i celowy z potrzeb danego gospodarstwa rolnego, 

niezbędne w konkretnej sytuacji do prowadzenia określonej działalności rolniczej. Wskazano, że 

w zaistniałej sytuacji, zakup przyczepki stanowi taką czynność, a wypadek, któremu uległ pan 

Adam to wypadek zaistniały w okolicznościach określonych w art. 11 ust. 1 pkt 4 tej ustawy (w 

drodze do miejsca wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej). 

U pana Adama stwierdzono także uszczerbek na zdrowiu będący następstwem zaistniałego 

wypadku.  

Z uwagi na powyższe wniesiono o zmianę decyzji Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego o odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu 

uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej, poprzez przyznanie panu 

Adamowi prawa do takiego odszkodowania oraz o zasądzenie kosztów postępowania według 

norm przepisanych.  

 

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

 

V. Prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar. 

Osoba z ośmioletnim stażem zatrudnienia zawarła pod koniec 2009 roku umowę o pracę z nowym 

pracodawcą, który w trakcie pierwszej rozmowy zapowiedział, że w jego firmie wymiar urlopu 

wypoczynkowego dla wszystkich zatrudnionych pracowników wynosi dziesięć dni roboczych. 

Urlop przysługujący za 2009 rok został wykorzystany przez pracownika w całości w trakcie pracy 
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u poprzedniego pracodawcy. Inni prawnicy zatrudnieni u “nowego” pracodawcy zgodzili się na 

ograniczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. 

W 2010 roku pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego przysługującego w tym roku w 

okresie 30 lipca do 12 sierpnia tj. w wymiarze 14 dni kalendarzowych - 10 dni roboczych. 

W marcu 2011r. pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu 

wypoczynkowego za rok 2010 tj. pozostałych 16 dni, na co pracodawca nie wyraził zgody i po 

kilku dniach wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca wypłacił 

ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za 2011r. w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego 

okresu. 

Pracownik nie skorzystał z prawa wniesienia odwołania do sądu.   

Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie ma 

obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 z 

późn.zm.) zawiera regulacje dotyczące wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego w 

zależności od stażu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od ogólnego stażu 

pracy, nie zaś stażu u danego pracodawcy. 

Zgodnie z art. 154 k.p. wymiar urlopu wynosi:  

1. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,  

2. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.  

Do okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 155 k.p., od którego uzależniony jest wymiar 

urlopu wypoczynkowego, wliczane są okresy nauki w: 

1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - t.j. przewidziany programem 

nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,   

2. średniej szkole zawodowej - t.j. przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, 

nie więcej jednak niż 5 lat,   

3. średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół 

zawodowych - 5 lat,   

4. średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata,  

5. szkole policealnej - 6 lat,   

6. szkole wyższej - 8 lat.  

 

Powyżej wskazane okresy nauki nie podlegają sumowaniu.  Jeżeli pracownik pobierał 

naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź 

okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest 



10 

 

korzystniejsze dla pracownika. Zgodnie z art. 161 k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić 

pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. 

Z kolei przepis art. 168 k.p. wyznacza termin, w którym pracodawca powinien udzielić 

pracownikowi urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie mógł wykorzystać w roku, w 

którym nabył uprawnienie do urlopu. Najpóźniej urlop powinien być udzielony do końca 

pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. W takim przypadku pracodawca nie ma 

obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu 

urlopu w terminie określonym w tym przepisie.  

Zauważyć należy, że urlop wypoczynkowy ze względu na jego cel, powinien być 

wykorzystany poprzez faktyczną przerwę w pracy. Wyjątkowo, w sytuacjach wymienionych w 

art. 171 k.p., tj. w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z 

powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent 

pieniężny. Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego 

w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W 

tym też dniu rozpoczyna bieg terminu przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za 

niewykorzystany w naturze, a nieprzedawniony urlop wypoczynkowy (3 letni okres 

przedawnienia roszczeń pracowniczych). 

W opisanej powyżej sytuacji faktycznej były pracownik powinien wezwać pracodawcę do 

wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze 16 dni 

przysługujących w 2010 roku oraz świadczenia urlopowego (tzw. wczasy pod gruszą), do 

wypłaty którego pracodawca jest zobowiązany w trybie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.), albowiem 

pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego przez 14 kolejnych dni kalendarzowych.  

 

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

 

VI. Praca w gospodarstwie rolnym a prawo do emerytury – podstawowe 

informacje. 

Jakie warunki powinny być spełnione żeby zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy 

potrzebnego od uzyskania prawa do emerytury? 

 

Warunki przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet i 

65 lat dla mężczyzn) przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r., uregulowane są w art. 

27, 27a oraz 28 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz. U. z 

2009r. Nr 153, poz.1227), zwanej dalej ustawą emerytalną.  
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Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli 

spełnili łącznie następujące warunki:  

1. osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla 

mężczyzn;  

2. mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla 

mężczyzn. 

Przy ustalaniu prawa do emerytury przebyte okresy uwzględniane przy ustalaniu 

emerytury przyjmuje się w faktycznie udokumentowanym wymiarze, tj. z uwzględnieniem lat, 

miesięcy i dni (np. 12 lat, 2 miesiące i 28 dni). Natomiast przy obliczaniu wysokości emerytury 

przyjmuje się pełne lata i miesiące kalendarzowe.  

Przy ustalaniu prawa do emerytury bierze się pod uwagę następujące okresy: 

● okresy składkowe (art. 6 ustawy emerytalnej) – m.in. okresy ubezpieczenia z tytułu 

zatrudnienia; 

● okresy nieskładkowe (art. 7 ustawy emerytalnej) - okresy braku aktywności zawodowej, 

które  uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury, m.in. okres pobierania zasiłków 

chorobowych, wychowywania dzieci w wieku do lat 4, studiów wyższych czy studiów 

doktoranckich; 

● okresy uzupełniające, tj. prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie 

(art. 10 ustawy emerytalnej); 

● okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, ale tylko tym osobom, które 

ukończyły wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (art. 10a 

ustawy emerytalnej).  

 

Kolejność uwzględniania okresów. W pierwszej kolejności uwzględnia się okresy 

składkowe. Okresy te przyjmuje się bez żadnych ograniczeń. Następnie przyjmuje się okresy 

nieskładkowe, ale wyłącznie w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 uwzględnionych okresów 

składkowych.  

Gdy okresy składkowe i nieskładkowe są niewystarczające do ustalenia uprawnień do 

emerytury - uzupełnia się je okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym 

gospodarstwie. 

Gdy tak ustalony wymiar okresów nadal jest niewystarczający do przyznania emerytury 

dla osoby, która ukończyła wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - 

można doliczyć okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy. 
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Zbieg okresów. W przypadku, gdy okresy składkowe, nieskładkowe, prowadzenia 

gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie lub pobierania renty zbiegają się w czasie, 

przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okres korzystniejszy. 

 

Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie tzw. okresy 

uzupełniające). Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości 

uwzględnia się, traktując je jak okresy składkowe:  

● okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych 

przepisach składki; 

● przypadające przed 1 lipca 1977r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po 

ukończeniu przez pracującego 16 roku życia; 

● przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po 

ukończeniu przez pracującego 16 roku życia; 

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania 

emerytury. 

Przy ustalaniu prawa do renty uwzględnia się okres ubezpieczenia społecznego rolników, 

za który opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki, i to tylko wówczas, gdy okresy 

składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania renty - w zakresie 

niezbędnym do uzupełnienia tego okresu. 

