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Nazwy aktów prawnych: 

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

dalej k.c. 

● ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 

poz. 296 ze zm.) – dalej k.p.c. 

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

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

dalej k.r.o. 

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

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

dalej k.p.k. 

● ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 

poz. 1361 ze zm.) - dalej k.w.u. 

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

 

Dział I. Artykuły 

 

I. Dziedziczenie gospodarstw rolnych. 

Dziadek zmarł w 1994r. nie pozostawiwszy testamentu. Był właścicielem gospodarstwa rolnego o 

powierzchni przekraczającej hektar. Chcę wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku. Czy przepisy 

przewidujące specjalne wymogi dla spadkobierców do dziedziczenia z ustawy takich gospodarstw 

rolnych znajdą zastosowanie? Słyszałam, że uznano je za niezgodne z Konstytucją? 

 

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.01.2001 r. (sygn. akt P 4/99, Dz. U. Nr 11, poz. 

91) uznano za niezgodne z Konstytucją przepisy Kodeksu cywilnego przewidujące szczególe 

wymagania, od spełnienia których uzależniona była m. in. możliwość ustawowego dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego. Jednocześnie Trybunał orzekł, że orzeczenie o niezgodności tych 

uregulowań ma zastosowanie jedynie do spadków otwartych od dnia opublikowaniu wyroku. 

Wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw 14 lutego 2001r. Do spadków 

otwartych przed tą datą stosuje się zatem przepisy dotychczasowe. O nabyciu spadku przez 

spadkobierców rozstrzyga stan prawny istniejący w dacie otwarcia spadku; zastosowanie znajdą 

zatem przepisy o dziedziczeniu obowiązujące w dniu śmierci dziadka. 

 

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

 

II. Stwierdzenie nabycia spadku po osobie zmarłej za granicą. 
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Beneficjentka zgłosiła się ze sprawą dotyczącą stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym ojcu i 

bracie - bezdzietnym kawalerze. Ojciec przed wyjazdem do USA stale zamieszkiwał w Polsce w 

miejscowości X i tam pozostawił majątek spadkowy. Zmarł w dniu 23.07.1989r. w Stanach, w 

chwili otwarcia spadku był rozwiedziony. Następnie jego syn pojechał na pogrzeb ojca i jakiś czas 

pozostał w USA, gdzie zmarł tragicznie w dniu 16.11.1989 roku. Była żona spadkodawcy mieszka 

w Polsce. Klientka jest jedyną córką zmarłego i również mieszka w USA. Zmarli nie pozostawili 

testamentu, a w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne wraz z działkami leśnymi położone w 

miejscowości X. W chwili ojca zarówno klientka jak i zmarły jej brat byli małoletni. 

 

Ojciec beneficjentki był rozwiedziony, zatem była żona nie wchodzi w krąg spadkobierców 

ustawowych i nie dziedziczy spadku po nim. Spadek po nim dziedziczy zatem jego dzieci, 

beneficjentka i jej zmarły brat. Spadkobiercami zmarłego brata są natomiast jego siostra – 

beneficjentka oraz ich matka.  

Wprawdzie obydwaj spadkodawcy zmarli w Stanach Zjednoczonych, jednak sądem właściwym 

do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku będzie sąd miejsca położenia 

nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 39 k.p.c. powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak 

również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozporządzeń testamentowych wytacza się 

wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca 

zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek 

spadkowy lub jego część.  

Rozpoznając wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Sąd odbiera zapewnienie spadkowe od 

spadkobierców w zakresie kręgu spadkobierców, istnienia testamentu, składu spadku. Ponieważ 

klientka nie ma możliwości uczestniczenia w posiedzeniu przed sądem w Polsce, istnieje 

możliwość złożenia zapewnienia w Konsulacie RP w USA. 

 

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

 

III. Stały zasiłek dla osoby niepełnosprawnej z OPS. 

Klient jest osobą niepełnosprawną, posiada stosowne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o niepełnosprawności. Obecnie mieszka z matką i pozostaje na jej utrzymaniu. Ich 

wspólny dochód stanowi wyłącznie emerytura matki. Sytuacja materialna klienta jest bardzo 

ciężka. 

