
1 
 

 

 

 

 

Spis treści: 

 

Dział I. Artykuły. .......................................................................................................................... 2 

I. Odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - skutki prawne. ........... 2 

II. Niepełnoletni spadkobierca. ...................................................................................................... 3 

III. Testament szczególny. ............................................................................................................. 4 

IV. Darowanie udziału w spadku. ................................................................................................. 5 

V. Powrót do pracy po urlopie wychowawczym........................................................................... 7 

VI. Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego. ............................................................................. 8 

VII. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego. ................................................................................. 9 

VIII. Umowa o pracę na okres próbny – ciąża. ........................................................................... 10 

IX. Zwrot kosztów delegacji. ...................................................................................................... 11 

X. Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. ........................................................... 12 

XI. Sprawa o zapłatę (zwrot bezpodstawnego wzbogacenia). .................................................... 13 

XII. Najem okazjonalny. ............................................................................................................. 14 

XIII. Darowanie lokalu mieszkalnego. ........................................................................................ 16 

XIV. Odtworzenie znaków granicznych. .................................................................................... 17 

XV. Sprzeciw wobec zamiaru zbycia udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej na 

rzecz cudzoziemca ....................................................................................................................... 17 

XVI. Testament czy darowizna? - wybór formy. ........................................................................ 18 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. .................................................................................... 21 

I. Sprawy z zakresu prawa pracy – informacje ogólne. ............................................................... 21 

II. Elektroniczna księga wieczysta (E-kw). ................................................................................. 24 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. ................................................................... 25 

I. Właściwość rzeczowa sądu. ..................................................................................................... 25 

II. Domniemanie dobrej wiary. ................................................................................................... 26 

 

Nazwy aktów prawnych: 

1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz.93 ze zm.) - 

dalej k.c. 

2. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 

poz. 296 ze zm) - dalej k.p.c. 



2 
 

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

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

zm.) - dalej k.r.o. 

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

6. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze 

zm.) - dalej k.p.k. 

 

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

 

Dział I. Artykuły. 

I. Odrzucenie spadku, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - skutki prawne. 

 

Moja matka złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku po swoim ojcu, który w chwili śmierci był 

zadłużony w kilku bankach. Czy po śmierci jej ojca, który zaciągnął kilka kredytów i nie spłacał 

ich, może ona uniknąć odpowiedzialności za jego długi? 

 

Zobowiązania majątkowe zmarłego to zobowiązania, które nie wygasają wraz z jego 

śmiercią lecz przechodzą na spadkobierców. Należą do nich między innymi kredyty zaciągnięte 

przez spadkodawcę i nie spłacone za jego życia - wierzytelności z tego tytułu wchodzą do masy 

spadkowej jako dług spadkowy. 

Możliwe jest uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy poprzez przyjęcie 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza bądź poprzez odrzucenie spadku. Konieczne jest do tego 

złożenie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, które powinno być złożone w ciągu 

sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do 

spadku (czyli od śmierci spadkodawcy lub od otwarcia testamentu). Oświadczenie o przyjęciu lub 

o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. 

Spadkobierca ustawowy musi jednak pamiętać o tym, że gdy odrzuci spadek, a ma 

zstępnych (dzieci), to jest traktowany jak gdyby nie dożył otwarcia spadku, a wtedy do 

dziedziczenia dochodzą bezpośrednio jego zstępni. Zasadą jest bowiem, że spadkobierca 

odrzucający spadek traktowany jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a wówczas wierzyciel 

może domagać się spłaty długu od kolejnych spadkobierców. 

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca będzie 

odpowiedzialny za spłatę kredytu wyłącznie do wysokości wartości przedmiotów wchodzących w 

skład masy spadkowej, czyli np. nieruchomości, środków pieniężnych, ruchomości w postaci 
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samochodu, sprzętu AGD i RTV itp. Jest to najbezpieczniejszy sposób na przyjęcie spadku w 

sytuacji, gdy nie posiada się wiedzy w zakresie wszystkich składników masy spadkowej, w 

szczególności długów zmarłego. W takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość egzekwowania 

długów zmarłego jedynie z majątku należącego do spadkodawcy w chwili śmierci, nie ma 

natomiast możliwości prowadzenia egzekucji z majątku spadkobierców. 

 

UWAGA! Wystarczy, by jeden ze spadkobierców złożył w terminie oświadczenie o 

przyjęciu spadku bez odpowiedzialności za długi czyli z dobrodziejstwem inwentarza a przyjmuje 

się wtedy, że wszyscy pozostali spadkobiercy również przyjęli spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza. Skutków takich nie rodzi złożenie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku.  

 

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza przyjmuje pewna grupa spadkobierców nawet jeśli 

nie złoży w terminie żadnego oświadczenia. Należą do nich: osoby nie mające pełnej zdolności do 

czynności prawnych (małoletni, ubezwłasnowolnieni całkowicie i częściowo), osoby, co do 

których istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia (czyli takie, co do których nie 

zapadło formalnie postanowienie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia ale  istnieją podstawy) 

oraz osoby prawne. Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest 

sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego. Spis taki może sporządzić komornik lub 

urząd skarbowy. Wykazuje się w nim wszystkie przedmioty wchodzące w skład spadku, ze 

wskazaniem ich wartości oraz wysokości długów. Do zgłoszenia wniosku o spis uprawnieni są: 

spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, wykonawca testamentu i wierzyciel spadkowy. 

Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się 

o tytule swego powołania do spadku o odrzuceniu spadku bądź przyjęcia spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza jest jednoznaczny z przyjęciem spadku powiązanego z 

odpowiedzialnością za długi spadkodawcy czyli przyjęcie spadku wprost. Wówczas spadkodawca 

odpowiada całym swoim majątkiem za długi zmarłego. 

 

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

 

II. Niepełnoletni spadkobierca. 

 

Spadkodawca pozostawił po sobie długi. Do kręgu spadkobierców należą osoby, które uzyskały 

pełnoletniość w trakcie biegu sześciomiesięcznego terminu, o którym mowa w art. 1015 k.c.  

Czy niezłożenie w terminie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie skutkować 

przyjęciem spadku wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza? 
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Zgodnie z treścią art. 1015 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może 

być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule 

swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z 

prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do 

czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego 

ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest 

jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.   

 Kwestia konsekwencji dojścia do pełnoletniości spadkobiercy w trakcie trwania 

sześciomiesięcznego terminu do złożenia stosownego oświadczenia była przedmiotem 

rozpoznania m.in. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy - w wyroku z 

dnia 24 lutego 2009 roku (sygn. akt I SA/Bd 1/09) sąd uznał, że niezłożenie przez stronę 

stosownego oświadczenia w sytuacji, gdy na początku terminu, o którym mowa w art. 1015 § 1 

k.c. nie miała pełnej zdolności do czynności prawnych oznacza, że przyjęła ona spadek z 

dobrodziejstwem inwentarza, nawet gdy w trakcie sześciomiesięcznego okresu tę zdolność 

nabyła. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe jest więc ograniczona do stanu 

czynnego majątku spadkowego. Warto też zwrócić uwagę, że w myśl art. 1016 k.c. jeżeli jeden ze 

spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy, 

którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem 

inwentarza. 