Środkiem dowodowym potwierdzającym okres opłacania składek jest zaświadczenie 

wystawione przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Natomiast w stosunku do tych okresów pracy na roli czy prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, które przypadają przed dniem objęcia ubezpieczeniem społecznym, istnieje możliwość 

przedłożenia jako środka dowodowego własnego oświadczenia wraz z zeznaniami co najmniej 

dwóch świadków. Zeznania świadków podlegają kolegialnej ocenie organu rentowego. 

Wymienionych wyżej okresów uzupełniających nie uwzględnia się, jeżeli zostały one 

zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o 

ubezpieczeniu społecznym rolników. 

WAŻNE! Przy ustalaniu, czy został spełniony warunek posiadania okresu wymaganego 

do ustalenia prawa do emerytury, w pierwszej kolejności bada się liczbę udowodnionych lat 

składkowych i nieskładkowych (w rozmiarze nie przekraczającym 1/3 uwzględnionych okresów 

składkowych). Okresy pracy w gospodarstwie rolnym przyjmuje się dopiero wówczas, gdy 

okresy składkowe i nieskładkowe są zbyt krótkie i nie zezwalają na przyznanie emerytury. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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VII. Odpowiedzialność za długi współmałżonka. 

Klientka prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, jednakże nadal mieszka z mężem, 

małżonkowie pozostają w separacji faktycznej. Klientka jest zatrudniona na podstawie umowy o 

pracę, mąż podejmuje prace dorywcze, nie partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania, 

dodatkowo zaczął on zaciągać zobowiązania i do klientki trafiają pisma z banku w sprawie 

płatności za długi męża. Klientka zwróciła się zapytaniem o zakres odpowiedzialności za długi 

współmałżonka.  

 

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność 

majątkowa małżeńska, która obejmuje zarówno przedmioty majątkowe nabyte w trakcie 

małżeństwa przez małżonków wspólnie, jak i przez każdego z nich. Do majątku osobistego 

każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnotą ustawową, m.in. 

przedmioty darowane lub odziedziczone. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

zobowiązują małżonków do współdziałania i wspólnego zarządzania majątkiem, co wiąże się z 

obowiązkiem wzajemnego informowania o zaciąganiu zobowiązań w ramach wykonywania 

zarządu nad majątkiem wspólnym. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań wspólnie przez 

obydwoje małżonków na cele zaspokojenia bieżących potrzeb rodzinnych, odpowiadają oni 

wspólnie za ich uregulowanie. Istnieje jednak możliwość dochodzenia przed sądem ustalenia 

odpowiedzialności za spłatę wierzytelności tylko jednego z małżonków, w szczególności gdy 

jego postępowanie jest lekkomyślne i rozrzutne.   

W sytuacji, gdy zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z małżonków, bez zgody drugiego, 

albo zobowiązanie prawne jednego z małżonków nie wynika  z czynności prawnej, zgodnie z art. 

41 § 2 k.r.o. wierzyciel może żądać zaspokojenia jedynie z majątku osobistego dłużnika lub 

dochodów uzyskanych przez dłużnika z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych 

przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw 

autorskich i pokrewnych, w przypadku jeśli wierzytelność powstała na skutek prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład 

przedsiębiorstwa. Regulacja ta odnośnie zakresu odpowiedzialności za zobowiązanie zaciągnięte 

przez jednego z małżonków, których obowiązuje małżeński ustrój ustawowy, została 

wprowadzona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym z dniem 20 stycznia 2005 roku.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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VIII. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 

Sąd w wyroku rozwodowym przyznał od byłego męża klientki na rzecz naszych wspólnych dzieci 

(12 i 17 lat) alimenty w wysokości po 300,00 zł miesięcznie. Mąż nie pracuje i nie ma żadnych 

dochodów, obecnie nie otrzymuje od niego żadnych środków. Jak wygląda procedura uzyskania 

środków na rzecz dzieci z Funduszu Alimentacyjnego? 

 

Zasady przyznawania i wypłaty środków z Funduszu Alimentacyjnego są uregulowane w 

ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 

Nr. 1 poz. 7 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 

2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów 

wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(Dz. U. Nr 136 poz. 855). 

 

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: 

1. do ukończenia 18 roku życia; 

2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole 

wyższej; 

3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 

bezterminowo. 

 

Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego jest osoba 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.  

 

Świadczenia z Funduszu nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:  

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie 

zastępczej; 

2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;  

3. zawarła związek małżeński. 

Warunkiem przyznania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest bezskuteczność 

egzekucji, tj. egzekucji, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie 

zasądzonych alimentów, bez względu na wielkość zaległych zobowiązań dłużnika wobec osoby 

uprawnionej. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia egzekucji 
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alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu 

wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika; 

2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika 

alimentacyjnego za granicą. 

Osoby ubiegające się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego muszą spełniać 

kryterium dochodowe - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć (obecnie) 

725,00 zł netto, bez względu na to, czy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. 

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych 

alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. 

 

Dokumenty wymagana do przyznania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Do 

ubiegania się o przyznanie alimentów z Funduszu niezbędne jest złożenie wniosku. Powinna to 

zrobić osoba uprawniona, a gdy osoba uprawnioną jest dziecko – jego przedstawiciel ustawowy. 

Formularze wniosku otrzymamy w gminie. Tam również należy złożyć wypełniony formularz. 

Właściwą do złożenia wniosku jest gmina, w której zamieszkuje osoba uprawniona do 

alimentów. 

Wniosek zawiera dane dotyczące członków rodziny, oświadczenie o przekazaniu 

organowi egzekucyjnemu wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenie postępowania 

egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu, a także oświadczenie o miejscu 

zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby 

uprawnionej do alimentacji. 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia, dokumentujące wysokość dochodu 

rodziny tj. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenia dokumentujące wysokość 

innych dochodów. Załącznikiem jest także zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 

egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych . 

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

prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść 

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

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

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

wyższej. 

 

Tryb załatwienia sprawy: 
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Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć do 

ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. 

Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydaje się w 

ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku. 

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w 

którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w tutejszym ośrodku, do końca 

okresu świadczeniowego. 

Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września. 

 

Uwaga. W przypadku gdy świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego dochodzone są od 

dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, osoba mająca 

prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do ośrodka pomocy społecznej wniosek o ustalenie 

prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie 

egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych za okres dwóch ostatnich miesięcy. 

Tryb odwoławczy. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji. 

 

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

 

IX. Cofnięcie darowizny 

W zeszłym roku darowałam mojemu wnukowi samochód osobowy, w zamian za co wnuk obiecał 

mi pomoc i opiekę w gospodarstwie. Niestety pomimo złożonej obietnicy wnuk mi nie pomaga, 

odnosi się wobec mnie wulgarnie, wszczyna awantury, złapałam go też kilkukrotnie na 

wynoszeniu z domu moich rzeczy, groził mi będąc pod wpływem alkoholu, że spali dom w którym 

obecnie mieszkamy. 

 

Zgodnie z art. 898 k.c. darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli 

obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności, przy czym musi ona mieć 

miejsce po zawarciu umowy darowizny. Przykładem takiej rażącej niewdzięczności może być 

ciężkie naruszenie obowiązków rodzinnych, pobicie, zniewaga, kradzież czy nawet nieudzielenie 

pomocy w chorobie albo uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Także rażąca 

niewdzięczność w stosunku do bliskich darczyńcy, np. jego dzieci, powoduje, iż darczyńca może 

odwołać darowiznę. Potwierdził to wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 1998 roku (sygnatura 
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akt II CKN 688/97). SN stwierdził, że darowizna może zostać odwołana na podstawie art. 898 § 1 

k.c. także wówczas, gdy wysoce naganne zachowanie się obdarowanego skierowane jest 

wprawdzie bezpośrednio przeciwko osobie bliskiej darczyńcy, ale dotyka jednocześnie odczuć 

samego darczyńcy i to w taki sposób, że usprawiedliwia ocenę postawy obdarowanego jako 

rażąco niewdzięcznej.  

