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Dział I. Artykuły. 

I. Choroba w czasie korzystania z zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Klientka jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku dla osób 

bezrobotnych, znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej, dlatego też każde źródło dochodu jest 

dla niej istotne. Wiosną klientka zachorowała, korzystała z pomocy lekarza rodzinnego i lekarza 

specjalisty. W związku ze stanem zdrowia nie mogła poszukiwać pracy, ani stawić się w urzędzie 

w oznaczonym terminie. Z UP otrzymała decyzję o utracie zasiłku dla osób bezrobotnych. 

Klientka poczuła się oszukana, ponieważ skoro nie pracowała to nie uważała za konieczne 

przekazywanie zaświadczeń lekarskich do urzędu pracy, tymczasem UP domagał się przedłożenia 

druku zaświadczenia o niezdolności do pracy.  

 

Działanie Urzędu Pracy jest zasadne w świetle obowiązujących przepisów ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. 2008 nr 69 poz. 415 z późn. zm). 

Zgodnie z art. 33 ust. 3 powyższej ustawy osoba bezrobotna jest zobowiązana do zgłoszenia się w 

urzędzie pracy w wyznaczonym terminie celem przyjęcia propozycji oferty pracy czy innej 

pomocy. Niestawiennictwie w wyznaczonym terminie i brak informacji w czasie 7 dni o 

uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa jest podstawą do pozbawienia osoby statusu 

bezrobotnego. Jednakże w sytuacji choroby, osoba, która nie może stawić się w GUP powinna 

przedstawić zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie takie powinno być wydane na druku ZUS 

ZLA.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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II. Choroba pracownika po ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę. 

Pracowałam w ramach umowy o pracę w firmie szwalniczej. Firma ta ogłosiła upadłość. Tydzień 

po rozwiązaniu umowy o pracę rozchorowałam się i otrzymałam od lekarza zwolnienie lekarskie. 

Czy zwolnienie to jest w takiej sytuacji ważne? 

 

Zwolnienie lekarskie jest ważne i na jego podstawie klientka ma prawo do pobierania 

zasiłku chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego ma bowiem nie tylko osoba, która 

zachorowała w czasie zatrudnienia, ale również ta, której niezdolność do pracy powstała po 

ustaniu zatrudnienia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, w przypadku zaś choroby zakaźnej 

zachorowanie może nastąpić nawet do 90 dni. 

Ponieważ klientka już nie pracuje, zasiłek chorobowy będzie wypłacał ZUS, któremu 

należy dostarczyć dokumenty: zwolnienie lekarskie oraz świadectwo pracy i zaświadczenie o 

wysokości wynagrodzenia, wystawione przez byłego pracodawcę – tzw. Druk ZUS Z-3.  

Wypłata zasiłku chorobowego nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni nieprzerwanej 

niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy wynosi 80% wynagrodzenia. 

 

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

 

III. Ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

Klientka w styczniu 2010 roku została zatrudniona przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność gospodarczą w zakresie szycia odzieży. Mimo braku pisemnej umowy o pracę, 

wykonywała powierzone jej czynności w miejscu prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. 

Pracodawca regularnie wypłacał jej wynagrodzenie. Po siedmiu miesiącach zatrudnienia, 

klientka zwróciła się do pracodawcy z prośbą o wydanie zaświadczenia o zarobkach celem 

przedłożenia go w banku w celu ubiegania się o kredyt. Pracodawca wydał jej zaświadczenie, 

jednak jakiś czas później zaczął zażądać by klientka pracę wykonywała w miejscu zamieszkania i 

rzadziej wykonywała pracę w miejscu prowadzania działalności. Wynagrodzenie było wypłacane 

terminowo do października. W grudniu klientka wystąpiła do sądu pracy o zapłatę wynagrodzenia 

za październik i listopad. W lutym 2011 roku strony zawarły ugodę, na mocy której pracodawca 

wypłacił żądana kwotę wynagrodzenia. Jednocześnie złożył zawiadomienie do naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego o samozatrudnieniu pracownika. Przeprowadzona przez 

pracowników urzędu skarbowego w maju 2011 roku kontrola nie potwierdziła tego 

zawiadomienia, natomiast w protokole ustalono fakt zatrudnienia od stycznia 2010 do listopada 
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2010 roku. Pracodawca do końca maja 2011 roku nie wystawił dla pracownicy żadnych 

koniecznych dokumentów, tj. świadectwa pracy za okres zatrudnienia oraz PIT'u- 11 za ten okres. 

Jak stanowi art. 97 k.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy 

pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwa pracy. Wydanie 

świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z 

pracodawcą. Brzmienie przepisu zatem wyraźnie wskazuje, iż pracodawca ma obowiązek 

wystawienia świadectwa pracy po zakończeniu stosunku pracy, konieczne jest więc istnienie 

pomiędzy daną osobą i pracodawcą stosunku pracy. 

 Klientka winna zatem w pierwszej kolejności wystąpić z powództwem o ustalenie 

istnienia stosunku pracy (patrz Dział II pkt I Newslettera) i wystawienie stosownego świadectwa 

oraz druku PIT. Składając zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym winna również złożyć 

dodatkowo wyjaśnienie o przyczynach opóźnienia w złożeniu zeznania. 

 

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

 

IV. Odprawa emerytalna. 

 

Z końcem 2011 roku przechodzę na emeryturę. Wiem, że w związku z tym mam prawo do odprawy 

emerytalnej. Jakie są zasady jej przyznania i obliczenia? 

 

Jak stanowi art. 92
1
 § 1 k.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z 

tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem 

na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego 

wynagrodzenia.  

Przepis ten wprowadza powszechny obowiązek pracodawcy wypłacenia pracownikowi, 

którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, odprawy pieniężnej 

w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z zasadą, że gwarancje przewidziane 

przepisami Kodeksu pracy stanowią minimum, które nie może być wolą stron pominięte lub 

zmniejszone pod rygorem nieważności takiego postanowienia (art. 18 § 2 k.p.), nie ma żadnych 

przeszkód prawnych, aby odprawy, o jakich mowa w art. 92
1
 k.p., były ustalane w wysokości 

korzystniejszej niż określona tym przepisem. Wypłacenie odprawy powinno być odnotowane w 

świadectwie pracy, jest to bowiem informacja niezbędna do ustalenia uprawnień pracowniczych 

(art. 97 § 2 k.p.). Fakt otrzymania odprawy na mocy art. 92
1
 k.p. przesądza o braku uprawnień do 

tej odprawy od innego pracodawcy.  
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V. Urlop na żądanie. 