 

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

 

III. Testament szczególny. 

 

Ojciec tuż przed śmiercią był ciężko chory i sparaliżowany na skutek rozległego zawału serca.  

Ponieważ jego stan zdrowia znacznie się pogorszył postanowił zostawić testament. Z uwagi na 

charakter schorzeń i ogólny paraliż nie był w stanie napisać go samodzielnie, więc zdecydował 

się sporządzić testament w obecności trzech świadków. Treść testamentu została spisana przez 

jedną  

z tych osób. W testamencie zmarły cały swój majątek jaki posiadał przeznaczył dla swojego syna, 

pomijając w nim dwójkę swoich pozostałych dzieci. Po upływie miesiąca czasu od daty 

sporządzenia testamentu, spadkodawca zmarł. W chwili śmierci zmarły był wdowcem. 
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Spadkobierca testamentowy obecnie chce przeprowadzić postępowanie spadkowe i złożyć 

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu do właściwego Sądu 

Rejonowego. Chciałby się upewnić, czy testament ten jest ważny. 

 

Zgodnie z treścią art. 952 k.c. jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo 

jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe 

lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej 

obecności co najmniej trzech świadków. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten 

sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed 

upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty 

sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy 

świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób 

stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne 

zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest 

możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych 

zeznaniach dwóch świadków.   

Uczestnicy postępowania, tj. rodzeństwo spadkobiercy testamentowego, mogą oczywiście 

składać stosowne wnioski dowodowe zmierzające do unieważnienia testamentu i np. domagać się 

powołania dowodu z opinii biegłych sądowych na okoliczność czy istotnie stan zdrowia 

spadkodawcy uniemożliwiał mu sporządzenie testamentu w formie zwykłej i czy istniała realna 

obawa śmierci w dacie sporządzenia testamentu.  

W przypadku ustalenia nieważności testamentu dziedziczenie odbywa się zgodnie z 

ogólnymi zasadami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego, tj. dziedziczyć będą wszystkie dzieci 

zmarłego. 

W sytuacji gdy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego testament okaże się 

ważny i wyłącznym spadkobiercą będzie osoba wskazana w testamencie, uczestnicy 

postępowania mogą wystąpić przeciwko spadkobiercy testamentowemu z roszczeniem o 

zachowek na podstawie art. 991 k.c. i następne, w terminie 3 lat od ogłoszenia testamentu. 

Roszczenie takie przysługuje im jako dzieciom (zstępnym) które byłyby powołane do spadku z 

ustawy gdyby spadkodawca nie sporządził testamentu. 

 

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

 

IV. Darowanie udziału w spadku. 
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Wraz z moimi dwiema córkami jestem współwłaścicielką działki gruntowej, którą 

odziedziczyłyśmy po moim zmarłym mężu. Początkowo planowałyśmy podzielić działkę w ten 

sposób, że córki dostaną całą działkę po połowie, czyli zrzeknę się na ich rzecz mojej części, 

jednak zachowanie jednej córek, która w ostatnim czasie zaczęła domagać się opuszczenia przez 

wnuka – syna drugiej córki zajmowanego przez niego domu, który znajduje się na tej działce, 

spowodowało, że zmieniłam zdanie. 

Czy mogłabym „zrzec się” mojego udziału w nieruchomości na rzecz wnuka? 

 

Zgodnie z treścią art. 1036 k.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców 

rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek  

z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby 

uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. 

Każdy ze współspadkobierców może swobodnie rozporządzać swoim udziałem 

spadkowym (art. 1051 k.c.). Dopóki jednak trwa wspólność majątku spadkowego, a więc do 

chwili dokonania działu, dopóty ograniczony on jest w możliwości rozporządzania swoim 

udziałem w konkretnym przedmiocie należącym do spadku. Zgodnie z art. 1036 zd. 1 k.c. 

przesłanką skuteczności takiego rozporządzenia jest zgoda pozostałych współspadkobierców. 

Zgody tej nie można, inaczej niż przy współwłasności w częściach ułamkowych (art. 199 k.c.), 

zastąpić rozstrzygnięciem sądu.  

Kodeks cywilny nie przewiduje sankcji w postaci nieważności rozporządzenia udziałem w 

przedmiocie należącym do spadku bez zgody współspadkobierców. Bezskuteczność dokonanej 

czynności wystąpi jedynie wówczas, gdy rozporządzenie naruszałoby uprawnienia spadkobiercy 

przysługujące na podstawie przepisów o dziale spadku. Takie sformułowanie ustawy oznacza, że:  

a. bezskuteczność może wystąpić w stosunku do jednego ze współspadkobierców lub 

niektórych spośród z nich;  

b. wystąpienie takiego skutku uzależnione jest od tego, aby w konkretnej sytuacji dokonane 

rozporządzenie godziło w interesy współspadkobiercy. Jeżeli przykładowo przedmiot 

spadkowy, w którym udział został zbyty, sąd przyznał spadkobiercy dokonującemu 

zbycia, dokonana czynność będzie w pełni skuteczna (tak: orzeczenie SN z 1 grudnia 

2000r., V CKN 1298/2000, wyrok SN z 16 lutego 2001r., IV CKN 1212/2000).  

 

Bezskuteczność dokonanego rozporządzenia polega na tym, że sąd dokonujący działu 

spadku może traktować określony przedmiot tak, jakby udział w nim nadal należał do 

współspadkobiercy (nie został zbyty). Uprawnienia nabywcy ograniczą się do możliwości żądania 

spłaty w postaci równowartości nabytego (bezskutecznie) udziału.  
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Zbycie udziału w przedmiocie spadkowym nie wpływa na sytuację majątku spadkowego 

jako całości. Nadal istnieje wspólność pomiędzy współspadkobiercami, a jednocześnie pewna 

odrębność tego majątku. Nabywca zatem nie może żądać zniesienia współwłasności tylko tego 

przedmiotu, w którym nabył udział. Jeżeli nie zachodzą przeszkody do wydzielenia mu nabytej 

części przedmiotu spadkowego, może to nastąpić jedynie w toku postępowania o dział spadku 

(tak orz. SN z 29 czerwca 1962r., I CR 379/62). Nabywca udziału w przedmiocie spadkowym jest 

osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 510 k.p.c. i ma prawo wziąć udział w postępowaniu 

działowym.  

 

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

 

V. Powrót do pracy po urlopie wychowawczym.  

 

Zbliża się koniec mojego urlopu wychowawczego, chciałabym skrócić urlop i  wrócić wcześniej 

do pracy. Z informacji, które uzyskałam od pracodawcy wynika, że mogę wrócić wcześniej do 

pracy, jednak zostanę przeniesiona w inne miejsce, tj. poza Kraków. Czy pracodawca ma do tego 

prawo? 