Przebaczenie obdarowanemu przez darczyńcę, powoduje, że rażąca niewdzięczność nie 

może być wtedy podstawą do odwołania darowizny (art. 899 § 1 k.c.). 

Drugi wyjątek, gdy można odwołać darowiznę, dotyczy darowizny jeszcze nie 

wykonanej.  Można ją odwołać, jeżeli po zawarciu umowy stan majątkowy darczyńcy uległ takiej 

zmianie, że jej wykonanie może spowodować uszczerbek: 

1. dla jego własnego utrzymania, albo 

2. dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych (art. 896 k.c.). 

Niedostatek darczyńcy nie jest powodem do odwołania darowizny, która została już 

wykonana. W takiej sytuacji obdarowany musi natomiast zapewnić darczyńcy odpowiednie 

środki do utrzymania albo żeby mógł on wypełniać ciążące na nim ustawowe obowiązki 

alimentacyjne (art. 897 k.c.). 

Obdarowany może zwolnić się z tego obowiązku, wydając darczyńcy przedmiot 

darowizny albo sumę pieniężną. Odwołać darowiznę może sam darczyńca oraz jego 

spadkobiercy. Ci drudzy mogą to uczynić w dwóch wypadkach: 

1. jeśli darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do odwołania darowizny, albo 

2. gdy obdarowany umyślnie spowodował śmierć darczyńcy. 

Darczyńca może odwołać darowiznę w ciągu jednego roku od dnia, w którym dowiedział 

się o niewdzięczności obdarowanego. 

Roczny termin mają również spadkobiercy; liczy się go od dnia, w którym dowiedzieli się 

o niewdzięczności obdarowanego. Termin ten jest terminem zawitym, po jego upływie nie można 

już odwołać darowizny. 

Odwołanie darowizny następuje przez złożenie oświadczenia woli osobie obdarowanej. 

Aby odwołać darowiznę najlepiej - dla celów dowodowych - złożyć pisemne oświadczenie woli 

oraz przesłać je do obdarowanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 74 k.c.). 

W przypadku darowizny niewykonanej, skuteczne odwołanie darowizny powoduje, że 

darowizna ta upada z mocy prawa i dalsze czynności nie muszą już być podejmowane. 

Natomiast w przypadku skutecznego odwołania darowizny już wykonanej, obdarowany 

jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny, z zachowaniem przepisów o bezpodstawnym 

wzbogaceniu (art. 405 k.c.). 

Gdy obdarowana osoba nie zechce oddać uzyskanej korzyści, darczyńca może wytoczyć 

postępowanie sądowe o odwołanie darowizny (art. 189 k.p.c.). Sądem właściwym do złożenia 
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pozwu jest sąd miejsca zamieszkania darczyńcy. W zależności od wartości darowizny, która jest 

przedmiotem sporu, będzie to sąd rejonowy (do 75 000 zł), bądź sąd okręgowy (powyżej 75 000 

zł) - zgodnie z art. 17 ust. 4 k.p.c. 

 

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

 

X. Darowizna nieruchomości na rzecz dziecka. 

Czy małemu dziecku można podarować dom obciążony hipoteką? 

Od chwili narodzin każdy człowiek nabywa zdolność prawną - może posiadać prawa i 

obowiązki.  Do osiągnięcia pełnoletności dziecko nie może jednak w pełni samodzielnie 

decydować o przyjęciu zobowiązań ani nabyciu praw. 

Do przeprowadzenia darowizny nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym nie jest 

konieczna  zgoda banku. Gdy jednak bank się o niej dowie, może uznać, że darowizna na rzecz 

małoletniego miała na celu pokrzywdzenie banku jako wierzyciela hipotecznego. Bank ma wtedy 

prawo wystąpić do sądu z tzw. skargą paulińską (art. 527-529 dalej k.c., patrz Dział III pkt I 

Newslettera) i domagać się uznania darowizny na rzecz małoletniego dziecka za bezskuteczną, 

nawet w sytuacji, gdy dziecko nie wiedziało i nie mogło się dowiedzieć, że celem darowizny 

jest  pokrzywdzenia wierzyciela.  Jak stanowi natomiast art. 530 k.c., ze skargą paulińską bank 

może wystąpić nawet wtedy, gdy w chwili dokonywania darowizny nie było jeszcze żadnych 

podstaw, by obawiać się o spłatę kredytu. Skarga może bowiem dotyczyć również tzw. 

wierzytelności przyszłej. 

Zadłużenie nieruchomości ma decydujące znaczenie również z innego powodu. Chodzi o 

ochronę interesów życiowych małoletniego, który wraz z darowaną nieruchomością nabywa 

cudze zobowiązania. 

Chociaż rodzice, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, są jego przedstawicielami 

ustawowymi i sprawują pieczę nad osobą i majątkiem dziecka (art. 92 i nast. k.r.o.) to nie mogą 

czynić tego całkowicie dowolnie. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego 

wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a zarząd majątkiem ogranicza się do czynności 

zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne 

jest zezwolenie sądu opiekuńczego (art. 101 § 3 k.r.o.). Miernikiem czynności przekraczających 

zakres zwykłego zarządu jest – zgodnie z wyrokiem  Sądu Najwyższego z 16 listopada 1982 r., 

sygn. akt I CR 234/82 - ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku 

małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona 

jego interesów życiowych. 
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Nabycie przez dziecko własności nieruchomości z pewnością  jest czynnością 

przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Wprawdzie w uchwale z 30 kwietnia 1977r. (sygn. akt 

III CZP 73/76) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że rodzice mogą bez zezwolenia sądu 

opiekuńczego nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny, 

ale tylko wtedy, gdy darowizna ta nie rodzi żadnych zobowiązań, ani wobec darczyńcy, ani 

wobec osób trzecich. 

Jeśli sąd zgodzi się na przyjęcie na rzecz dziecka darowizny zadłużonego domu, 

majątkiem tym będą zarządzać jego rodzice. Sąd może też pozbawić ich tego prawa i ustanowić 

kuratora. Istnieje też możliwość, że sam darczyńca zastrzeże w umowie darowizny, iż przedmiot 

darowizny ma być wyłączony z zarządu sprawowanego przez rodziców. Darczyńca może sam 

wyznaczyć zarządcę, a jeśli tego nie zrobi sąd powoła kuratora (art. 102 k.r.o.). 

Zarząd majątkiem dziecka rodzice sprawują do czasu, gdy pozostaje ono pod ich władzą 

rodzicielską, czyli do osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Muszą to czynić w sposób określony w 

art. 101 k.r.o., tj. z należytą starannością. Bez zezwolenia sądu nie mogą m.in. przedać 

nieruchomości, obciążyć jej hipoteki, mogą natomiast dom wynająć. W przypadku, gdy majątek 

dziecka będzie przynosił dochód, to powinien on być (po odliczeniu ciężarów) przede wszystkim 

przeznaczany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się 

razem z nim, a dopiero nadwyżka może być wykorzystana na inne uzasadnione potrzeby rodziny 

(art. 103 k.r.o.). 

Przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących majątku rodzice 

powinni wysłuchać dziecko, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka 

na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia (art. 95 § 4 k.r.o.). 

Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku zarządzany majątek. Na żądanie 

dziecka zgłoszone przed upływem roku od ustania zarządu, obowiązani są złożyć rachunek z 

zarządu, przy czym nie musi on dotyczyć  dochodów pobranych w czasie wykonywania władzy 

rodzicielskiej (art. 105 k.r.o.). 

 

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

 

XI. Zasiedzenie służebności drogi koniecznej. 

Dojazd do działki z drogi publicznej, na której znajduje się mój dom mieszkalny możliwy jest 

tylko przez sąsiednią nieruchomość, wzdłuż jej granicy. Zgodę na przejeżdżanie przez te działkę 

wyrazili jeszcze poprzedni jej właściciele za życia moich rodziców, wtedy też rodzice utwardzili 

przejazd. 



20 

 

Obecnie nowi właściciele działki domagają się ode mnie uiszczania opłat za korzystanie z drogi. 

Czy mają do tego prawo? 

 

Zgodnie z treścią art. 285 § k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej 

nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że 

właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości 

obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w 

możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że 

właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu 

względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu 

prawa własności (służebność gruntowa). 

Jak stanowi natomiast art. 292 k.c. służebność gruntowa może być natomiast nabyta przez 

zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. 

Przedmiotem zasiedzenia mogą być tylko służebności czynne; negatywna służebność widoku 

lub światła, polegająca na zakazie budowania na pewnym gruncie lub ponad określoną wysokość, 

nie może być, jako niewidoczna, zasiedziana (tak SN w orz. z 4 lipca 1952 r., sygn. akt C 

1195/52).  

Terminy zasiedzenia określa art. 172 k.c. Bieg zasiedzenia rozpoczyna się od dnia 

przystąpienia przez samoistnego posiadacza służebności gruntowej do jej wykonywania, tzn. do 

korzystania z urządzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym art. 292 k.c., w zakresie 

odpowiadającym treści służebności (orz. SN z 21 kwietnia 1967r., sygn. akt III CZP 12/67). 

Samoistne posiadanie służebności polega na korzystaniu z cudzej nieruchomości w zakresie 

służebności określonego rodzaju. Posiadanie musi polegać na korzystaniu ze służebności w 

sposób pozbawiony cech przypadkowości. Przeniesienie posiadania nieruchomości władnącej jest 

wystarczającym tytułem legitymującym posiadacza do wykonywania posiadania w granicach, w 

jakich nastąpiło przeniesienie.  

Przesłanką zasiedzenia służebności gruntowej jest istnienie trwałego i widocznego 

urządzenia umożliwiającego wykonywanie służebności danego rodzaju. Urządzenie to musi być 

w zasadzie wykonane przez posiadacza służebności, a nie przez właściciela nieruchomości, z 

której posiadacz korzysta w zakresie służebności, tylko bowiem wtedy stanowi ono widomy znak 

ostrzegający właściciela nieruchomości o korzystaniu z niej (tak SN w orz. z 24 maja 1974r., 

sygn. akt III CRN 94/74). W postanowieniu z 10 marca 1998r., sygn. akt I CKN 543/97, Sąd 

Najwyższy wyraził pogląd, że samoistny posiadacz może zasiedzieć służebność drogi koniecznej 

tylko w przypadku, gdy poczynił trwałe i widoczne urządzenie własnym nakładem na 

nieruchomości sąsiedniej, samo natomiast korzystanie z drogi urządzonej na nieruchomości 
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sąsiedniej przez właściciela tej nieruchomości lub jego poprzednika prawnego w ogóle nie 

prowadzi do nabycia takiej służebności (drogi koniecznej) przez zasiedzenie.  

Samo pojęcie „urządzenie” oznacza „wynik celowego działania ludzkiego, 

uzewnętrzniony w trwałej postaci widocznych przedmiotów czy urządzeń wymagających do swego 

powstania pracy ludzkiej. Dlatego urządzeniem takim nie jest np. zwykła polna droga, powstała 

na skutek stałego przejeżdżania pewnym szlakiem i zaznaczona na gruncie jedynie koleinami 

oraz śladami przepędzania bydła” (orz. SN z 26 listopada 1959r., sygn. akt 1 CR 516/59). Samo 

wyodrębnienie szlaku drogi z pozostałego obszaru nieruchomości, np. przez pozostawienie jej 

wolnej od drzew, nie wystarcza, natomiast utwardzenie szlaku drogowego, budowa mostku czy 

nasypu odpowiada już wymaganiu trwałego i widocznego urządzenia.  W wyroku z 11 maja 

2000r., sygn. akt I CKN 273/2000, Sąd Najwyższy uznał, że utwardzone żwirem koleiny drogi 

stanowią trwałe i widoczne urządzenie gruntowe, ponieważ są one niewątpliwie efektem 

świadomego i pozytywnego działania ludzkiego, mającego na celu przystosowanie do 

korzystania gruntu służebnego, jako konkretnego szlaku drożnego o jednoznacznie wskazanej 

trasie jego przebiegu. Nie może natomiast być uznane z trwałe urządzenie, samo wyrównanie 

terenu w rozumieniu art. 292 k.c. (tak SN w orz. z 20 października 1999r., sygn. akt III CKN 

379/98).  

 

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

 

XII. Zwrot kaucji mieszkaniowej. 

W czasach PRL wynajęłam mieszkanie komunalne, którego właścicielką stałam się parę lat temu. 

Słyszałam, że przez 10 lat mogę starać się od gminy o zwrot kaucji mieszkaniowej wpłaconej przy 

zawieraniu umowy najmu i to w zwaloryzowanej wysokości.  

Co powinnam zrobić, aby odzyskać wpłacone pieniądze? 

 

W chwili wykupu mieszkania lokatorowi przysługuje zwrot wpłaconej kaucji 

mieszkaniowej od właściciela budynku, którym jest w powyższym przypadku gmina. Termin 

przedawnienia roszczenia o zwrot kaucji wynosi 10 lat od daty nabycia własności 

przedmiotowego lokalu (art. 118  k.c.). Kwestia waloryzacji jest nieco bardziej skomplikowana, 

gdyż warunki dopuszczalności waloryzacji są uzależnione od daty, w której wpłacono kaucję. W 

odniesieniu do przypadku klientki (kaucja wpłacona przed dniem 12 listopada 1994r.) 

waloryzacja jest dopuszczalna na zasadach określonych art. 358 [1] § 3 Kodeksu cywilnego. 

Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26.09.2002r. (sygn. akt III CZP 58/02): 

“przepis art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
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mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) nie 

wyłącza możliwości stosowania art. 358[1] § 3 k.c. w zakresie waloryzacji wierzytelności o zwrot 

kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r.”. Cytowany przepis Kodeksu 

stanowi, że  „W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd 

może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić 

wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu 

lub umowie.” 

Konieczne zatem jest zwrócenie się do gminy z pismem zawierającym propozycję 

pozasądowego załatwienia sprawy. Jeżeli tą drogą klientka nie uzyska zaspokojenia roszczenia, 

należałoby rozważyć wystąpienie na drogę sądową. Realna możliwość odzyskania kaucji w 

zwaloryzowanej wysokości jest jednak uzależniona m.in. od tego, czy klientka odebrała kaucję, a 

jeśli tak, to czy odbierając ją klientka dokonała zastrzeżenia, że traktuje ją jedynie jako częściowe 

spełnienie świadczenia, a także, czy i w jakiej wysokości klientka skorzystała z bonifikaty przy 

nabyciu mieszkania. Pamiętać także należy, że sąd rozstrzygając kwestię waloryzacji bierze pod 

uwagę interesy obu stron i zasady współżycia społecznego. 