 

Przysługuje mi 26 dni urlopu, czy 4 dni urlopu na żądanie, to dodatkowe dni, czy też należy w 

razie skorzystania z tego prawa odliczyć wykorzystany dzień od przysługujących mi 26 dni 

urlopu? 

 

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego 

wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza 

żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu (art. 167
2
 k.p.). 

W przepisie tym ustanowiono wyjątek od zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego 

w całości. Przepis ten nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi w każdym 

roku kalendarzowym na jego wniosek i w terminie przez niego wyznaczonym urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze nie dłuższym niż 4 dni. Taki urlop może być łączony z innymi 

dniami wolnymi od pracy, w szczególności z niedzielami i świętami, a zatem łączny czas 

wypoczynku pracownika w ramach omawianego urlopu może być dłuższy. Zgodnie z wyrokiem 

Sądu Najwyższego z 15 listopada 2006 r. (I PK 128/06) pracownik powinien złożyć wniosek o 

wolne dni na żądanie najpóźniej pierwszego dnia wypoczynku, ale przed rozpoczęciem swojej 

dniówki roboczej. Wniosek należy złożyć - zgodnie z art. 167
2
 k.p.- najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy.  

Ustanowienie obowiązku pracodawcy udzielenia pracownikowi na jego żądanie części 

urlopu wypoczynkowego ma na celu uwzględnienie nadzwyczajnych sytuacji, które powodują, że 

pracownik w danym terminie nie może świadczyć pracy. Mając na względzie socjalny cel urlopu 

wypoczynkowego, należy uznać, iż sytuacje te powinny mieścić się w tym celu. Ustawodawca nie 

określił obowiązku uzasadniania przez pracownika jego żądania udzielenia mu urlopu w trybie 

art. 167
2
 k.p., brak zatem jakiegokolwiek instrumentu, który umożliwiałby weryfikację przez 

pracodawcę powyższego założenia. W efekcie w praktyce urlop na żądanie pracownika będzie 

udzielany zarówno wówczas, gdy wskutek przemęczenia będzie on potrzebował krótkiego 

wypoczynku, jak i wówczas, gdy nie będzie on chciał skorzystać z krótkiego zwolnienia 

lekarskiego w związku z chorobą, a także w celu załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych.  

Udzielenie pracownikowi urlopu na żądanie jest obowiązkiem pracodawcy. Jest on 

związany nie tylko samym żądaniem, lecz i terminem wskazanym przez pracownika. Pracownik 

nie potrzebuje zgody pracodawcy, aby rozpocząć wykorzystywanie urlopu na żądanie. W wyroku 

z 26 stycznia 2005 r. (II PK 197/04) Sąd Najwyższy orzekł, że nieobecność w pracy po 
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zgłoszeniu przez pracownika żądania udzielenia urlopu w trybie art. 167
2
 k.p., na które 

pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę bez 

wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.  

Wyjątkowo pracownik może też zostać odwołany z urlopu na życzenie (art. 167). Urlop na 

żądanie niewykorzystany w danym roku kalendarzowym nie przechodzi jako taki na kolejny rok, 

lecz staje się zwykłym urlopem zaległym. W komentowanym artykule wyraźnie stwierdza się, że 

w danym roku kalendarzowym pracownik ma prawo tylko do 4 dni urlopu na żądanie i nie są to 

dodatkowe dni urlopowe, lecz tryb wykorzystania należnego urlopu.  

 

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

 

VI. Alimenty dla dorosłego dziecka. 

 

Płacę alimenty na syna, który wkrótce ukończy 18 lat. Czy osiągnięcie przez syna pełnoletności 

spowoduje, że wygaśnie mój obowiązek alimentacyjny? 

 

Ukończenie przez dziecko 18 roku życia nie powoduje automatycznie wygaśnięcia 

obowiązku alimentacyjnego rodziców. Zgodnie z przepisem art. 133 k.r.o. rodzice obowiązani są 

do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, 

chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i 

wychowania. Chodzi tutaj wyłącznie o dochody z majątku dziecka takie jak np. czynsz, odsetki. 

Natomiast nie jest brana pod uwagę wartość majątku dziecka, ponieważ nie może ona w żaden 

sposób zostać naruszona. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny nawet w stosunku do 

pełnoletniego dziecka, pod warunkiem, że nie jest w stanie ono się utrzymać, bo np. kontynuuje 

naukę. Podstawą ustalenia ustania obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka może być 

także okoliczność, iż dziecko zaprzestało nauki lub nie stara się podjąć żadnej pracy zarobkowej. 

 

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

 

VII. Ojciec dziecka nie płaci alimentów. 

 

Ojciec dziecka, nie będący mężem matki dziecka, pracuje zawodowo, otrzymuje wynagrodzenie za 

pracę na rachunek bankowy. Wysokość alimentów, podobnie jak ojcostwo, zostały ustalone 

sądownie. Początkowo ojciec dziecka terminowo płacił alimenty, jednak kilka miesięcy temu 
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zaprzestał regulowania należności oraz ograniczył kontakty z dzieckiem i jego matką. Matka 

dziecka złożyła do komornika wniosek o wyegzekwowanie długu alimentacyjnego, jednak 

komornik, mimo ściągania kwot z rachunku bankowego dłużnika, nie przekazuje matce dziecka 

alimentów. Z informacji posiadanych przez matkę dziecka wynika, że ojciec dziecka jest 

dłużnikiem nie tylko z tytułu zasądzonych alimentów. 

 

Przepisy regulujące prowadzenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę przewidują szereg 

ograniczeń i zasad w zakresie egzekucji środków, w tym również przekazywania ich dłużnikom.  

W art. 87 § 1 k.p. rozróżnia się egzekucję świadczeń alimentacyjnych i egzekucję innych 

należności pieniężnych. Wysokość maksymalnie dopuszczalnych potrąceń (w ujęciu 

ułamkowym) określa art. 87 § 3 i 4 k.p. W pierwszej kolejności podlegają zaspokojeniu 

egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych bieżące i zaległe świadczenia alimentacyjne. Na 

zaspokojenie tych świadczeń potrąca się do 3/5 wynagrodzenia, bez względu na wysokość 

pobieranego wynagrodzenia. Pozostałe tytuły nie mogą być realizowane do czasu spłaty 

zaległości alimentacyjnych. Z przepisu tego wynika, że wolą ustawodawcy jest uprzywilejowanie 

i ułatwienie realizacji tytułów wykonawczych, na mocy których zasądzono świadczenia pieniężne 

na zaspokojenie potrzeb osób alimentowanych. Kolejność potrąceń oznacza, że można 

dokonywać potrąceń o niższej kolejności tylko wtedy, gdy po pełnym zaspokojeniu potrąceń o 

wyższej kolejności pozostała jeszcze pewna kwota wynagrodzenia, z której potrącenie jest 

dopuszczalne. 