 

Zakończenie urlopu wychowawczego ma miejsce z reguły w terminie wskazanym we 

wniosku o ten urlop. Możliwe jest jednak wcześniejsze zakończenie urlopu wychowawczego, 

które może wynikać zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik korzystający 

z urlopu wychowawczego może z niego zrezygnować:  

a. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy, 

b. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem 

zamierzonego podjęcia pracy. 

Jeżeli pracodawca zgadza się na przerwanie urlopu wychowawczego i natychmiastowy 

powrót pracownika do pracy, to nie ma przeszkód prawnych, by dopuścił on tego pracownika do 

pracy w każdym czasie. Pracodawca może to uczynić nawet w kolejnym dniu po zawiadomieniu 

pracownika  o chęci przerwania urlopu i powrotu do pracy. Gdyby jednak pracodawca nie 

wyrażał na to zgody, pracownik będzie mógł podjąć pracę dopiero po upływie 30 dni od 

zawiadomienia pracodawcy o rezygnacji z dalszego korzystania z urlopu wychowawczego. Po 

upływie 30-dniowego terminu pracodawca jest już zobowiązany do dopuszczenia pracownika do 

pracy. W tym przypadku chodzi o 30 dni kalendarzowych, a nie o dni robocze czy dni pracy 

pracownika wynikające z jego rozkładu czasu pracy. 



8 
 

W przypadku gdy jako miejsce pracy pracownika wskazany jest np. Kraków, pracodawca 

może po powrocie do pracy delegować na jakiś czas pracownicę do innego miejsca tj. poza 

Kraków, jedynie za jej zgodą. Przeniesienie pracownicy na stałe w inne miejsce pracy, 

mieszczące się poza Krakowem, wymagałoby wypowiedzenia warunków płacy i pracy. 

Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony stosuje się odpowiednio 

do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy takiej umowy, zatem 

pracodawca musi skonsultować to ze związkiem zawodowym i podać przyczynę wypowiedzenia. 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub 

płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli 

pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie 

przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo 

pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. 

W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć 

oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.  

W przypadku dokonania wypowiedzenia warunków przez pracodawcę, pracownik może 

kwestionować przed sądem ważność wypowiedzenia, powołując się na okoliczność, że przyczyna 

wypowiedzenia jest nieprawdziwa.  

 

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

 

VI. Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego. 

 

Na początku roku polecono nam wpisać w grafik termin, w którym chciałbym skorzystać z urlopu 

wypoczynkowego. Dwa miesiące przed planowanym urlopem pracodawca oświadczył, że muszę 

go przesunąć o miesiąc ze względu na obecną sytuację kadrową zakładu. 

Czy pracodawca ma do tego prawo? 

 

Jak stanowi art. 164 k.p. przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek 

pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Przesunięcie terminu urlopu jest także 

dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika 

spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. 

Przepis nie wskazuje, jakie szczególne potrzeby pracodawcy mogą uzasadniać 

przesunięcie terminu urlopu. Powszechnie przyjmuje się natomiast, iż pracodawca, dokonując 

przesunięcia urlopu, powinien udokumentować pracownikowi, a w razie sporu sądowi pracy, że 

nieobecność pracownika na skutek wykorzystania przez niego w zaplanowanym terminie urlopu 
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spowodowałaby poważne zakłócenia w pracy. Podobnie jak brak jest definicji pojęcia „ważnych 

przyczyn” leżących po stronie pracownika uzasadniających wniosek o przesuniecie terminu 

urlopu, nie ma też definicji „poważnego zakłócenia w pracy”, które usprawiedliwia przesunięcie 

terminu urlopu przez pracodawcę. 

Przy wyznaczaniu nowego terminu urlopu pracodawca powinien uwzględniać dyspozycje 

art. 161 i 168 k.p., a więc termin ten powinien w zasadzie przypadać w roku kalendarzowym, w 

którym pracownik uzyskał do niego prawo, nie później jednak niż do końca pierwszego kwartału 

następnego roku kalendarzowego, nowy termin urlopu powinien być uzgodniony z pracownikiem.  

Kodeks pracy nie reguluje kwestii zwrotu kosztów przesunięcia urlopu wypoczynkowego 

z przyczyn dotyczących pracodawcy. Należy to uznać za lukę w prawie. Przyjmuje się, że należy 

ją wypełnić w drodze analogii przez odpowiednie zastosowanie art. 167 § 2 k.p. (odwołanie 

pracownika z urlopu), a więc pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez 

pracownika w bezpośrednim związku z przeniesieniem terminu urlopu (patrz pkt VIII Dział I 

Newslettera). 

 

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

 

VII. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego. 

  

Jestem kierownikiem w średniej wielkości sklepie spożywczym. Gdy byłam na urlopie, 

pracodawca zadzwonił do mnie i wezwał do natychmiastowego powrotu do pracy, w związku z 

planowaną inspekcją PIP (Państwowej Inspekcji Pracy), pod rygorem utraty pracy. Ponieważ ja i 

moja rodzina utrzymujemy się jedynie z mojej pensji natychmiast wróciłam z urlopu. Koszty 

biletów kupionych w ostatniej chwili, a więc droższych, poniosłam sama, czy mam prawo żądać 

zwrotu poniesionych wydatków? 

 

Zgodnie z treścią art. 167 k.p. pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko 

wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili 

rozpoczynania urlopu.  

Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim 

związku z odwołaniem go z urlopu.   

Pracownik odwołany z urlopu obowiązany jest przerwać urlop i zgłosić się do pracy, bez 

względu na własną ocenę okoliczności uzasadniających to odwołanie. Naruszenie tego obowiązku 

może być zakwalifikowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 

pracowniczych (art. 52 k.p.). Przerwanie urlopu powoduje faktyczne podzielenie go na części. W 
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tej sytuacji podział ten może doprowadzić do sytuacji, w której żadna część wypoczynku nie 

będzie obejmować 14 kolejnych dni kalendarzowych (wyjątek od art. 162 k.p.). 

Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z odwołaniem z 

urlopu dotyczy tylko kosztów związanych z tym bezpośrednio. Nie będzie więc obejmował np. 

utraconych przez pracownika korzyści, które mógł uzyskać, kontynuując urlop. Przepis ten jednak 

dotyczy tylko odwołania z urlopu zgodnie z warunkami określonymi w art. 167 § 1 k.p. 

(wymagają tego okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu). Gdyby pracodawca 

odwołał pracownika z urlopu w sposób sprzeczny z tymi warunkami, pracownikowi 

przysługiwałoby ewentualne odszkodowanie na ogólnych zasadach (art. 471 k.c. w zw. z art. 300 

k.p.), a więc w granicach pełnej szkody.  