  

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

 

XIII. Egzekucja wierzytelności z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. 

Utrzymuję siebie i rodzinę jedynie z umowy zlecenia, z tytułu której otrzymuję comiesięczne 

wynagrodzenie. Jestem też zadłużony i komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Skoro nie 

mam umowy o pracę, czy moje wynagrodzenie podlega jakiejkolwiek ochronie przed egzekucją? 

 

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość wystąpienia okoliczności, w 

których egzekucja z wynagrodzenia z umowy zlecenia może być prowadzona w ograniczonym 

zakresie. Według art. 833 § 1 k.p.c., wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w 

zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Art. 833 § 2 k.p.c. stanowi natomiast, iż § 1 

stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń 

członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest 

zapewnienie utrzymania. Ograniczeń przewidzianych w tym przepisie nie stosuje się do 

wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach 

spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów - art. 833 § 3 k.p.c. 

Podkreślić należy, że przepisy Kodeksu pracy w odniesieniu do ochrony wynagrodzenia z tytułu 

umowy zlecenia dotyczą jedynie wysokości potrącanych kwot, nie znajdą natomiast zastosowania 
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przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od potrąceń, czyli kwoty minimalnego wynagrodzenia 

za pracę (art. 87[1] k.p.). Przy egzekucji z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wskaźnik ten 

(w postaci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę) nie będzie więc stosowany. 

Ograniczenia egzekucji w stosunku do dłużników pobierających stałą periodyczną płacę dotyczy 

także przepis art. 829 pkt 5 k.p.c., mający zastosowanie do świadczeń już przez dłużnika 

podjętych, a stanowiący m.in., że nie podlegają egzekucji u dłużnika pobierającego periodyczną 

stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas 

do najbliższego terminu wypłaty. 

 

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

 

XIV. Sprawa o ochronę dóbr osobistych.  

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się klient, który podczas publicznej dyskusji 

z udziałem dyrektora jednostki publicznej XX, w odpowiedzi na formułowane przez niego 

twierdzenia, oświadczył, że omawiany podczas publicznej dyskusji temat przekracza zdolności 

percepcji dyrektora oraz, że istnieje “negatywna opinia specjalistów na temat dyrektora”. 

Dyrektor jednostki wezwał Klienta na piśmie do publicznego przeproszenia słowami: 

„Przepraszam Pana Dyrektora XX za treść wypowiedzi skierowanej pod jego adresem podczas 

publicznej dyskusji w dniu xxx, w której bezpodstawnie, w sposób naruszający dobra osobiste 

Pana Dyrektora XX sugerowałem, że dyskutowany temat przekracza zdolności jego percepcji 

oraz, że jestem w posiadaniu opinii specjalistów na jego temat” oraz do uiszczenia kwoty 

5.000,00zł na rzecz wskazanej przez dyrektora organizacji pozarządowej działającej na rzecz 

osób niepełnosprawnych. W uzasadnieniu żądania podniesiono, że słowa klienta sugerowały 

niskie zdolności intelektualne dyrektora, a tym bardziej zły stan jego zdrowia psychicznego 

(„wypowiedź na temat opinii specjalistów nie może być odczytywana inaczej niż jako insynuacja 

dotycząca stanu mojego zdrowia psychicznego”) i naruszyły cześć i dobre imię dyrektora.  

 

W odpowiedzi na żądanie dyrektora, po uprzednim dokonaniu oceny stanu faktycznego na 

tle rozwiązań prawnych wyrażonych w art. 23 i art. 24 k.c., w Centrum Porad Prawnych i 

Obywatelskich sporządzono dla klienta pismo (odpowiedź) o następującej treści:  

„Odmawiam zadośćuczynienia wszelkim żądaniom zgłoszonym przez Pana w 

skierowanym do mnie piśmie. Zwracam uwagę, że wypowiedziane przeze mnie publicznie słowa 

traktować należy jako wyraz moich poglądów na sposób sprawowania przez Pana funkcji 

publicznej dyrektora jednostki publicznej (...). W wypowiedzi swojej sformułowałem sądy 

negatywnie przedstawiające Pana działalność w oparciu o informacje pochodzące z dokumentów 
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urzędowych. Dokumenty, o których mowa, określiłem mianem „opinii specjalistów” nie 

odnosząc użytego przeze mnie zwrotu „specjalistów” do lekarzy psychiatrów ani do złego stanu 

Pana zdrowia psychicznego. Dostateczną podstawę faktyczną formułowania przeze mnie sądów 

wartościujących stanowiła bowiem opinia XY (nazwa organu). Istnienie powyższej opinii jest 

faktem sprawdzalnym, który może (w razie potrzeby) zostać udowodniony w aspekcie 

prawdziwości. Ocena dotycząca „zdolności Pańskiej percepcji” nie może natomiast zostać 

poddana kryterium prawdy, ponieważ ocena ze swej istoty (ex definitione) opiera się na 

elementach uznaniowych, nie poddających się badaniom empirycznym. Wypowiedziane przeze 

mnie sądy dotyczące Pana osoby nie naruszyły Pana dóbr osobistych nie tylko dlatego, że nie 

były one połączone z wystąpieniem okoliczności wskazujących na zamiar wyrządzenia Panu 

przykrości osobistej, ale także dlatego, że nie zostały połączone z epitetami zmieniającymi 

znaczenie użytych w wypowiedzi wyrazów. Z powyższych względów a także z uwagi na 

okoliczność, iż krytyka osób sprawujących funkcje publiczne dokonywana w formie rzeczowej 

stanowi zwykły środek wpływania na kształt życia publicznego w demokratycznym państwie 

prawnym - zgłoszone przez Pana żądania nie znajdują uzasadnienia w treści przepisów art. 23 i 

art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny.”  

 

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

 

XV. Postępowanie w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości. 

Klientka (właścicielka działki A) zgłosiła się do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich z 

prośbą o pomoc w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne A i 

B.  Właścicielka działki B nabyła ją przed około dwoma lata wraz z domem. Dom postawiony jest 

w granicy nieruchomości, z tym że ściana budynku w granicy nie posiada otworów okiennych. 

Poprzedniczka prawna obecnej właścicielki działki B za zgodą rodziców klientki tak właśnie 

postawiła budynek mieszkalny. Stan posiadania sąsiadujących nieruchomości wyznaczał 

istniejący od około 30 lat płot, najpierw drewniany, a obecnie wykonane około 2 lata temu przez 

obecną właścicielkę działki B - ogrodzenie wykonane z metalowej siatki.  

Od co najmniej 50 lat nieruchomość klientki (właścicielka działki A) była przez nią jak i przez jej 

rodziców użytkowana do granicy którą wyznaczał płot. Obecnie właścicielka działki ewidencyjnej 

B wystąpiła do Wójta Gminy z wnioskiem o rozgraniczenie i po przeprowadzeniu rozprawy 

rozgraniczeniowej z udziałem geodety okazało się, że stan prawny czyli granica ewidencyjna 

nieruchomości różni się znacznie od stanu faktycznego na gruncie. Z ustaleń geodety wynika 

bowiem, że granica działek biegnie w pewnej odległości od ogrodzenia, w kierunku 

nieruchomości klientki - działki A. Po tych ustaleniach klientka nie zgodziła się na taką granicę i 
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nie doszło do podpisania protokołu granicznego i w efekcie wniosek został skierowany na drogę 

sądową. 

 

 Klientka i jej poprzednicy prawni posiadali sporny pas gruntu przez ponad 50 lat, winna 

ona zatem w toczącym się postępowaniu podnieść zarzut zasiedzenia i wystąpić do sądu ze 

stosownym wnioskiem. 