 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę może być prowadzona w trybie sądowym, jej 

wykonanie następuje przez zajęcie wynagrodzenia, którego dokonuje komornik sądu rejonowego 

ogólnej właściwości dłużnika. Komornik po otrzymaniu wniosku winien rozpoczęć egzekucję, ma 

również obowiązek informowania matki dziecka (wierzyciela) o podejmowanych działaniach. 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji 

(t.j. z 2006r. Dz.U.Nr 167 poz.1191 z późn.zm.) komornik ma obowiązek w terminie 4 dni 

przekazać uprawnionemu wyegzekwowane należności, a jeżeli dopuści do opóźnienia, jest 

obowiązany zapłacić uprawnionemu odsetki od kwot otrzymanych i nierozliczonych w terminie. 

 W sytuacji, w której występuje wielu wierzycieli komornik, zgodnie z art. 1023 k.p.c. 

sporządza plan podziału ustalając, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w 

sumach potrąconych każdorazowo przez pracodawcę z wynagrodzenia dłużnika i wpłaconych 

komornikowi (art. 1029 k.p.c.). Art. 1029 k.p.c. nie wyłącza wynikającej z art. 1025 k.p.c. zasady 

uprzywilejowania (pierwszeństwa) – zatem wyegzekwowane kwoty są w pierwszej kolejności 

przekazywane na pokrycie kosztów egzekucyjnych, a następnie na poczet należności 

alimentacyjnych. 
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 Komornik winien zatem przekazywać matce dziecka wyegzekwowane należności. W 

pierwszej kolejności należy zwrócić się do komornika w wnioskiem o podanie informacji o stanie 

egzekucji, wysokości wyegzekwowanych należności oraz przyczynach braku przekazywania 

należności na poczet wierzytelności alimentacyjnych.  

 W przypadku braku odpowiedzi ze strony komornika klientka winna złożyć skargę na 

czynności komornika do prezesa sądu rejonowego, albowiem zgodnie z art. 3 ustawy z dnia z dnia 

29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji  przy wykonywaniu czynności komornik 

podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa lub właściwej izby 

komorniczej. 

 

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

 

VIII. Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka. 

 

Klientka planuje wakacyjny wyjazd z dziećmi do Francji. Uważa iż skoro „nie ma granic i 

jesteśmy w Unii Europejskiej” nie ma potrzeby by dzieci posiadały jakikolwiek dokumenty 

pozwalające na przejazd za granicę.  

 

Wyjeżdżając z dzieckiem za granicę trzeba wyrobić dziecku dowód osobisty lub paszport. 

W przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej wystarczające jest posiadanie dowodu 

osobistego dla dziecka, należy jednak pamiętać, że ma on charakter tymczasowy, wydawany jest 

na okres 5 lat. Sposób złożenia wymaganej dokumentacji jest zależny od wieku dziecka. W 

wypadku dzieci poniżej 13 roku życia podczas składania wniosku muszą być obecni obydwoje 

rodzice lub opiekunowie prawni, którzy podpisują w obecności pracownika stosowne dokumenty 

wyrażające zgodę na wydanie dowodu osobistego. W przypadku niemożliwości stawienia się, o 

wydanie dowodu może wnioskować tylko jedno z rodziców, ale za pisemnym pozwoleniem 

drugiego, poświadczonym za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Dowód może 

odebrać już tylko jeden z rodziców. W trakcie załatwiania formalności związanych ze złożeniem 

wniosku o dowód osobisty obecność dzieci do lat pięciu nie jest obowiązkowa.  

Jeśli dziecko ukończyło 13 rok życia wystarczy już obecność w urzędzie tylko jednego z 

rodziców. Po odbiór dowodu osobistego może zgłosić się zarówno sam małoletni jak i rodzic. Za 

wydanie dowodu osobistego pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. Na dokument czeka się 30 

dni.  

Aby otrzymać dowód osobisty dla dziecka, należy złożyć następujące dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego. 
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2. Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm, 

przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, 

aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z 

zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 

3. Odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, należy 

przedstawić akt urodzenia umiejscowiony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. 

4. Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli 

dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.  

 

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

 

IX. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

Moi rodzice są w podeszłym wieku, oboje mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności i 

aby się nimi opiekować nie mogę podejmować pracy zarobkowej. W ośrodku pomocy społecznej 

poinformowano mnie, że nie otrzymam świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż art. 17 ust.5 pkt 2 a 

ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2006.139.992) stanowi, że 

świadczenie to nie przysługuje, jeśli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. 

Czy abym mogła otrzymać świadczenie pielęgnacyjne i zapewnić rodzicom odpowiednią opiekę – 

moi rodzice muszą się na starość rozwieść?  

 

Kwestia ta była wielokrotnie przedmiotem rozpoznania przed sądami administracyjnymi, 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10 czerwca 

2010r. (II SA/Rz 272/10) stwierdził, że norma prawna, zgodnie z którą świadczenie pielęgnacyjne 

nie przysługuje jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, wymaga 

dopełnienia przez dodanie wyrażenia „o ile współmałżonek jest w stanie wykonywać czynności 

opiekuńcze w celu zaspokojenia codziennej egzystencji". Zatem w opisanej powyżej sytuacji, gdy 

oboje małżonkowie (rodzice) wymagają opieki, można się starać o przyznanie świadczenia 

pielęgnacyjnego. Zauważyć jednakże należy, że uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na jedno 

z rodziców wyklucza przyznanie tego świadczenia na współmałżonka. Wynika to z kolei z art. 17 

ust. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi, że świadczenie to nie przysługuje, 

jeżeli osoba w rodzinie ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko 

(członka rodziny). 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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X. Zapis na wypadek śmierci. 

 

W 2000 roku ojciec złożył w banku dyspozycję na wypadek śmierci i zapisał wszystkie pieniądze 

na rzecz swojej siostry. W 2011 roku zmarł i wówczas okazało się, że rok przed śmiercią 

sporządził testament zapisując wszystko co do niego należało na rzecz dwójki swoich dzieci – 

mnie i mojej siostry. Zgłosiliśmy się do banku po wypłatę środków, jednak pracownik banku 

przekazał nam, że dyspozycja ojca z 2000 roku pozostaje ważna, a pieniądze zgromadzone na 

rachunku należą się naszej ciotce. Czy dyspozycja pozostaje ważna pomimo sporządzonego 

później testamentu? 

 

Zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. 

2002r. Nr 72 poz. 665) posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie 

bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: 

małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja 

wkładem na wypadek śmierci). Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym 

czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Jeżeli posiadacz rachunku 

wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji 

przekracza dopuszczalny ustawą limit (kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych 

dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku), dyspozycja wydana 

później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Kwota wypłacona w ramach 

realizacji dyspozycji nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Osoby, którym na 

podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem przepisu są 

zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza. 