 

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

 

VIII. Umowa o pracę na okres próbny – ciąża. 

 

Klientka została zatrudniona na umowę o pracę na trzymiesięczny okres próbny. Po kilku dniach 

przyniosła pracodawcy zwolnienie lekarskie informując go, że jest w ciąży. Obecnie umowa  

o pracę kończy się, a klientka nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy pracodawca ma 

obowiązek przedłużyć jej umowę? 

 

Prawo pracy przewiduje ochronę kobiet w ciąży zatrudnionych na okres próbny. Jednakże 

ochrona ogranicza się tylko do sytuacji, kiedy umowa rozwiązałaby się po upływie 3 miesiąca 

ciąży. Oznacza to, że kiedy umowa na okres próbny przekracza miesiąc i uległaby rozwiązaniu po 

upływie 3 miesiąca ciąży – to w takim przypadku pracodawca przedłuża ją do dnia porodu. 

  Jeżeli zatem pracownica chce skorzystać z kodeksowej możliwości przedłużenia trwania 

umowy do dnia porodu musi poinformować pracodawcę o swoim stanie i jego zaawansowaniu tj. 

przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikał stan zaawansowania ciąży. 

Niewystarczające jest jedynie podanie ustnie takiej informacji. Kodeks pracy wymaga bowiem, 

aby stan ciąży był stwierdzony świadectwem lekarskim. Pracownica powinna je przedstawić 

przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa na okres próbny. Jeżeli pracownica 

przedstawi zaświadczenie lekarskie, że jest w ciąży, po upływie 3 miesiąca ciąży, ale przed 

upływem terminu na jaki została zawarta umowa na okres próbny to wówczas umowa ta ulega 

przedłużeniu do dnia porodu. W przypadku nie przedstawienia takiego zaświadczenia - umowa na 

okres próbny rozwiąże się upływem okresu na jaki została zawarta. 
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W przypadku rozwiązania umowy z dniem porodu pracownica zachowuje uprawnienie do 

zasiłku macierzyńskiego, ale nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. 

 

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

 

IX. Zwrot kosztów delegacji. 

 

W przyszłym miesiącu pracodawca wysyła mnie na delegację do Gdańska. Mam wziąć udział  

w trzydniowym szkoleniu. Pracodawca zobowiązał się pokryć koszty przejazdu i noclegu. 

Czy mam prawo żądać pokrycia pozostałych kosztów, np. kosztów wyżywienia? 

 

Zgodnie z art. 775 k.p. pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie 

służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym 

miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 

Oznacza, że jeżeli jakieś koszty związane z taką podróżą poniósł, to pracodawca powinien 

je pokryć (zwrócić). Problemem jest jednak określenie tego, co składa się na koszty związane z 

podróżą służbową oraz to, w jakim zakresie mają one być pokrywane przez pracodawcę.  

Zostało to uregulowane w rozporządzeniu z 8 maja 2001r. w sprawie szczegółowych 

zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży 

służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 50, poz. 525 ze zm.) oraz rozporządzeniu z 19 grudnia 

2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących 

pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 151,poz. 1720).  

Ogólną regułą jest, że rozporządzenie wydawane na podstawie art. 775 § 2 k.p. ma 

zastosowanie tylko do pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 

jednostkach sfery budżetowej. Oznacza to, że zasadniczo nie stosuje się go nie tylko do jednostek 

nienależących do sfery jednostek państwowych i samorządowych (a więc w sektorze 

niepublicznym), ale także do jednostek państwowych i samorządowych, które nie należą do sfery 

budżetowej, takich np. jak przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, samodzielne publiczne 

zakłady opieki zdrowotnej.  

W przypadku gdy pracodawca nie należy do kategorii podmiotów publicznej sfery 

budżetowej, to warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej zasadniczo powinny 

być określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę, z 

tym wszakże, że określenie ich w umowie o pracę może nastąpić tylko o tyle, o ile pracodawca 

nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu 

wynagradzania. W umowie o pracę kwestię tę może więc unormować pracodawca, który 
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zatrudnia mniej niż 20 pracowników i nie jest objęty układem zbiorowym pracy. Dotyczy to także 

przypadku, w którym do pracodawcy wprawdzie ma zastosowanie pewien układ zbiorowy pracy 

(ponadzakładowy lub zakładowy), ale w jego treści nie ma postanowień dotyczących należności z 

tytułu podróży służbowych. 

Od zasady, że pracodawca pozabudżetowy może (w regulaminie wynagradzania) przy 

kształtowaniu lub współkształtowaniu (w układzie zbiorowym pracy i w umowie o pracę) 

należności z tytułu podróży służbowej nie kierować się regulacjami rozporządzenia ministra do 

spraw pracy i w tym sensie może wprowadzać postanowienia zarówno korzystniejsze, jak i mniej 

korzystne dla pracowników, przewidziany jest pewien wyjątek. Diety za dobę podróży służbowej 

na obszarze kraju nie mogą być niższe niż ustalone w rozporządzeniu. Niższe mogą być już 

jednak diety za podróż poza granicami kraju, z tym jednak, że nie mogą być one niższe niż diety z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, choć mogą być niższe od diet przewidzianych przez 

ministra pracy dla podróży poza granicami kraju. 

Z wyroku SN z 4 marca 2009 r., II PK 210/08, w szczególności wynika, że podjęcie się 

przez pracownika podróży w celu wykonania określonej pracy na podstawie porozumienia 

zawartego z pracodawcą nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 k.p., chyba że 

pracownik w ramach podjętej podróży wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe. W 

takim przypadku podróż służbowa obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia wykonania 

tego zadania, o ile nic innego nie wynika z zawartego przez strony porozumienia. Objęcie 

poleceniem wyjazdu zwykłych czynności pracowniczych (stanowiących istotę stosunku pracy) 

wykonywanych na umówionym „ruchomym” miejscu pracy nie prowadzi do uznania, że 

pracownik wykonujący te czynności jest w podróży służbowej. Według wyroku SN z 3 grudnia 

2009r., II PK 138/09 typowa podróż służbowa charakteryzuje się tym, że w kompleksie 

obowiązków pracownika stanowi zjawisko nietypowe, okazjonalne. Czas podróży nie musi i nie 

ma być wykorzystywany do pełnienia pracy w interesie pracodawcy. 

 

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

 

X. Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się beneficjentka w sprawie dotyczącej 

ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Strony pomimo że pozostają formalnie 

małżeństwem - faktycznie nie żyją razem i nie podejmują wspólnie żadnych istotnych decyzji 

dotyczących rodziny i spraw gospodarczych. Klientka ostatnio powzięła wiadomość odnośnie 

zadłużenia męża tak u osób prywatnych jak i w banku i w związku z tym obawia się aby również  
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i ona nie była odpowiedzialna za długi męża. Ponadto mąż od kilku lat nadużywa alkoholu i 

często przebywa w bliżej nieokreślonych środowiskach i stąd też obawa klientki jest bardzo 

realna. 