 Ponieważ rodzice klientki korzystali ze spornego pasa gruntu niczym właściciele, w 

przeświadczeniu, iż stanowi on część ich własności, do zasiedzenia wystarczający jest upływ 20 

lat posiadania. Na okoliczność samoistnego posiadania w dobrej wierze spornego pasa gruntu 

przygranicznego należy zawnioskować dowód z zeznań świadków, którzy to posiadają 

informacje w tej kwestii i słuchani przed sądem potwierdzą i wskażą w trakcie oględzin 

nieruchomości, że rodzice klientki faktycznie władali sporną częścią nieruchomości przez 

wymagany okres czasu niczym właściciele. 

 

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

 

XVI. Termin wniesienia apelacji.  

Został ogłoszony wyrok rozwodowy. Jedna ze stron wystąpiła z wnioskiem o sporządzenie i 

wydanie uzasadnienia wyroku z zamiarem złożenia apelacji.  

Czy przedłużenie terminu do złożenia apelacji od chwili otrzymania uzasadnienia obowiązuje 

tylko stronę składającą wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku czy też termin do złożenia 

apelacji przedłuża się dla obydwóch stron procesu?  

 

Termin wniesienia apelacji wynosi dwa tygodnie od doręczenia stronie skarżącej wyroku 

z uzasadnieniem. Jeżeli zaś strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od 

ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do 

żądania uzasadnienia (art. 369 k.p.c.) 

 Jeżeli wniosek o uzasadnienie wniosła tylko jedna strona, to w stosunku do niej bieg 

terminu rozpoczyna się od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Natomiast dla drugiej strony 

czyli tej która nie złożyła wniosku o uzasadnienie wyroku, termin dwutygodniowy do złożenia 

apelacji  biegnie od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia wyroku. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

I. E – sądy. 

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie 

odrębne – elektroniczne postępowanie upominawcze – weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 

roku. Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale 

zatytułowanym “Elektroniczne postępowanie upominawcze” (art. 505
28

 i nast. k.p.c.). Na 

podstawie zawartych w przepisach delegacji ustawowych zostały wydane rozporządzenia 

wykonawcze dotyczące m. in. kwestii sposobu wnoszenia pism drogą elektroniczną, trybu 

dokonywania doręczeń, sposobu uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności 

tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego, a 

także prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego. W związku z 

powyższym z początkiem stycznia 2010 roku w  Lublinie otwarto siedzibę tzw. e-sądu. Jest to 

sąd rozpatrujący wyłącznie sprawy cywilne i gospodarcze. Nie załatwimy tu ani spraw 

dotyczących przyznania alimentów ani też spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do sądu 

tego można natomiast skierować sprawy w trybie upominawczym, najczęściej są to pozwy o 

zapłatę np. za gaz, prąd, telefon, zaległy czynsz o dowolną kwotę. Wszystko będzie się w nim 

odbywać w drodze elektronicznej - od złożenia pozwu, po wydanie nakazu zapłaty i nadanie 

klauzuli natychmiastowej wykonalności. 

Na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl zainteresowana osoba musi wcześniej się 

zalogować i uiścić przekazem elektronicznym opłatę sądową. Konta osób fizycznych są 

aktywowane niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji ich danych osobowych w bazie PESEL. 

Weryfikacja trwa obecnie średnio 2 - 3 dni. Jeżeli wniesienie opłaty sądowej zostanie pomyślnie 

zweryfikowane przez system e-Card, a następnie przez portal e-sądu, wówczas sprawa jest 

przekazywana do procedowania w wydziale sądowym, wówczas informacje o pozwie można 

znaleźć w „Pozwy złożone” oraz na zakładce „Moje sprawy”. Strona powodowa po aktywacji 

konta może prowadzić korespondencję z e-sądem wyłącznie drogą elektroniczną. Pisma 

wniesione w formie pisemnej papierowej w konkretnych sprawach nie będą wywoływać 

skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.  
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Nakaz zapłaty jest doręczany powodowi elektronicznie, niezwłocznie po jego wydaniu w 

sprawie na skrzynkę (konto) założoną w elektronicznym postępowaniu upominawczym na stronie 

www.e-sad.gov.pl.  

Powód może cofnąć pozew do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Składanie pozwu będzie polegało na wypełnianiu odpowiednich rubryk. System nie 

przyjmie pozwu, jeśli nie będą w nim wypełnione wszystkie wymagane pola. Jeśli strona 

postępowania złoży protest, będzie istniała możliwość przeniesienia sprawy do trybu 

tradycyjnego.  

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

II. Powództwo o alimenty. 

 Obowiązek dostarczenia środków utrzymania osobie uprawnionej, jak również w miarę 

potrzeby środków wychowania ciąży na osobach zobowiązanych, wymienionych w art. 128 

k.r.o., tj. krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie, a w pewnych wypadkach na rozwiedzionym 

lub pozostającym w separacji małżonku. Mówiąc o krewnych, należy podkreślić, iż w pierwszej 

kolejności obowiązek ten ciąży na zstępnych (np. dzieciach), a dopiero później na wstępnych (np. 

rodzicach) oraz najpierw na krewnych bliższych stopniem (np. najpierw na rodzicach, a dopiero 

w drugiej kolejności na dziadkach). 

 Dostarczanie środków utrzymania polega przede wszystkim na zaspokajaniu bieżących 

potrzeb osoby uprawnionej, takich jak: wyżywienie, lekarstwa, odzież i obuwie, wydatki na 

mieszkanie. Natomiast środki wychowania to: starania o zdrowie, o rozwój fizyczny i umysłowy, 

umożliwienie zdobycia odpowiedniego wykształcenia oraz dostępu do dóbr kultury. 

 

Kto może być wnosić pozew o alimenty i wobec kogo: 

1. rodzice, wobec dzieci; 

2. rodzeństwo między sobą nawzajem; 

3. byli małżonkowie: 

a. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu 

pożycia wobec drugiego małżonka; 

b. małżonek „niewinny” wobec małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego 

rozkładu pożycia. 

4.   powinowaci, na zasadach współżycia społecznego: 

a. mąż matki (ojczym) lub żona ojca (macocha) wobec dziecka, jeżeli przyczyniali się 

do jego wychowania i utrzymania; 

b. dziecko wobec ojczyma lub macochy; 

http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
http://www.e-sad.gov.pl/
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c. ojczym/macocha wobec pasierba/pasierbicy, gdy nie ma innych zobowiązanych lub 

gdy zobowiązane osoby nie są w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi; 

d. pasierb/pasierbica wobec ojczyma /macochy, warunki jak wyżej. 

5.   dzieci: 

a. małoletnie; 

b. pełnoletnie. 

  

Pozostawanie w niedostatku. Istotną sprawą w przypadku składania pozwu o alimenty jest 

obowiązek uprawnionego do udokumentowania faktu pozostawania w niedostatku, bowiem 

udowodnienie złej sytuacji finansowej stanowi podstawową przesłankę do ustalenia obowiązku 

alimentacyjnego po stronie osób zobowiązanych przez sąd. Inaczej sytuacja wygląda w 

przypadku dzieci, gdyż ustawodawca w drodze wyjątku zwolnił małoletnie dzieci od obowiązku 

wykazywania pozostawania w niedostatku. Również w przypadku, gdy orzeczenie rozwodu 

powoduje istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, natomiast drugi z 

małżonków został uznany za wyłącznego winnego rozkładu pożycia, sąd na wniosek może orzec 

o obowiązku dostarczania środków utrzymania przez małżonka „winnego”, bez konieczności 

wykazania pozostawania w niedostatku małżonka niewinnego. Obowiązek ten wygasa wraz z 

zawarciem nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentów. 