Beneficjentem dyspozycji może być tylko małżonek posiadacza rachunku, jego wstępny, 

zstępny albo jego rodzeństwo. Dyspozycja może być dokonana na rzecz kilku osób. W takim 

przypadku posiadacz rachunku powinien określić sumę (lub część limitu ustawowego, np. w 

procentach), która ma przypaść każdej z tych osób.  

Posiadacz rachunku może w każdym czasie odwołać lub zmienić dokonaną przez siebie 

dyspozycję bez zgody banku. Zmiana lub odwołanie są skuteczne, jeżeli zostały dokonane w 

banku na piśmie.  
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Spadkodawca nie odwołał ani też nie zmienił złożonej w banku dyspozycji. Siostra 

zmarłego jest wymieniona w zawartym w art. 56 Prawa Bankowego katalogu osób, na rzecz 

których możliwe jest skuteczne ustanowienie dyspozycji. W świetle przepisów obowiązujących w 

chwili złożenia dyspozycji, dyspozycja ta pozostaje ważna, testament natomiast nie wpłynął na jej 

ważność, prawo do wypłaty środków zgromadzonych na koncie bankowych należy do wskazanej 

w dyspozycji siostry zmarłego. 

 

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

 

XI. Ważność wydziedziczenia. 

 

Mama, która mieszkała razem ze mną od chwili gdy przeszła na rentę i którą opiekowałam się aż 

do chwili jej śmierci, za namową mojego brata, który zjawiał się u nas sporadycznie, 

wydziedziczyła mnie w testamencie ustanawiając jedynym spadkobiercą mojego brata, wskazując, 

że jest sam i lepiej żeby to on odziedziczył dom po niej. Czy istnieje możliwość podważenia 

testamentu? 

 

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku 

(wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku (art. 1008 k.c.):   

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego;  

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego 

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

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.   

 

Zgodnie z art. 1009 k.c. przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna 

wynikać z treści testamentu. Sformułowanie art. 1009 k.c. skłania do wniosku, że przyczyna 

wydziedziczenia nie musi być wyraźnie sprecyzowana. Wystarczy, gdy z treści testamentu 

wynika, że istniała jedna z przyczyn wymienionych w art. 1008 k.c. Jeżeli z treści testamentu nie 

wynika, co było przyczyną wydziedziczenia, ani istnienia takiej przyczyny nie można udowodnić 

bez żadnych wątpliwości (np. istnieje wyrok skazujący uprawnionego do zachowku za ciężkie 

uszkodzenie ciała spadkodawcy), wydziedziczenie pozostanie nieważne. Nieważne jest także 

wydziedziczenie, gdy spadkodawca podał w testamencie inną przyczynę niż ta, która istniała w 

rzeczywistości i którą można udowodnić.  
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Niespełnienie wymagań zawartych w art. 1008 i 1009 k.c. prowadzi do nieważności 

wydziedziczenia. Pozostaje to jednak bez wpływu na ważność pozostałych rozrządzeń 

testamentowych. Nieważność wydziedziczenia powoduje, że osoba wydziedziczona bez 

przyczyny zostaje wyłączona od dziedziczenia ustawowego, ale może domagać się należnego jej 

zachowku (por. orzeczenie SN z 9 lutego 1961 r., 1 CR 365/60). 

Ważność i skuteczność wydziedziczenia zależy od:  

1. dokonania go w ważnym testamencie; nieważność testamentu pociąga za sobą także 

nieważność wydziedziczenia;  

2. dokonania go z przyczyny wymienionej w art. 1008 k.c.; wydziedziczenie z innej 

przyczyny jest nieważne; taki skutek pociąga za sobą także niepodanie przyczyny 

wydziedziczenia w testamencie;  

3. nieprzebaczenia przez spadkodawcę osobie uprawnionej do zachowku; 

 

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

 

XII. Naprawienie szkody w mieniu.  

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się klient, który uprzednio zlecił 

przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą związaną z naprawą pojazdów 

samochodowych, wymianę turbosprężarki w samochodzie osobowym. Przedsiębiorca 

wymieniając turbosprężarkę uszkodził silnik oraz rozszczelnił nadwozie samochodu, następnie zaś 

odmówił dokonywania dalszych napraw. W tym stanie rzeczy dla klienta sporządzone zostało 

pismo następującej treści:  

„Działając na podstawie art. 363 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - żądam naprawienia szkody w mieniu 

polegającej na uszkodzeniu samochodu osobowego Audi A6 [nr rej. (...); nr VIN: (...)] przy 

wykonywaniu przez Pana prac związanych z naprawą samochodu. Mając na uwadze, iż 

powołany powyżej przepis, pozostawia do uznania poszkodowanego określenie sposobu 

naprawienia szkody z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących niemożliwości restytucji 

naturalnej (naprawy) oraz zniszczenia lub utraty rzeczy oznaczonej co do tożsamości - 

wskazuję na naprawę mającą na celu przywrócenie sytuacji, która istniałaby, gdyby 

działania prowadzące do powstania szkody nie miały miejsca. Zastrzegam przy tym, że w 

razie, gdyby mimo naprawy, stan uszkodzonego samochodu z punktu widzenia jego 

walorów technicznych, użytkowych, estetycznych itp. odbiegał on znacznie od stanu 
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pierwotnego - mając na względzie postulat całkowitej likwidacji szkody - domagał się będę 

wyrównania szkody przez przyznanie uzupełniającego odszkodowania pieniężnego (zob. 

SN w orzeczeniach: z dnia 3 lutego 1971 r., III CRN 450/70, OSNCP 1971, nr 11, poz. 205 

oraz z dnia 5 grudnia 1960 r., III CR 783/60, OSPiKA 1962, nr 3, poz. 73). Zważywszy nie 

tylko gospodarczy ale także racjonalny aspekt zagadnienia, podkreślam, że w razie gdyby 

realizowanie naprawienia szkody poprzez naprawę pociągało za sobą, dla Pana (w Pana 

ocenie) nadmierne trudności lub koszty - nie wykluczam możliwości naprawienia szkody 

przez wypłacenie mi odszkodowania pieniężnego, którego wysokość nie może być niższa 

ani wyższa od wyrządzonej mi szkody (zob. orzeczenie SN z dnia 1 września 1970 r., II CR 

371/70, OSNCP 1971 Nr 5, poz. 93). Wyjaśniam, przy tym, że gotowy jestem zlikwidować 

szkodę zlecając naprawę wyspecjalizowanej firmie (ASO Audi). Zastrzegam 

jednocześnie, że w przypadku skorzystania przeze mnie z usług ASO o wysokości 

przysługującego mi od Pana odszkodowania decydowała będzie zapłacona przeze mnie cena 

usługi wynikająca z przedstawionego mi rachunku sporządzonego w oparciu o cennik 

obowiązujący w firmie w dniu zawarcia stosownej umowy.  