 

W przedmiotowej sprawie klientka może wobec zaistnienia ważnych powodów domagać 

się ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Można to uczynić udając się do 

notariusza lub w formie aktu notarialnego ustanowić taką rozdzielność majątkową, wówczas z 

datą zawarcia aktu notarialnego ustaje majątkowa wspólność małżeńska. Do zawarcia aktu 

notarialnego znoszącego wspólność konieczna jest jednak zgoda i obecność obydwojga 

małżonków. 

W przypadku braku zgody ze strony drugiego małżonka lub domagania się ustanowienia 

rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą konieczne jest wystąpienie do właściwego Sądu 

Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich z powództwem o ustanowienie rozdzielności 

małżeńskiej. Sąd wyrokiem, w przypadku ustalenia, iż spełnione pozostają przesłanki 

ustanowienia rozdzielności tj. zachodzą ważne powody orzeknie o ustanowieniu rozdzielności 

małżeńskiej i taka rozdzielność następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia, lub też z 

wcześniejszą datą w razie uznania przez Sąd zasadności roszczenia w tym zakresie. 

 

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

 

XI. Sprawa o zapłatę (zwrot bezpodstawnego wzbogacenia).  

  

Pan A swoim zawinionym działaniem polegającym na umyślnym umieszczeniu na parkingu 

usytuowanym na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność pana B - samochodu 

ciężarowego marki Żuk, wyposażonego w plandekę reklamującą działalność Biura XYZ oraz 

pozostawieniu tego samochodu, w miejscu o którym mowa powyżej, w okresie od dnia 30 kwietnia 

2011r. do dnia 12 maja 2011r. - bezpodstawnie uzyskiwał korzyść majątkową kosztem pana B. 

Wynajęcie lub wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, o której mowa, odpowiadającej 

powierzchnią części zajętej przez pozwanego generować powinno zobowiązanie do zapłaty 

czynszu najmu (dzierżawy) w wysokości 385,00 zł dziennie. Tym samym bezprawne i zawinione 

działanie pana A wywarło skutek w postaci udaremnienia zwiększenia majątku pana B. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 405 k.c. „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść 

majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie 

było możliwe, do zwrotu jej wartości”. Nieusprawiedliwione przesunięcie majątkowe 
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(bezpodstawne wzbogacenie) było symetryczne w tym sensie, że z jednej strony oznaczało 

wzbogacenie pana A z drugiej zaś - zubożenie pana B. Pomiędzy wzbogaceniem pana A, a 

zubożeniem pana B zachodził ścisły związek, o którym mowa w art. 405 k.c., którego dyspozycja 

(obowiązek wydania korzyści) obejmuje sytuacje (hipoteza) uzyskania przez kogokolwiek bez 

podstawy prawnej korzyści majątkowej „kosztem innej osoby”.  

Pan B wezwał pana A do zwrotu bezpodstawnie uzyskanej korzyści majątkowej. 

Wezwany odmówił zadośćuczynienia swoim obowiązkom we wskazanym zakresie. 

 W tym stanie rzeczy w Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich sporządzony został dla 

pana B pozew o zapłatę (zwrot bezpodstawnego wzbogacenia – art. 405 k.c.) obejmujący 

zakresem swojej treści wnioski o: 

1. zasądzenie od pana A na rzecz pana B kwoty 5.000,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami 

liczonymi od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty; 

2. zasądzenie od pana A na rzecz pana B zwrotu kosztów procesu według norm 

przepisanych; 

3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności; 

4. dopuszczenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu pozwu, na okoliczności w nim 

powołane. 

 

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

 

XII. Najem okazjonalny. 

 

Klient chciałby wynająć mieszkanie, jednakże sam lokal ma dla niego dużą wartość 

sentymentalną (mieszkanie po rodzicach). Obawia się lokatorów którzy, po zamieszkaniu nie będą 

płacić czynszu, zdewastują mieszkanie itp. Chciałby także by umowa najmu podpisana została 

legalnie i by stanowiła pewne zabezpieczenie praw tak i najemcy jak i wynajmującego. 

 

Klient może zawrzeć tzw. umowę najmu okazjonalnego, który został on wprowadzony 

wraz z nowelizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. ustawy o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 13), 

która weszła w życie z dniem 28 stycznia 2010r. 

Zgodnie z art. 19 a ustawy umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu 

służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, 

nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa najmu 

okazjonalnego może być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. 
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Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności: 

I. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się 

egzekucji  

i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu 

okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, 

II. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku 

wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu; 

III. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym 

mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim 

zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego 

załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu najemca jest obowiązany w terminie 7 

dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby 

zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić 

oświadczenie,  

o którym mowa w pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy. 

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być ponadto uzależnione od 

wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu 

okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz 

ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać 

sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Powyższa kaucja podlega 

zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. 

Właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. 

Umowę najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel może pobierać jedynie 

opłaty niezależne od niego (energia, gaz, woda oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości 

ciekłych), chyba że umowa stanowi inaczej. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie 

zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu na jaki była zawarta lub 

ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po wygaśnięciu lub 
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rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, 

właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym 

urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w 

szczególności: 

1. oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; 

2. wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej 

wynikającego; 

3. termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i 

osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. 

 

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o 

nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Tym samym eksmisja najemcy może się 

odbyć bez wyroku sądowego ( na podstawie samego aktu notarialnego ) i bez dostarczania 

najemcy innego lokalu, co znacznie uprości możliwość odzyskania lokalu przez wynajmującego. 

 

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

 

XIII. Darowanie lokalu mieszkalnego. 

 

Matka chce darować córce lokal w spółdzielni mieszkaniowej stanowiący odrębny przedmiot 

własności wraz ze związanym z nim udziałem we współwłasności w częściach wspólnych 

nieruchomości i budynku. 

Czy obdarowana musi uzyskać członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej i zameldować się  

w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem darowizny? 

 

Obdarowana nie ma obowiązku uzyskania członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej (art. 

4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2003r. 

Dz.U.Nr 119 poz.1116 z późn.zm.), ani też zameldowania się w mieszkaniu będącym 

przedmiotem darowizny. Ustawa dopuszcza możliwość posiadania prawa własności lokalu 

mieszkalnego w spółdzielni, bez obowiązku bycia jej członkiem. Właściciel nie będący członkiem 

spółdzielni będzie jednak zobowiązany do partycypowania w kosztach związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z 

postanowieniami statutu spółdzielni.. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XIV. Odtworzenie znaków granicznych.  

 

Znaki graniczne na granicy mojej działki uległy zniszczeniu. Nie mam sporu z sąsiadem co do 

przebiegu granicy, a jedynie chciałbym odtworzyć pierwotne położenie znaków. Czy w takiej 

sytuacji muszę złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego? 

 

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być 

wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty 

pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jest to instytucja wznowienia znaków 

granicznych, przewidziana w art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.– Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287). Wznowienie nie jest 

przeprowadzane ani w trybie administracyjnym, ani sądowym, a jest to jedynie techniczna 

procedura geodezyjna, dokonywana na zlecenie osób zainteresowanych przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11 Prawa 

geodezyjnego i kartograficznego. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia 

się zainteresowane strony, a z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół. 