 

Zwolnienie z obowiązku płacenia alimentów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyznacza 

zasadę równej stopy życiowej uprawnionego i zobowiązanego, dlatego płacenie alimentów nie 

powinno być uciążliwe. Osoba zobowiązana może się uchylić od ich uiszczania w wypadku, gdy 

będzie to połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niej samej lub dla jej najbliższej rodziny. 

Pod pojęciem nadmiernego uszczerbku ustawodawca wskazuje tutaj brak środków na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb zobowiązanego oraz jego rodziny. Także w przypadku gdy 

pełnoletnie dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania środków na samodzielne utrzymanie się, 

rodzice mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego. Możliwość uchylenia się 

od obowiązku świadczenia alimentów zależy jednak od oceny sądu. 

 

Wysokość roszczenia o alimenty. W pozwie należy wskazać kwotowo wartość 

przedmiotu sporu, tj. wysokość żądanych alimentów w stosunku rocznym, wyrażoną w złotych 

polskich. To wskazanie nie jest wiążące dla sądu, stąd może on orzec alimenty w wysokości 

zarówno niższej jak i wyższej niż wymienionej w pozwie. Kryterium, którym kieruje się sąd to 

uzależnienie wysokości alimentów od możliwości majątkowych i zarobkowych każdego z 

zobowiązanych indywidualnie, co oznacza, iż w sytuacji gdy na kilku osobach ciąży obowiązek 
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alimentacyjny jednocześnie, to będą one płacić alimenty w różnych wysokościach, uzależnionych 

od ich możliwości finansowych. 

 

Właściwość sądu. Pozew o alimenty można wnieść do sądu rejonowego, w którego 

okręgu ma miejsce zamieszkania pozwany, czyli osoba zobowiązana do świadczenia alimentów 

(art. 27 § 1 k.p.c.) lub do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 

32 k.p.c.)- wybór sądu należy do powoda. Wystarczające jest podanie sądu rejonowego, jego 

siedziby (czyli miasta, w którym się znajduje) oraz wydziału, w którym sprawa będzie 

rozpatrywana (Wydział Rodzinny i Nieletnich). 

 

Powód, pozwany. W pozwie wskazuje się osobę powoda, czyli tę która wnosi o 

zasądzenie alimentów. Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o alimenty dla dziecka 

będzie zawsze ono samo i na jego rzecz należy je zasądzać. Natomiast reprezentować je będzie 

jego przedstawiciel ustawowy (jedno z rodziców, opiekun). W związku z tym osoba ta powinna 

być wymieniona jako działająca w imieniu dziecka. W prawidłowo napisanym pozwie musi się 

znaleźć również zapis określający pozwanego, czyli osobę, od której domaga się alimentów. 

Należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania powoda, pozwanego i ewentualnie osoby 

reprezentującej powoda. 

  

Koszt.: Warto wspomnieć, że strona dochodząca alimentów jak i strona dochodząca ich 

podwyższenia, zwolniona jest od kosztów sądowych na podstawie art. 96. ust.1 Ustawy o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

 Żądanie. W pozwie o alimenty musi znaleźć się żądanie, aby sąd zasądził określoną kwotę 

alimentów, płatnych miesięcznie. Ponadto należy wskazać dzień, od którego alimenty mają być 

płacone co miesiąc. Pozostałe wnioski mogą zostać zamieszczone według uznania. W pozwie 

można zawrzeć wniosek o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu lub wnioski o wezwanie 

konkretnych świadków. 

  

Przykład (pozew o alimenty na rzecz małoletniego): 

W imieniu małoletniego XYZ wnoszę o: 

I. Zasądzenie od pozwanego […] na rzecz powoda […] kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset 

złotych) miesięcznie tytułem alimentów (na podstawie art. 133 § 1 k.r.o.) płatnych od dnia 

wniesienia pozwu do rąk matki: […], będącej przedstawicielem ustawowym powoda, do 

dnia 10-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w 

płatności którejkolwiek z rat. 
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II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawienia się pozwanego. 

III. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm 

przepisanych. 

IV. Rozpoznanie sprawy podczas nieobecności powoda. 

 

 Uzasadnienie. W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy wskazać, że pozwany ma 

możliwości zarobkowe i majątkowe, aby ponieść koszty obowiązku alimentacyjnego, gdyż ma 

np. stałą pracę, jednak dobrowolnie nie zamierza łożyć na utrzymanie dzieci, nie sprawuje 

faktycznej opieki, itp. Należy także wskazać, że osoba wnosząca pozew nie ma żadnego majątku 

(np. na skutek dziedziczenia nieruchomości oddanej później w stosunek najmu), z którego 

mogłaby czerpać dochód zapewniający pokrycie kosztów własnego utrzymania lub wychowania 

(w przypadku gdy uprawnionym jest dziecko), bowiem w takim wypadku uprawniony traci 

prawo do alimentów. Każda z okoliczności musi być poparta konkretnym dowodem, np. 

zeznaniami świadków, dokumentami. Należy również wskazać jakie są koszty utrzymania osoby 

uprawnionej. 

 Załączniki i odpisy. Wszystkie dokumenty, na jakie powołamy się w pozwie muszą zostać 

wymienione w spisie załączników, np. faktury świadczące o kosztach mieszkalnych, akt 

urodzenia dziecka. Do pozwu koniecznie też trzeba dołączyć jego odpis dla strony pozwanej oraz 

kserokopie załączników. 

 Podpis. Niezwykle istotne jest również złożenie własnoręcznego podpisu pod pozwem o 

alimenty, bowiem brak tego podpisu jest brakiem formalnym, na podstawie którego 

przewodniczący sądu wzywa powoda do jego uzupełnienia pod rygorem zwrotu pisma, w 

terminie 7 dni. 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 137 k.r.o. roszczenia o świadczenia alimentacyjne 

przedawniają się z upływem lat 3 - przy czym przedawnia się wyłącznie roszczenie 

alimentacyjne, natomiast samo prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że 

stosunek  alimentacyjny nie przedawnia się, natomiast przedawnieniu ulegają roszczenia o 

poszczególne raty tych świadczeń. Celem obowiązku alimentacyjnego jest zaspokojenie 

bieżących potrzeb uprawnionego, a zatem jeżeli wcześniej nie domagał się świadczeń, jego 

potrzeby były najprawdopodobniej zaspokojone. Może się jednak zdarzyć, że dla ich 

zaspokojenia uprawniony zaciągnął zobowiązanie lub pozostały jakieś potrzeby jeszcze 

niezaspokojone. W takim przypadku uprawniony, na podstawie art. 137 § 2 k.r.o., może domagać 

się odpowiedniej sumy pieniężnej za czas przed wniesieniem powództwa o alimenty. 
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Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego następuje z chwilą śmierci uprawnionego lub 

zobowiązanego, co wynika z osobistego charakteru tego obowiązku. Nie przechodzi on na  

spadkobierców, w myśl art. 139 k.r.o. 

 

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

 

 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

I. Skarga pauliańska. 

Skarga pauliańska (także roszczenia pauliańskie, z łac. actio Pauliana) - rodzaj 

powództwa, którego treścią jest żądanie uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w 

stosunku do wierzyciela, którego sytuacja pogorszyła się wskutek tej czynności. 

Instytucja ta wywodzi się z prawa rzymskiego. Jej rozwój był związany z przesuwaniem 

odpowiedzialności dłużnika z osobistej na majątkową.  

 

Charakter skargi (art. 527-534 kc). W polskim prawie cywilnym skarga pauliańska uregulowana 

została w art. 527-534 k.c. Zgodnie z art. 527 k.c.: “Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika 

dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z 

wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli 

dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub 

przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.  