Mając na uwadze powyższe wzywam Pana do polubownego załatwienia sprawy. Dla 

podjęcia próby ugodowej wyznaczam siedmiodniowy termin, którego bieg rozpocznie się 

od dnia doręczenia niniejszego wezwania. Zastrzegam, że w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu (nieprzystąpienia przez zobowiązanego do próby ugodowej) 

wystąpię ze stosownym pozwem na drogę sądową. Niniejsze wezwanie proszę traktować 

jako ostateczne.”  

 

 

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

 

XIII. Rozwiązanie umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego. 

 

Przeniosłam własność gospodarstwa rolnego na syna na podstawie umowy z następcą, według 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Kilka lat później syn zawarł ze swoją żoną 

umowę rozszerzającą małżeńską wspólność majątkową – również na to gospodarstwo. Synowa źle 

się zachowuje; ubliża mi, wszczyna awantury. Chciałabym wystąpić do sądu o rozwiązanie wobec 

niej umowy przenoszącej własność gospodarstwa rolnego – na podstawie art. 89 ustawy z dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy jednak istnieje możliwość rozwiązania 

umowy w stosunku do synowej, pomimo że nie zawierała ona ze mną umowy przenoszącej 
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własność gospodarstwa? A jeśli tak, to czy muszę starać się o rozwiązanie umowy również wobec 

syna? 

 

Zgodnie z ustalonym w orzecznictwie stanowiskiem możliwe jest rozwiązanie umowy 

przenoszącej własność gospodarstwa rolnego, zawartej w celu wykonania umowy z następcą 

również wobec tego małżonka, który nie był stroną zawieranej umowy, a nabył je w drodze 

zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową; możliwe jest również rozwiązanie umowy  

także wyłącznie w stosunku do jednego z małżonków. 

 

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

 

XIV. Liczenie biegu terminu do uzupełnienia braków pozwu. 

 

Złożyłem w sądzie cywilnym pozew o zapłatę. Kilka tygodni później otrzymałem wezwanie o 

uzupełnienie braków pozwu pod rygorem jego zwrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania. Czy do 7-dniowego terminu wlicza się soboty i niedziele?  

 

Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna 

się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje 

doręczenie z urzędu - od jego doręczenia (art. 164 k.p.c.). Terminy oblicza się według przepisów 

prawa cywilnego (art. 165 k.p.c.) 

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem 

terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu 

dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111 k.c.) – zatem do 7-dniowego terminu nie należy 

wliczać dnia, w którym adresat odebrał przesyłkę. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 

przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 

k.c.) – w prawie cywilnym za dzień wolny od pracy nie jest uznawana sobota, więc przepis ten 

dotyczy jedynie sytuacji, w której ostatni dzień terminu przypadłby w niedzielę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy np. Boże Narodzenie. Do wyznaczonego przez sąd 7-dniowego 

terminu wlicza się wszystkie następujące po sobie dni tj. dni robocze, soboty i dni ustawowo 

wolne od pracy. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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XV. Zalewanie nieruchomości wodą opadową. 

 

Należąca do mnie działka jest w czasie ulewnych deszczy zalewana przez wody opadowe. Ostatnio 

sąsiad, którego dom i działka znajdują się nad moją posesją, wykonał nasyp ziemny na swojej 

nieruchomości. Od tego czasu w czasie deszczu woda pojawiła się także w piwnicach mojego 

domu. Czy mogę zażądać od sąsiada usunięcia nasypu? 

 

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. 2005r. Nr 

239 poz. 2019) właściciel działki, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać 

stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody 

deszczowej ani kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla działek sąsiednich oraz odprowadzać 

wód i ścieków na grunty sąsiednie.  

Zgodnie z prawem wodnym, jeśli właściciel działki uchybi powyższemu zakazowi, 

osobie, której nieruchomość ucierpiała wskutek zalania, przysługuje przede wszystkim prawo 

żądania przywrócenia stanu poprzedniego. W art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne postanowiono 

bowiem, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi 

gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, 

jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają 

na działki sąsiednie. Przez przywrócenie stanu poprzedniego należy rozumieć podjęcie przez 

sprawcę zalania czynności zmierzających jedynie do usunięcia naruszenia.  

Właściciel działki odpowiada za odpływ wody (w tym wody deszczowej) ze swojej 

nieruchomości. Ta odpowiedzialność nie kończy się jednak na własnych działaniach lub 

zaniechaniach. Oto art. 29 ust. 2 ustawy Prawo wodne nakłada na niego obowiązek usunięcia 

przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub 

działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ingerencja ludzka lub jej brak decyduje 

o zaliczeniu określonego zdarzenia do jednej z tych dwóch kategorii. 

W przypadku gdyby przywrócenie stanu poprzedniego nie zlikwidowało wszystkich 

szkód, do jakich doszło wskutek zalania, właściciel zalanej nieruchomości może domagać się 

odszkodowania na podstawie art. 186 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu 

naprawienie szkód wyrządzonych naruszeniem stosunków wodnych obejmuje wyłącznie pokrycie 

strat (nie bierze się pod uwagę ewentualnych utraconych zysków). O wysokości odszkodowania 

decyduje marszałek województwa, ale wypłacić je musi oczywiście właściciel gruntu, który 

przyczynił się do szkody. Do ubiegania się o odszkodowanie nie jest konieczne uprzednie 

wystąpienie w trybie art. 29 o wydanie decyzji w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego 

lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XVI. Utrata prawa jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. 

 

Prowadziłem samochód po wypiciu kilku piw, zatrzymała mnie policja, okazało się, że mam 0,6 

promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zabrali mi prawo jazdy i poinformowali, 

że teraz sprawa trafi do sądu. Pracuję w hurtowni spożywczej jako kierowca samochodu 

dostawczego. Jeśli stracę prawo jazdy, stracę też na pewno pracę, a moje wynagrodzenie to 

jedyne źródło utrzymania mojej rodziny Czy istnieje szansa aby sąd w zamian za wyższą grzywnę 

nie odbierał mi prawa jazdy?  

 

Stan nietrzeźwości - zgodnie z art. 115 § 16 k.k. zachodzi, gdy zawartość alkoholu we 

krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość 

alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość. 

Przestępstwo polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu 

podlega każe podlega grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 

(art. 178a k.k.).   