Jeżeli jednak pomiędzy stronami wyniknie spór co do położenia znaku granicznego, strony mogą 

wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Powyższe przepisy znajdą też odpowiednie 

zastosowanie przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

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

 

XV. Sprzeciw wobec zamiaru zbycia udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej 

na rzecz cudzoziemca 

  

 Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się klient, który oświadczył, że wraz 

z dwiema innymi osobami jest współwłaścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę 

dojazdową do nieruchomości. Klient poinformował, że jeden ze współwłaścicieli drogi zamierza 

zbyć przysługujący mu udział we współwłasności drogi „człowiekowi innej narodowości”, na co 

klient absolutnie nie wyraża zgody („zgłasza sprzeciw”) ponieważ uważa, że „prawo pierwokupu 

Ojcowizny ma rodzina, a nie obcy ludzie”. 
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 Po dokonaniu szczegółowej analizy stanu faktycznego wyjaśniono klientowi, że: (1) 

stosownie do art. 140 k.c. w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia 

społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 

społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i 

inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą; (2) stosownie do 

art. 198 k.c. każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody 

pozostałych współwłaścicieli.  

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. o 

nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. 

zm.). Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga 

zezwolenia, zaś samo zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony 

Narodowej. Powołana powyżej ustawa zawiera także szereg zwolnień od obowiązku uzyskania 

zezwolenia Ministra, m.in. w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca 

zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na 

osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, czy 

też nabycia przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do 

dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej 

właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat (art. 8 ustawy). Możliwe jest 

zatem, iż nabywający będzie mógł skorzystać z jednego ze wskazanych w ustawie zwolnień. 

 

W wyniku udzielonej porady odradzono klientowi angażowanie do rozwiązywania sprawy 

niewłaściwych do jej załatwienia organów administracji publicznej (samorządowej), w 

szczególności zaś organu wykonawczego gminy, na obszarze której znajduje się droga stanowiąca 

przedmiot współwłasności. Wyjaśniono klientowi, że organ, o którym mowa (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta) nie posiada kompetencji pozwalających na ingerencje w stosunki 

cywilnoprawne nawiązywane pomiędzy osobami prywatnymi. 

 

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

 

XVI. Testament czy darowizna? - wybór formy. 

 

Ojciec trojga dzieci, będący współwłaścicielem działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

zamierza rozporządzić swoim majątkiem, jednak nie może się zdecydować czy rozporządzenia 
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dokonać w formie darowizny, czy też poprzez sporządzenie testamentu. Osobą obdarowaną, 

ewentualnie spadkobiercą testamentowym, ma być córka pozostająca w związku małżeńskim. 

 

Darowizna – art. 888 i następne Kodeksu cywilnego 

 Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz 

obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie 

aktu notarialnego. Umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli 

przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, skutek taki nie pojawia się, jeśli przedmiotem 

darowizny jest nieruchomość. 

Darczyńca może swobodnie decydować o tym w jakim zakresie oraz jaką osobę chce 

obdarować. Dokonanie darowizny nieruchomości musi zostać, pod rygorem nieważności, 

dokonane w formie aktu notarialnego. Notariusz za sporządzenie aktu notarialnego 

dokumentującego dokonanie darowizny pobierze taksę notarialną, której wysokość zależy od 

wartości nieruchomości będącej przedmiotem darowizny. Wysokość taksy uzależniona jest od 

umowy notariusza z klientem, jednakże nie może być wyższa niż ustalona taksa maksymalna 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w 

sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz.1564 z późn.zm.). 

   W przypadku dokonania darowizny na rzecz zamężnej córki, własność nieruchomości 

zgodnie z treścią art. 33 pkt. 2 k.r.o. wejdzie do majątku osobistego obdarowanej, chyba, że 

darujący wyraźnie zastrzeże, iż własność nieruchomości ma przypaść obydwojgu małżonkom. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby już po uzyskaniu własności nieruchomości córka 

dokonała dalszej darowizny na rzecz współmałżonka. 

Podkreślić należy, że w przypadku darowizny dokonanej przez rodzica na rzecz jednego z 

dzieci, darowizna taka będzie doliczona do spadku dla potrzeb obliczenia należnego zachowku 

jaki może przysługiwać uprawnionym spadkobiercom ustawowym. W myśl art. 991 § 1 k.c. 

zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, 

należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest 

małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu 

ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).  

Warto pamiętać, iż w przypadku darowania nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, w którym darujący nadal zamierza mieszkać, powinien on zabezpieczyć swoje 

prawa poprzez zastrzeżenie prawa dożywotnego utrzymania na swoją rzecz, do którego treści 

należy służebność mieszkania i korzystania z całej nieruchomości. 

 

Testament – art. 941 i następne Kodeksu cywilnego 
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Testament jest czynnością prawną jednostronną, osobistą, nieskierowaną do konkretnego 

adresata, odwołalną, dokonaną w szczególnej formie przewidzianej przez ustawodawcę, 

zawierającą rozrządzenia spadkodawcy (testatora) na wypadek śmierci. Testament może być 

sporządzony własnoręcznie (art. 949 k.c.), w formie aktu notarialnego (art. 950 k.c.), bądź przez 

złożenie ostatniej woli, w obecności dwóch świadków, ustnie wobec wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub 

kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 951 k.c.) – wówczas oświadczenie spadkodawcy spisuje 

się w formie protokołu z podaniem daty jego sporządzenia. Tylko oryginał testamentu jest 

testamentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 941 k.c.). Jeżeli testament został 

sporządzony w formie aktu notarialnego to zgodnie z prawem o notariacie, wypis testamentu 

sporządzonego w formie aktu notarialnego (art. 950 KC) jest równoznaczny z oryginałem. 

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych (art. 944 k.c.). Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że 

spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania 

testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten 

sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień (art. 

946 k.c.). Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni 

odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można 

pogodzić z treścią nowego testamentu (art. 947 k.c.). 

Podanie w testamencie sporządzonym zarówno w formie aktu notarialnego, jak i w 

zwykłej pisemnej, dodatkowo informacji odnośnie dokonanych ewentualnie wcześniej darowizn 

na rzecz pozostałych dzieci uniemożliwi lub też zupełnie ograniczy możliwość dochodzenia przez 

pozostałych spadkobierców zachowku od osoby wskazanej w testamencie jako spadkobierca. 