 

Osoba niepełnosprawna może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o 

przyznanie stałego zasiłku. Powyższe świadczenie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 

marca 2004r. (Dz. U 2004 nr 64 poz. 593) przysługuje: 
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● pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

● pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie 

są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Całkowita niezdolność do pracy oznacza: 

1. całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika/ Komisji ZUS o 

całkowitej niezdolności do pracy lub/ oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji), albo 

2. zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub 

3. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie zespołu 

ds. orzekania o niepełnosprawności). 

 

Za osobę niezdolną do pracy z tytułu wieku uznaje się osobę, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 

65 lat (mężczyzna). Jednakże zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej 

oraz jeśli osoba uprawniona jest do świadczenia pielęgnacyjnego.  

Osoba starająca się o świadczenie w formie zasiłku stałego musi spełniać kryterium dochodowe w  

danym roku kalendarzowym.  

W 2011 roku kryteria dochodowe wynoszą: 

1. dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 477,00 zł, 

2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 351,00 zł. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w 

wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).  

 

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

 

IV. Odprawa, wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. 

 

Klient – pracownik zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa 

przewidywała możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za 2 - tygodniowym wypowiedzeniem. 

Pracownik otrzymał od pracodawcy 2 - tygodniowe wypowiedzenie, bez podania przyczyny tego 

wypowiedzenia. Pracownik pracował od 1 listopada 2010r. do 16 lipca 20011r. (1 rok 8 miesięcy). 

Klient zwrócił się z zapytaniem czy należy mu się odprawa a jeśli tak to w jakiej wysokości? 

 

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, zgodnie z przepisami 

Kodeksu pracy nie ma konieczności podawania przyczyn wypowiedzenia. Jeżeli jednak z 
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informacji posiadanych przez pracownika rzeczywistą przyczyną dokonanego wypowiedzenia jest 

okoliczność zaistniała po stronie pracodawcy istnieje możliwość domagania się zapłaty stosownej 

odprawy. 

Przepisy ustawy z 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844), w 

tym zakresie obowiązku wypłaty odprawy, stosuje się także w przypadku rozwiązania przez 

pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający 

wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w 

okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniej niż 10 pracowników. 

W pierwszej kolejności należy zatem odpowiedzieć na pytanie jaka była przyczyna 

wypowiedzenia, jeśli przyczyna wypowiedzenia leżała po stronie pracownika, np. osiągał on 

niskie wyniki pracy, to wówczas pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia odprawy. Jeśli jednak 

przyczyna nie dotyczyła pracownika, lecz pracodawcy (np. nastąpiły zmiany organizacyjne w 

firmie, pracodawca zlikwidował stanowisko pracy, zmienił miejsce świadczenia usług) musi on 

wypłacić pracownikowi odprawę, ale tylko wówczas gdy zatrudnia co najmniej 20 pracowników.  

Warunkiem wypłaty odprawy jest bowiem rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 

pracownika.  

Nie ma przy tym znaczenia fakt, że rozwiązana umowa o pracę była zawarta na czas określony. 

W przypadku odmowy wypłaty odprawy konieczne będzie wszczęcie postępowania przed sądem 

pracy, w ramach którego sąd będzie badał przyczynę wypowiedzenia, jeśli ustali zatem, iż leżała 

ona po stronie pracodawcy – zasądzi stosowną kwotę tytułem odprawy. 

Wysokość odprawy zależy od okresu jaki dany pracownik przepracował u danego pracodawcy. 

Jeśli pracował krócej niż 2 lata – przysługuje mu odprawa w wysokości jednomiesięcznego 

wynagrodzenia, jeśli zatrudniony był od 2 do 8 lat – ma prawo żądać odprawy w wysokości 

dwumiesięcznego wynagrodzenia. Po przepracowaniu więcej niż 8 lat – wysokość odprawy 

odpowiada się wysokości 3- miesięcznego wynagrodzenia. 

 

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

 

V. Praca wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

Beneficjent w okresie od 7.02.1974 roku do 31.05.1989 roku pracował w Zakładzie Produkcji 

Mleczarskiej na stanowisku aparatowego obróbki surowca, następnie na stanowisku 

magazyniera, a później kierownika magazynów nabiałowych. Po rozwiązaniu umowy o pracę w 

trybie porozumienia stron otrzymał świadectwo pracy, w którym brak było zapisu o wykonywaniu 

pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.  