Jak stanowi art. 42 § 1 k.k. sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego 

rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa 

wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W § 2 

powyższego przepisu wskazano natomiast, iż sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 

albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa 

wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z 

miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. Środek karny w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych jest orzekany w latach, od 1 do 10 lat. 

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż w przypadku skazania za popełnienie 

przestępstwa wskazanego w art. 178 a k.k., sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia 

pojazdów. Zgodnie z treścią art. 84 § 2 k.k. brak jest także możliwości domagania się skrócenia 

wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Dział II - Postępowanie przed Sądem 

 

I. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy – podstawa roszczenia. 

 

Świadczenie pracy w warunkach podporządkowania, w miejscu i czasie określonym przez 

pracodawcę wiąże się z istnieniem stosunku pracy, nawet jeśli strony umowy określą jej nazwę 

bądź brzmienie w odmienny sposób. Dlatego też pracodawca, który zawiera z pracownikiem 

umowę zlecenie, aby następnie wymagać świadczenia pracy w określonych godzinach, musi 

uwzględniać zagrożenie ustalenia stosunku pracy. Przez umowę o pracę pracownik zobowiązuje 

się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, 

w miejscu i czasie zgodnym z treścią umowy o pracę, w zamian za umówione wynagrodzenie 

(art. 22 § 1 k.p.). O rodzaju umowy świadczy nie jej nazwa lecz sposób świadczenia pracy (art. 22 

§ 1
1
 k.p.), zatem umowa zlecenia, w której zleceniodawca wprost wymaga świadczenia usług  

w określonym czasie i miejscu może być faktycznie zakwalifikowana jako umowa o pracę,  

z wszelkimi tego konsekwencjami, przy czym zakazane jest zastępowanie umów o pracę 

umowami cywilnoprawnymi jeśli zachowane są cechy stosunku pracy (art. 22 § 1
2
 w zw. z § 1 

k.p.). 

Zgodnie z art. 734 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do 

świadczenia na rzecz dającego zlecenie usług. Cechą umowy zlecenia jest to, iż zleceniobiorca 

sam organizuje sobie sposób pracy, określa czas pracy, nie musi być także bezwarunkowo 

wykonywana osobiście, albowiem zleceniobiorca może też zastąpić się osobą trzecią na 

warunkach określonych w art. 738 § 1 k.c. Umowa zlecenia jest umową należytej staranności, 

czyli zleceniobiorcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie jeśli tylko nie można mu zarzucić 

niestaranności w sposobie prowadzenia spraw zleceniodawcy (nie odpowiada za rezultat 

podjętych działań). Każda ze stron może ją wypowiedzieć w każdym czasie (art. 746 k.c.). 

 

O faktycznym charakterze umowy będą przesądzały nie tylko poszczególne klauzule 

przyjęte w umowie, ale i sposób jej wykonywania. W przypadku mieszanego charakteru stosunku 

prawnego łączącego pracodawcę i pracownika powinno się ważyć rodzaj postanowień i ich 

zakres, przy czym występowanie postanowień obcych stosunkowi pracy (np. możliwość 

zastąpienia się osobą trzecią, brak podporządkowania) co do zasady nie jest możliwe przyjęcie, iż 

doszło do zawarcia stosunku pracy (tak SN w wyroku z 14 grudnia 2001 r., I PKN 256/00, wyrok 

z 14 września 1998 r., I PKN 334/98). 
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Jeśli pracownik faktycznie wykonuje pracę podporządkowaną w sposób, który zgodnie z 

kodeksem pracy odpowiada warunkom zatrudnienia na umowę o pracę, to pomimo formalnie 

istniejącej umowy zlecenia należy przyjąć, iż stosunek łączący go z pracodawcą jest stosunkiem 

pracy. W takiej sytuacji pracownik zawsze (roszczenia niemajątkowe nie ulegają przedawnieniu - 

art. 117 § 1 k.c.) może wystąpić do sądu na podstawie art. 189 k.p.c. o stwierdzenie istnienia 

stosunku pracy, zaś w przypadku różnorakich zaległości (nadgodziny, urlopy, inne świadczenia) 

może także wystąpić o zapłatę brakującej części wynagrodzenia.  

Będzie ona musiała wykazać, iż sposób świadczenia pracy odpowiada ustawowej definicji 

stosunku pracy, a to dlatego, iż ciężar dowodu obciąża zawsze osobę, która powołuje się na fakty 

(art. 6 k.c.). 

W orzecznictwie przyjmuje się także, że ustalenie stosunku pracy nie musi mieć na celu 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń (może zatem być związane wyłącznie np. z określeniem 

stażu pracy dla innych celów), zatem sąd nie może odmówić takiego ustalenia nawet jeśli 

wynikające z niego roszczenia majątkowe mogą ziścić się dopiero w nieokreślonej przyszłości 

(wyrok SN z 5 grudnia 2002r., I PKN 629/01). 

 

Zgodnie z treścią art. 461 k.p.c. powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być 

wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu 

praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się 

zakład pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy należą bez 

względu na wartość przedmiotu sporu do właściwości sądów rejonowych. 

W kwestii kosztów sądowych patrz art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398), zgodnie z którym 

nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych pracownik wnoszący powództwo lub strona 

wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. 

 

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

II. Ciężar dowodu w procesie. 

 

Obowiązek udowodnienia stawianej tezy, w polski systemie prawnym występuje w postaci reguł 

określających, kto ma obowiązek wykazania istnienia faktów, z których określona osoba wywodzi 

skutki prawne. 

 

W prawie cywilnym, co do zasady, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie 

wywodzącej z tego faktu skutki prawne (art. 6 k.c.). Norma ta ma zastosowanie do wszystkich 
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dziedzin prawa prywatnego, a także do postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego, 

egzekucyjnego i międzynarodowego. Ciężar dowodu ma związek z zasadą kontradyktoryjności, 

zgodnie z nią to strony mają toczyć spór i przedstawiać przed sądem dowody na prawdziwość 

swoich twierdzeń. Sąd nie ma obowiązku dążenia do ustalenia jaki jest stan faktyczny. 

Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia 

faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na 

stronie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne (art. 6 kc). 

Jakkolwiek przeprowadzanie dowodu prawdziwości twierdzeń o faktach nie jest 

obowiązkiem a jedynie prawem strony, nieskorzystanie z niego może przynieść negatywne 

konsekwencje procesowe. 