Do skorzystania przez wierzycieli ze skargi pauliańskiej konieczne jest spełnienie trzech 

podstawowych warunków: 

● pokrzywdzenie wierzycieli, jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika osoba trzecia 

uzyskała korzyść majątkową; 

● działanie dłużnika z zamiarem i świadomością pokrzywdzenia wierzycieli; 

● wiedza lub możliwość - przy zachowaniu należytej staranności - dowiedzenia się o tym 

przez osobę trzecią. 



32 

 

Przedmiotem uznania za bezskuteczne mogą być tylko czynności prawne. Może nim być 

także zaniechanie dokonania czynności prawnej powodującej zwiększenie majątku dłużnika lub 

zapobiegającej jego zmniejszeniu. Zaskarżeniu podlega tylko czynność prawna, która już została 

dokonana. Za jej pomocą nie można zapobiec dokonaniu przez dłużnika czynności prawnej 

krzywdzącej przyszłych wierzycieli. 

Przesłanki dopuszczalności powództwa pauliańskiego: 

● roszczenie wierzyciela musi być zaskarżalne przed sądem; 

● niewypłacalność musi być spowodowana wyłącznie przez czynność prawną dłużnika; 

● dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli; 

● osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się 

dowiedzieć.  

 

 Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek 

tej czynności dłużnik stał się: 

● niewypłacalny, albo  

● niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.  

  

Jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem 

wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania 

czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej 

staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia 

wierzycieli. 

Osoba trzecia może się zwolnić od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela jeżeli: 

● wskaże mu wystarczające do zaspokojenia mienie dłużnika; 

● zaspokoi wierzyciela nie dopuszczając tym samym do egzekucji z przedmiotu uzyskanego 

od dłużnika na podstawie czynności uznanej za względnie bezskuteczną. 

 

Domniemania prawne. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 

wierzycieli: 

● uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku - domniemywa się, 

że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli; 

● korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach 

gospodarczych - domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze 

świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.  
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Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny albo stał się niewypłacalny wskutek 

jej dokonania, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. 

Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar dowodu spoczywa na tym kto z faktu wywodzi skutki prawne, 

tak więc to wierzyciel jest zobowiązany udowodnić, że wystąpiły przesłanki uzasadniające 

uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Aby mu to jednak ułatwić, ustawa 

wprowadza szereg domniemań faktycznych i tak na przykład przyjmuje się, że gdy dłużnik 

dokonał czynności z osobą najbliższą lub z przedsiębiorcą pozostającym z nim w stałych 

kontaktach gospodarczych, to podmioty te wiedziały o fakcie jego działania ze szkodą dla 

wierzyciela. 

 

Skutki orzeczenia. W wyniku uznania przez sąd danej czynności za bezskuteczną względem 

wierzyciela, uzyskuje on prawo do egzekucji z przedmiotów majątkowych osoby trzeciej, które 

na skutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie 

weszły. Nie budzi to wątpliwości gdy przedmioty owe są indywidualnie oznaczone, natomiast w 

przypadku ich oznaczenia gatunkowego lub gdy egzekucja dotyczy pieniędzy przyjmuje się w 

drodze wykładni funkcjonalnej, że wierzycielowi przysługuje prawo do prowadzenia egzekucji z 

całego majątku osoby trzeciej, z którym owe korzyści się stopiły. 

Ochrona wierzyciela, którą zapewnia skarga pauliańska, sprowadza się do uznania 

czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną w 

stosunku do wierzyciela, który czynność zaskarżył. Oznacza to, że zaskarżona czynność 

zachowuje ważność, ale jest ona bezskuteczna tylko w stosunku do wierzyciela, który czynność 

tę zaskarżył, natomiast w stosunku do innych osób, a w szczególności między dłużnikiem, a 

osobą trzecią, która uzyskała korzyść majątkową, oraz w stosunku do innych wierzycieli 

czynność pozostaje nadal skuteczna (tzw. bezskuteczność względna). Bezskutecznością może być 

objęta czynność prawna dłużnika tylko do maksymalnych rozmiarów wierzytelności 

przysługującej wierzycielowi, który czynność zaskarżył. Orzeczenie zapadłe w sprawie o uznanie 

czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną ma charakter 

konstytutywny. 

 

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

 

II. Powództwo windykacyjne i negatoryjne. 

Roszczenia - to sposób prawnej ochrony własności poprzez system roszczeń jakie przysługują 

właścicielowi w wypadku naruszenia jego prawa. Ochronę petytoryjną zapewniają dwa 

podstawowe roszczenia: windykacyjne i negatoryjne. 
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Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako 

prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Jako że właściciel ma wyłączne prawo do 

posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą, to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają 

właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Zgodnie z art. 222 k.c. właściciel 

może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą aby została mu wydana (chyba, że 

osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą). 

Roszczenie windykacyjne służy więc ochronie uprawnień właściciela. Z roszczeniem 

windykacyjnym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa warunki: 

● jego treścią jest żądanie wydania rzeczy,  

● gdy wynika ono z prawa własności.  

Legitymację czynną (uprawnienie) do wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym ma 

właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty. Przeciwko posiadaczowi legitymację 

czynną ma też dzierżyciel. Oprócz nich, legitymację czynną, ale formalnoprawną mają również 

prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast legitymację bierną ma każdy kto 

faktycznie włada cudzą rzeczą. 

Zgodnie z art. 222 (1) k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, aby 

mu ją wydała, chyba, że osobie tej przysługuje skuteczne uprawnienie wobec właściciela do 

władania rzeczą. Przepis ten stosuje się najczęściej wtedy, gdy określona osoba odbiera 

właścicielowi jego rzecz albo, kiedy rzecz posiadała legalnie, ale wygasł jej do tego tytuł prawny. 

Ta druga sytuacja ma na przykład miejsce, gdy wygasła umowa cywilnoprawna na podstawie, 

której użytkownik władał rzeczą legalnie, lecz po jej wygaśnięciu nie chce zwrócić rzeczy 

właścicielowi.  

Skuteczne prawo przeciwko żądaniu właściciela o wydanie rzeczy istnieje wtedy, gdy 

określona osoba włada rzeczą pod jakimś tytułem prawnym. Na przykład dzierżawi działkę rolną 

i nie zaszły okoliczności, które uzasadniają żądanie właściciela do wydania rzeczy.  

Właściciel wnoszący powództwo do sądu w tej sprawie powinien wykazać, iż jest 

właścicielem rzeczy, której wydania żąda. W art. 339 i 341 k.c. uregulowane są domniemania 

pomagające mu wykazanie tej okoliczności.  

 

Roszczenie negatoryjne zostało uregulowane w art. 222 § 2 k.c., zgodnie z tym przepisem 

właściciel może żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń 

w sytuacji, gdy naruszenia własności następują w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela 

władania rzeczą. Przepis ten dotyczy w zasadzie wszelkich naruszeń prawa własności poza 

zakresem określonym w §1 art. 222 k.c. Ochrona negatoryjna znajduje zastosowanie, gdy 
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zaistnieje przywłaszczenie określonego prawa względem rzeczy. Ochrona ta dotyczyć może 

jednak jakichkolwiek naruszeń ograniczających możliwość korzystania z prawa własności. 

Oba opisywane roszczenia nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości. 

Właściwym do rozpoznania sprawy będzie jedynie sąd położenia nieruchomości. Właściwość 

rzeczową sądu określa się na podstawie przepisów ogólnych. Powództwa podlegają opłacie 

sądowej stosunkowej, obliczonej od wartości przedmiotu sporu (wartości rzeczy). 
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