 

Dożywocie - art. 908 i następne Kodeksu cywilnego 

Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się 

zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku 

odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, 

mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz 

sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Jeżeli w umowie 

o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, 

którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub 

inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w 

rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do 

powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia. Dożywocie można zastrzec 

także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości. 
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Obowiązki podatkowe - art. 4 a ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków  

i darowizn (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 93 poz, 768 z późn.zm) 

  Zarówno w razie rozporządzenia w drodze testamentu, jak i w formie darowizny, zgodnie  

z obecnie obowiązującym stanem prawnym w zakresie przepisów wyżej powołanej ustawy, dzieci 

korzystają ze zwolnienia od podatku, zatem nie będą zobowiązane do ponoszenia w związku  

z otrzymanymi przedmiotami majątkowymi dodatkowych należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych. Należy jednak pamiętać, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub 

praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i 

macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku 

podatkowego powstałego, tj. w przypadku darowizny, od daty jej dokonania, w przypadku 

testamentu, od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia 

spadku lub wydania przez notariusza aktu dziedziczenia. 

 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Sprawy z zakresu prawa pracy – informacje ogólne. 

 

Sądy pracy oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych nie są odrębnymi szczególnymi 

organami wymiaru sprawiedliwości, tylko wyodrębnionymi wewnętrznie jednostkami 

organizacyjnymi (wydziałami) sądów rejonowych i okręgowych. Korzystają one z pewnej 

autonomii, a także odrębności w zakresie składu sędziowskiego i zasad postępowania. Spory z 

zakresu prawa pracy rozpatrywane są w trybie dwuinstancyjnym. I instancja należy do sądów 

pracy, będących odrębnymi jednostkami organizacyjnymi sądów rejonowych, natomiast II 

instancja przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, czyli odrębne jednostki organizacyjne 

sądów okręgowych. Gdy w I instancji sprawa z zakresu prawa pracy rozpatrywana jest przez sąd 

pracy i ubezpieczeń społecznych, to w II instancji rozpatruje ją sąd apelacyjny. 

 

Zgodnie z treścią art. 476 k.p.c. przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:  

1. o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; 
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2. o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew 

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy; 

3. o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów 

stosuje się przepisy prawa pracy; 

4. o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach  

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

 

Sprawami o roszczenia ze stosunku pracy są wszystkie sprawy, w których podstawą 

dochodzenia jest roszczenie wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez jedną 

ze stron stosunku pracy (pracownika lub pracodawcę) wobec drugiej strony obowiązków 

wynikających z zawartego stosunku pracy lub przepisów prawa pracy. Sprawy te obejmują spory: 

1. o roszczenia pracownika wobec pracodawcy dotyczące w szczególności: 

a. nawiązania stosunku pracy; 

b. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; 

c. wypowiedzenia stosunku pracy; 

d. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy; 

e. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub 

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu 

roku kalendarzowego; 

f. deputatów;  

g. urlopów (np. wypoczynkowego, bezpłatnego, okolicznościowego); 

h. ochrony pracy; 

i. świadectwa pracy; 

j. odprawy emerytalno – rentowej; 

2. o roszczenia pracodawcy wobec pracownika dotyczące w szczególności: 

a. naprawienia szkody np. roszczenie o odszkodowania za szkodę wyrządzoną  

w mieniu pracodawcy; 

b. zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń. 

 

W niektórych sprawach ze stosunku pracy przepisy wymagają aby pracownik przed 

wystąpieniem na drogę postępowania sądowego wyczerpał wewnątrzzakładową procedurę 

odwoławczą. Dotyczy to m.in. spraw o sprostowanie świadectwa pracy oraz uchylenie kary 

porządkowej. Procedura ta ma charakter obligatoryjny co oznacza, że np. wystąpienie pracownika 

do sądu pracy z powództwem o sprostowanie świadectwa pracy może nastąpić tylko wystąpieniu  

w terminie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. 
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Sprawami o roszczenia związanymi ze stosunkiem pracy są w zasadzie sprawy, które nie 

mogłyby powstać, gdyby nie został nawiązany stosunek pracy. Sprawy te obejmują spory 

zarówno  

o roszczenia pracownika wobec pracodawcy jak i spory o roszczenia pracodawcy wobec 

pracownika, które w szczególności mogą dotyczyć: 

a. odprawy pośmiertnej; 

b. renty wyrównawczej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 

c. naprawienia szkody np. z powodu odmowy zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę. 

 

Stosownie do art. 262 k.p. ustawowemu wyłączeniu spod właściwości rzeczowej sądów 

pracy podlegają spory dotyczące: 

1. ustanowienia nowych warunków pracy i płacy; 

2. stosowania norm pracy; 

3. pomieszczeń w hotelach pracowniczych.  

są to bowiem spory o interesy pracownicze, nie zaś o prawa. 

Sądy pracy nie rozpoznają także spraw, które dotyczą świadczeń ze stosunku pracy, które 

nie mają charakteru roszczeniowego np. przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego. 

 

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od 

dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub 

odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. 

Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy (art. 264 k.p.).   

Jeżeli pracownik nie dokonał - bez swojej winy - w terminie czynności, o których mowa 

powyżej, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek  

o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny 

uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające 

przywrócenie terminu.   

 

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych 

wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 

50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę 

stosunkową (tj. 5% wartości przedmiotu sporu). Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę 
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podstawową  (tj. 30,00 zł) od pism podlegających opłacie wymienionych powyżej, także w 

sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy. 

W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące 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, a przy umowach na czas 

nieokreślony - za okres jednego roku (art. 23
1 

k.p.c.). 

 

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

 

II. Elektroniczna księga wieczysta (E-kw). 

 

Klientka zgłosiła się do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w celu uzyskania informacji 

na temat dostępu do internetowego zasobu ksiąg wieczystych. Chciałaby kupić działkę nad 

morzem. Zanim dojdzie do transakcji chciałaby zobaczyć aktualną księgę, jednakże jest ona 

prowadzona  

w sądzie w Gdańsku. Klientka chciałaby „zajrzeć” do księgi przez Internet. 

 

Od czerwca 2010r. istnieje możliwość bezpłatnego przeglądania ksiąg wieczystych za 

pomocą Internetu. Jest to możliwe w stosunku do tych ksiąg wieczystych, które zostały już 

przeniesione do systemu elektronicznego. Dlatego może okazać się, że interesująca nas 

nieruchomość nie posiada jeszcze wersji elektronicznej, wówczas musimy zapoznać się z treścią 

księgi w sposób tradycyjny poprzez wizytę w sądzie rejonowym miejsca położenia 

nieruchomości. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej nie są i nie będą 

dostępne w formie elektronicznej,. nadal zapoznanie z nimi będzie możliwe jedynie w wydziale 

sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta. 

Przeglądarka elektronicznych ksiąg wieczystych dostępna jest pod adresem 

http://ekw.ms.gov.pl. Wchodząc pod ten adres internetowy należy wpisać jedynie numer księgi 

wieczystej oraz wpisać hasło dostępne na stronie. Dopiero po poprawnym wpisaniu danych mamy 

możliwość zapoznania się z treścią księgi, możemy także ją wydrukować.  

Brak jest możliwość przejrzenia księgi wieczystej bez podania numeru księgi, np. podając 

jedynie nazwisko właściciela, czy też numer działki. 