 Odstępstwa od zasady. Art. 6 k.c., jako umieszczony w części ogólnej Kodeksu cywilnego 

zawiera normę generalną. W przepisach szczególnych odnoszących się do niektórych typów 

sprawy oraz stron podlegających prawnej ochronie, przepisy mogą inaczej nakładać ciężar 

dowodu. Dzieje się tak między innymi w tych przypadkach, w których strona wywodząca skutki 

prawne zasługuje według ustawodawcy na szczególną ochronę oraz gdy udowodnienie danego 

faktu jest wysoce utrudnione lub niemożliwe. Chodzi tu o domniemanie prawne, które zwalnia od 

przeprowadzenia dowodu oraz odwrócenie ciężaru dowodu. 

Wśród domniemań ustawodawca przewidział między innymi, że: 

● jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienia 

dobrej wiary (art. 7 k.c.), 

● w razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe (art. 9 

k.c.), 

● domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za 

zmarłego (art. 31 § 1 k.c.), 

● jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, 

domniemywa się, że zmarły jednocześnie (art. 32 k.c.), 

● domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe (art. 197 k.c.), 

● domniemywa się, że ten kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym (art. 

339 k.c.), 

● domniemywa się ciągłość posiadania (art. 340 k.c.), 

● domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym (art. 341 kc), 

● z pokwitowania zapłaty dłużnej sumy wynika domniemanie zapłaty należności ubocznych 

(art. 466 k.c.), 

● jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli 

uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że 
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osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 

527 § 3 k.c.), 

● jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze 

świadomością pokrzywdzenia wierzycieli (art. 529 kc), 

● domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą 

(art. 1025 par. 2 k.c.). 

Domniemanie oznacza, że nie trzeba dowodzić faktu domniemanego. Nie oznacza 

natomiast, że strona przeciwna nie może obalić domniemania. 

 

Odwrócenie ciężaru dowodu. Instytucja odwrócenia ciężaru dowodu nie jest pojęciem 

ścisłym i nie jest unormowana w żadnym akcie prawnym. Stanowi wyraz poglądów doktryny i 

judykatury, że w szczególnych i wyjątkowych wypadkach, gdy jedna ze stron swoim 

postępowaniem spowoduje uniemożliwienie lub poważne utrudnienie wykazania okoliczności 

przeciwnikowi, na którym spoczywa ciężar ich udowodnienia, wówczas na tę stronę przechodzi 

ciężar dowodu co do tego, że okoliczności takie nie zachodziły. W przepisach szczególnych 

znaleźć można także normę wskazującą na odwrócenie ciężaru dowodu, np. w sprawach o 

dyskryminację, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia powinien wskazać fakty 

uprawdopodobniające dyskryminację, jeżeli je wskaże, wówczas na pracodawcę przechodzi 

ciężar dowodu, że nie zawarł umowy o pracę z obiektywnych powodów (art. 18
3b 

k.p.). 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19. 

 

Dział III - Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Umowa dzierżawy. 

Dzierżawa została uregulowana w kodeksie cywilnym jako odmiana umowy najmu, na co 

wskazuje przepis art. 694 k.c. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. 

Zasada funkcjonowania umowy dzierżawy w obrocie sprowadza się do oddania 

dzierżawcy przez wydzierżawiającego na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony przedmiotu 

dzierżawy do używania z prawem pobierania pożytków, jakie przedmiot ten może przynosić, a 

dzierżawca zobowiązuje się do opłacania czynszu.  

Przedmiotem umowy dzierżawy mogą być rzeczy z natury lub przeznaczenia przynoszące 

pożytki. Zalicza się do nich: pożytki naturalne rzeczy w postaci płodów i innych odłączonych od 

niej części składowych, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z 
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rzeczy (np. owoce z sadu), pożytki cywilne jako dochody, które rzecz przynosi na podstawie 

stosunku prawnego (np. czynsz), pożytki prawa w postaci dochodów, które prawo to przynosi 

zgodnie ze swym społeczno – gospodarczym przeznaczeniem (art. 53 i 54 k.c.). 

Przedmiotem dzierżawy mogą być przykładowo: prawo do przedsiębiorstwa stanowiącego 

zorganizowaną całość; grunty rolne; działki ziemi do gospodarczego eksploatowania (np. pod 

założenie sadu), zwierzęta dające pożytki; papiery wartościowe; jezioro dające pożytki połowów 

rybnych. 

Poprzez zawarcie umowy dzierżawy nawiązuje się stosunek prawny, którego czas trwania 

z reguły dostosowywany jest do gospodarczo uzasadnionych okresów eksploatacji przedmiotu 

dzierżawy. Nawiązany stosunek prawny rodzi świadczenia ciągłe, polegające na czasowym 

używaniu i pobieraniu pożytków oraz czasowym płaceniu czynszu. 

 

Forma. Umowa dzierżawy podobnie, jak i umowa najmu może być zawarta w dowolnej 

formie, z tym jednak, że jeżeli umowa dotyczy lokalu i została zawarta na czas dłuższy niż rok, to 

powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za 

zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli jednak strony w razie zapobieżenia dorozumianemu 

kontynuowaniu dzierżawy zastrzegły w umowie, że ich oświadczenie woli co do przedłużenia 

powinno być dokonane pod rygorem nieważności na piśmie, to niezachowanie tej formy wyłącza 

możliwość powoływania się przez dzierżawcę na wyrażenie przez wydzierżawiającego w 

jakikolwiek inny sposób woli przedłużenia tej dzierżawy.  

 

Czynsz za dzierżawę może być oznaczony zarówno w pieniądzach, jak i świadczeniach 

innego rodzaju. Czynszem może być również zobowiązanie dzierżawcy do oddania 

wydzierżawiającemu oznaczonej części pożytków uzyskanych przez dzierżawcę z przedmiotu 

dzierżawy w określonym czasie (np. kwartał lub rok dzierżawny).  

Dzierżawca może być w umowie zobowiązany, oprócz płacenia czynszu, a dzierżawca 

nieruchomości rolnej - zamiast czynszu, do ponoszenia świadczeń dodatkowych, np. opłacania 

podatków i innych kosztów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty 

jego ubezpieczenia (art. 702 i 708 k.c.). 

Odnośnie wysokości czynszu, dzierżawcy przysługuje wobec wydzierżawiającego żądanie 

obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy. Okresem gospodarczym jest dany 

okres zapłaty czynszu. Z żądaniem takim dzierżawca może wystąpić w sytuacji, gdy w skutek 

okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, i które nie dotyczą jego osoby, zwykły 

przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu. Okolicznościami 

uzasadniającymi żądanie nie muszą być wyłącznie klęski żywiołowe lub jakieś zdarzenia losowe, 
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które powstały w wyniku działania sił natury. Wystarczy jeśli przychody uległy obniżeniu z 

przyczyn nie pozostających w związku z działaniem czy zaniechaniem dzierżawcy. Jako przykład 

można wskazać obniżenie urzędowych cen skupu żywca, czy zboża. 

Obniżenie powinno dotyczyć wyłącznie takich przychodów, które nie mogą być 

skompensowane świadczeniami związanymi z wystąpieniem sytuacji powodującej ich obniżenie. 

Jeżeli zatem ich utrata zostanie pokryta ubezpieczeniem lub innymi świadczeniami związanymi z 

jej zaistnieniem, obniżenie powinno być proporcjonalne do wysokości strat, które w danym 

okresie gospodarczym nie mogą być powetowane . 

 

W umowie należy ustalić terminy płatności czynszu dzierżawnego, który może być płatny 

w sposób dowolny tzn. jednorazowo lub periodycznie, z dołu lub z góry, w okresach 

miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych. Jeżeli w umowie nie ustalono, to czynsz jest 

płatny z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, w braku takiego zwyczaju – półrocznie z dołu 

(art. 699 k.c.). Przy dzierżawie nieruchomości rolnej – czynsz zwyczajowo to czynsz coroczny, 

po zebraniu pożytków (plonów). Art. 700 k.c. wprowadza przepis kodeksu zezwalający na 

uwzględnienie zmiany stosunków, gdyby sytuacja ta wystąpiła po zawarciu umowy. Dlatego też 

wystąpienie okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą 

jego osoby a spowodują znaczne zmniejszenie przychodu z przedmiotu dzierżawy uprawniają 

dzierżawcę do żądania obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy. 

Natomiast, jeśli dzierżawca zwleka z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy 

płatności, a w przypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, zwleka z zapłatą ponad trzy miesiące to 

wydzierżawiający, po uprzedzeniu dzierżawcy i udzieleniu mu dodatkowego trzymiesięcznego 

terminu do zapłaty zaległego czynszu, może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu 

wypowiedzenia (art. 703 k.c.). 

W zasadzie strony maja pełną dowolność w kształtowaniu okresu i terminu 

wypowiedzenia umowy dzierżawy. Jednakże jeśli przedmiotem umowy jest dzierżawa gruntu 

rolnego, w braku odmiennych postanowień umowy można ją wypowiedzieć na jeden rok naprzód, 

z terminem na koniec roku dzierżawnego. Jeżeli jednak przedmiotem umowy nie jest grunt rolny, 

okres wypowiedzenia wynosi sześć miesięcy, z terminem na koniec roku dzierżawnego (art. 704 

k.c.). Ponadto, jeżeli dzierżawa została zawarta na czas dłuży niż 30 lat, po upływie tego terminu 

uznaje się ją za umowę zawartą na czas nieokreślony. Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem 

dzierżawy jest nieruchomość rolna, a umowa została zawarta na czas dłuższy niż 3 lata lub 

faktycznie trwała przez okres co najmniej 10-ciu lat, dzierżawcy przysługuje z mocy ustawy 

prawo pierwokupu tej nieruchomości (art. 695 § 2 k.c.). Oznacza to, że jeśli wydzierżawiający 

zamierza zbyć tę nieruchomość, powinien najpierw zawiadomić o tym dzierżawcę, wraz z 
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podaniem treści umowy zawartej z osobą trzecią. Nie może to być jednak umowa sprzedaży, 

tylko umowa przyrzeczenia, gdyż zgodnie z art. 157 k.c. własność nieruchomości nie może być 

przeniesiona pod warunkiem. Warunkiem tym we wskazanej sytuacji jest nieskorzystanie przez 

dzierżawcę z przysługującego mu prawa (art. 597  k.c.). 

Dla dzierżawcy oprócz obowiązku opłacenia czynszu, konsekwencją umowy jest również 

obowiązek: wykonywania swego prawa zgodnie z wymogami prawidłowej gospodarki i bez 

zgody wydzierżawiającego niedopuszczalność zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, 

dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie 

pogorszonym. 

Dzierżawca bez zgody wydzierżawiającego nie może oddawać przedmiotu dzierżawy 

osobie trzeciej do poddzierżawy ani do bezpłatnego używania. Jeżeli nie zastosuje się do tego 

zakazu to wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminów 

wypowiedzenia. Wydzierżawiający ma również ustawowe prawo zastawu do rzeczy ruchomych 

w tym także do rzeczy służących do prowadzenia gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, jeżeli 

znajdują się one w obrębie przedmiotu dzierżawy (art. 701 k.c.). 

Po zakończeniu dzierżawy obowiązkiem dzierżawcy jest zwrócenie wydzierżawiającemu 

przedmiotu dzierżawy, który musi znajdować się w stanie zgodnym z zasadami prawidłowej 

gospodarki.  

Gdyby stosunek dzierżawny kończył się przed upływem roku dzierżawnego, dzierżawca 

jest wówczas obowiązany do zapłacenia czynszu w takim stosunku, w jakim pożytki, które pobrał 

w tym roku lub mógł pobrać pozostają do pożytków całego roku dzierżawnego. Natomiast, jeśli 

dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie z obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu 

poczynionych nakładów na te zasiewy o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki 

nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy (art. 706 k.c.).  

 

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

 

II. Zdolność prawna. 

 

Zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych.  

 

Zdolność prawna jest atrybutem następujących podmiotów prawa: 

1. osób fizycznych; 

2. jednostek organizacyjnych, będących osobami prawnymi, w szczególności Skarbu 

Państwa; 

http://fizyczna/
http://fizyczna/
http://prawna/
http://prawna/
http://prawna/
http://państwa/
http://państwa/
http://państwa/
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3. jednostek organizacyjnych, niebędących osobami prawnymi, którym zdolność prawną 

nadają przepisy szczególne. 

 

Zdolność prawna jest na gruncie polskiego prawa niestopniowalna, tzn. można ją mieć lub 

nie. Zakres, w jakim można z niej korzystać, definiuje osobny atrybut podmiotu prawa - zdolność 

do czynności prawnych. 

Osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia. Specyficzną, warunkową 

zdolność prawną posiada dziecko poczęte, które może być podmiotem praw i obowiązków, pod 

warunkiem, że w chwili nabycia prawa jest już poczęte oraz jeżeli urodzi się żywe. Jeżeli dziecko 

urodzi się martwe czynność prawna, na mocy której nabyłoby prawo w chwili urodzenia, jest 

nieważna. 

Osoba prawna i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, nabywają 

zdolność prawną z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Zdolność prawna może zostać przez jednostkę organizacyjną nabyta również na mocy przepisu 

ustawy. 

Utrata zdolności prawnej przez osobę fizyczną następuje z chwilą jej śmierci lub w 

następstwie uznania za zmarłego. Jednostki organizacyjne tracą zdolność prawną z chwilą 

wykreślenia z odpowiedniego rejestru lub zakończenia likwidacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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