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych jest elementem projektu Nowa Księga 

Wieczysta, który w ponad 80 procentach finansowany jest przez Unię Europejską. 243 z 347 

wydziałów ksiąg wieczystych prowadzi już księgi w systemie elektronicznym, 116 wydziałów 

prowadzi wyłącznie takie dokumenty.  

http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
http://ekw.ms.gov.pl/
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Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Właściwość rzeczowa sądu. 

 

Wnosząc powództwo do sądu należy skierować go do wydziału, który rozpoznaje dany 

typ sprawy – właściwość rzeczowa. 

Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona 

jest właściwość sądów okręgowych. 

Do właściwości sądów okręgowych należą zaś sprawy: 

● o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw  

o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz  

o rozwiązanie przysposobienia; 

● o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów 

użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i 

topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych; 

● o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 

● o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć 

tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie 

wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi 

wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; 

● o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni. 

 

W pozostałych sprawach właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy. 

Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne 

budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi 

okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia. Sąd okręgowy może 

przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi 

rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na 

posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie 

tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne. 
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II. Domniemanie dobrej wiary. 

 

Domniemanie można rozumieć jako uprawdopodobnienie pewnych faktów, których nie 

ma pewności, czy są prawdziwe, jednak wiele przemawia za tym, by je za takie uznać. Jest to 

zatem założenie prawdziwości danego faktu. Dzięki domniemaniu pewne dowody są łatwiejsze 

do przeprowadzenia. Na podstawie określonych zdarzeń (sytuacji) wyciąga się wniosek o 

zaistnieniu (bądź nie) innych zdarzeń (sytuacji, stanów itp.).  

 

Domniemania prawne i faktyczne.  

Domniemania prawne są domniemaniami ustanowionymi przez prawo, które w swoich 

regulacjach wskazuje okoliczności, w jakich należy domniemywać, że istnieją określone stany 

czy zależności. Domniemanie prawne wynika z normy prawnej, wyrażone jest w przepisie prawa. 

Ustawowo dopuszcza istnienie pewnego faktu, który jest trudno udowodnić na podstawie innego 

faktu udowodnionego lub bezspornego. Z domniemaniem prawnym mamy do czynienia wtedy, 

gdy prawo nakazuje podmiotowi stosującemu prawo uznać za istniejący jakiś fakt, jeśli został 

udowodniony inny fakt, mimo iż nie ma pewności co do tego, czy rzeczywiście on zaistniał (np. 

domniemanie ojcostwa, czyli uznanie, że ojcem dziecka jest mąż matki). Domniemanie takie 

może być jednak obalone przez dowód przeciwny (domniemanie wzruszalne, usuwalne), co 

oznacza, że należy udowodnić nieistnienie faktów domniemanych. Istnieje również domniemanie 

niewzruszalne (nieusuwalne) – z mocy samego prawa lub np. wskutek upływu terminu 

przyznanego podmiotowi na podjęcie działań.  

Domniemanie faktyczne opiera się natomiast na faktach, których nie wskazuje prawo, lecz 

wiedza o wystąpieniu określonych zdarzeń w związku z określonymi sytuacjami – czyli logiczne 

myślenie oraz doświadczenie. Opierając się na znajomości współzależności różnych faktów, z 

wystąpienia jednego faktu wnioskuje się bowiem o powstaniu innego. Domniemywa się, że mury, 

płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, 

służą do wspólnego użytku sąsiadów, to samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.  

Zastosowanie domniemania faktycznego ułatwia ustalenie stanu faktycznego szczególnie 

w przypadku utrudnionego ścisłego udowodnienia faktów ważnych w danej sprawie. 

Zainteresowany musi jedynie udowodnić fakty, na podstawie których rodzi się określone 

domniemanie.  
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Sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 

jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów – to jest domniemanie 

faktyczne. Strony mają obowiązek wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których 

wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. Wiarygodność i 

moc dowodów sąd ocenia według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego 

rozważenia zebranego materiału. Sąd ocenia na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać 

odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego 

przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu. 

Domniemania ustanowione przez prawo (czyli domniemania prawne) wiążą sąd – ale 

mogą być obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. 

Związanie sądu domniemaniami prawnymi przenosi ciężar dowodu na stronę, przeciw 

której przemawia domniemanie (Wyrok SN z 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I CSK 500/07, 

niepubl.). 

 

Jednym z domniemań jest domniemanie dobrej wiary.  

Dobra wiara (łac. bona fides, - "działający w dobrej wierze") – jest domniemaniem 

prawnym i zarazem jednym z najważniejszych pojęć prawa cywilnego (art. 7 k.c.). 

Pojęcie to odnosi się do intencji danej osoby, niezależnie od rezultatu, jaki przyniosły jej 

działania. Funkcjonuje już od czasów prawodawstwa rzymskiego. Kryterium, według którego 

dokonuje się podziału na dobrą i złą wiarę jest stan psychiczny (nastawienie) osoby odnoszący się 

do jej wiedzy o istnieniu jakiegoś stosunku prawnego i/lub wynikającego z niego prawa 

podmiotowego. 

● w przypadku dobrej wiary mamy do czynienia z błędnym (ale usprawiedliwionym) 

przekonaniem jakiejś osoby, że przysługuje jej określone prawo podmiotowe; 

● ze złą wiarą mamy do czynienia wtedy gdy ktoś wie (albo nie wie, choć powinien 

wiedzieć), że jakieś prawo mu nie przysługuje. 

 

Ponieważ Kodeks cywilny uzależnia w bardzo wielu przypadkach skutki prawne od 

istnienia "dobrej" lub "złej" wiary, domniemanie to ma ogromne znaczenie w całym 

orzecznictwie cywilnym, tym bardziej, że wiąże sąd do momentu, gdy nie zostanie obalone. 

Przykładowo, jednym z wyjątków od zasady nemo plus iuris in alium trasferre potest 

quam ipse habet ("nie można przenieść na inny podmiot więcej praw, niż się samemu posiada") 

jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych: nabywca prawa na nieruchomości, mającej 

urządzoną księgę wieczystą, nabywa odpłatnie prawo ujawnione w księdze wieczystej nawet, 

jeżeli nabył je od osoby, która jest wpisana do tej księgi jako uprawniona niezgodnie z 

rzeczywistym stanem prawnym. Jednak koniecznym warunkiem skuteczności takiej czynności 



28 
 

jest działanie bona fide. Podobnie, zasiedzenie rzeczy ruchomej, zgodnie z art. 174 k.c. może mieć 

miejsce jedynie w dobrej wierze - co jest zasadą sięgającą jeszcze prawa rzymskiego. 

Analogicznie, brak dobrej wiary również ma w prawie określone skutki. Przykładowo, 

zgodnie z art. 214 k.p.c., nieuzasadnione spowodowanie odroczenia rozprawy może być powodem 

ukarania strony lub jej pełnomocnika grzywną, jeżeli sąd uzna, że działano w złej wierze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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