Beneficjent nie wystąpił z żądanie sprostowania świadectwa pracy. 



6 

 

Obecnie ukończył on 60 lat i gdyby uznano jego pracę za pracę w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze mógł przejść na wcześniejszą emeryturę.  

W związku z tym zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o uzupełnienie świadectwa pracy w tej 

części, jednakże odmówiono mu tłumacząc się brakiem dokumentacji w aktach personalnych 

beneficjenta, z których wynikałoby, że wykonywał pracę w szczególnych warunkach. 

 

Wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stanowi 

załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego  

pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. 

(Dz.U.1983.8.43), w wykazie umieszczone zostały także prace wskazane w Uchwale nr 16/83 

Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z dnia 27.06.1983 r w sprawie stanowisk 

pracy na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach w spółdzielni mleczarskiej 

(Wykaz A – m.in. dział X pkt 7 i dział XIV pkt 1). 

 

Beneficjent ma możliwość domagania się ustalenia, że wykonywał pracę w powyższych 

warunkach w ramach procedury związanej z przyznawaniem emerytury. 

W pierwszej kolejności złożony został do właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o przyznanie 

mu emerytury z ukończeniem 60 roku życia. Otrzymał oczywiście decyzję odmowną, od której 

przysługiwało my odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 

30 dni od otrzymania decyzji. Klient wniósł odwołanie i na potwierdzenie swojej żądania o 

przyjęcie, iż wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a na tą 

okoliczność wniósł o przesłuchanie w charakterze świadków, osoby, które pracowały razem z nim 

i posiadały informacje dotyczące wykonywanej przez niego pracy. 

 

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

 

VI. Przerwa w pracy dla karmiącej matki. 

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim, nadal karmię synka piersią. Wiem, że z tego tytułu 

przysługuje mi przerwa w pracy, czy muszę w tym celu złożyć wniosek do pracodawcy i jakie są 

zasady jego udzielenia? 

 

Matka karmiąca piersią i zatrudniona na pełnym etacie ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w 

pracy, które są wliczane do czasu pracy i za które przysługuje wynagrodzenie (art. 187 k.p. ). 

Matka karmiąca bliźnięta ma prawo do 2 przerw po 45 minut. Pracownicy zatrudnionej w 

wymiarze od 4 do 6 godzin przysługuje 1 przerwa półgodzinna.  

W uzgodnieniu z pracodawcą przysługujące przerwy można kumulować lub wykorzystać na 

późniejsze przychodzenie do pracy albo wcześniejsze wychodzenie do domu. Karmiąca matka 
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może korzystać z tych przerw przez cały czas karmienia piersią, gdyż kodeks pracy nie określa 

żadnego czasowego ograniczenia zwolnień na karmienie dziecka piersią. 

W kodeksie pracy nie ma wymogu potwierdzania faktu karmienia piersią przez lekarza, tak jak 

jest to w przypadku praw kobiet w ciąży, a więc do udzielenia przerwy na karmienie wystarczy 

oświadczenie (prośba) pracownicy. Jednocześnie, rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 30 maja 

1996r. w sprawie, między innymi, orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 

kodeksie pracy (DzU z 1996 r., nr 69, poz. 332 ze zm.) nie nakłada na lekarza obowiązku wydania 

zaświadczenia o karmieniu piersią. 

 

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

 

VII. Rodzina zastępcza. 

W 2006 roku zmarł ojciec, a w 2011 roku umiera matka, osierocając czworo niepełnoletnich 

dzieci. Matka dzieci ostatnio (na czas choroby) zamieszkała wspólnie z dziećmi w swoim domu 

rodzinnym, w którym mieszka jej matka (80 lat) i dwóch nieżonatych braci. Bracia oraz matka 

zajmują się dziećmi, jednak nie są w stanie zatrzymać całej czwórki. Natomiast brat ojca dzieci 

jest żonaty, nie posiada własnych dzieci. Wspólnie z małżonką chcą stanowić rodzinę zastępczą 

dla całej czwórki dzieci. Mają dobrą sytuację materialną, stałą pracę, są właścicielami 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 

 

Zgodnie z treścią art. 72. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. 

Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.) dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza 

zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu 

rozwoju, w tym: 1) odpowiednie warunki bytowe; 2) możliwości rozwoju fizycznego, 

psychicznego i społecznego; 3) możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka; 4) 

możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; 5) odpowiednie warunki do wypoczynku 

i organizacji czasu wolnego. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie 

orzeczenia sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia 

przez dziecko pełnoletności. 

 

Jak stanowi natomiast art. 73 powyższej ustawy pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być 

powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te 

spełniają następujące warunki: 

1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej; 

2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 

4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy 

rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona; 

5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy 

ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu; 

6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało 

stwierdzone zaświadczeniem lekarskim; 

7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; 

8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania. 

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się: 

1. osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy 

sytuacji dziecka; 

2. przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; 

3. odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a 

dzieckiem; 

4. poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-

wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka; 

5. zasadę nierozłączania rodzeństwa; 

6. w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko. 

 

Zainteresowani małżonkowie, spełniają warunki określone w art. 73 cyt. ustawy, winni złożyć we 

właściwym miejscowo sądzie rejonowym wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla 

małoletnich dzieci. 

 

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

 

VIII. Zgoda małżonka na zaciągnięcie kredytu. 

W 2007 roku, już będąc po ślubie zaciągnąłem kredyt w banku, nie informując o tym żony. Czy 

brak jej zgody i wiedzy na zaciągnięcie zobowiązania wpływa na możliwość prowadzenia 

egzekucji z należących do niej przedmiotów (odziedziczyła ją po rodzicach), m.in. działki, na 

którym znajduje się nasz wspólny dom? 

 

Po 19 stycznia 2005r. zgoda małżonka niekonieczna.  

Od 20 stycznia 2005r. banki mogą udzielić kredytu jednemu z małżonków bez konieczności 

wyrażenia zgody przez drugiego małżonka. Nie ma znaczenia wysokość takiego kredytu. Jeśli 
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bank uzna, że mąż ma wystarczającą zdolność kredytową, to może z nim podpisać umowę nie 

pytając o zgodę żony. Taka umowa będzie ważna.  

Przed 20 stycznia 2005r. obowiązywały bardziej skomplikowane zasady. Jeśli kredyt mieścił się 

w zakresie "zwykłego zarządu majątkiem małżeńskim" to zgoda współmałżonka nie była 

potrzebna, a egzekucja mogła być prowadzona z całego majątku wspólnego małżonków. Jeśli 

przekraczał ten zakres, to dla ważności umowy kredytowej zgoda małżonka była niezbędna.  

Jeśli bank udzielił po 19 stycznia 2005 r. kredytu jednemu z małżonków (np. mężowi) i nie 

wymagał zgody drugiego z małżonków (np. żony), to odpowiedzialność za spłatę kredytu 

wygląda następująco. Gdyby pojawiły się problemy ze spłatą kredytu i bank uruchomiłby 

postępowanie egzekucyjne, to egzekucja mogłaby być prowadzona z następujących składników 

majątku:  

1. z majątku osobistego kredytobiorcy - jego składniki wymienione są w art. 33 k.r.o.; przede 

wszystkim chodzi tu o przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także 

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

spadkodawca lub darczyńca postanowił, że mają one wejść do majątku wspólnego 

małżonków,  

2. z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności 

zarobkowej,  

3. z korzyści uzyskanych z przysługujących dłużnikowi praw autorskich i pokrewnych, praw 

własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.  

 

Jeżeli kredyt zaciągnięto w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, bank będzie mógł 

prowadzić egzekucję także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, 

nawet jeśli należą one do majątku wspólnego małżonków. 

Dla banku korzystniej jest zażądać, aby zgodę na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego wyraził 

na piśmie małżonek. W takiej sytuacji egzekucja niespłaconego kredytu będzie mogła być 

prowadzona z całego majątku wspólnego małżonków. Do majątku wspólnego w uproszczeniu 

wchodzą składniki majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa.  

 

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

 

IX.  Służebność osobista. 
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W księdze wieczystej obejmującej działkę, którą odziedziczyłem po rodzicach znajduje się wpis, 

zgodnie z którym ustanowiono na rzecz naszego już nieżyjącego sąsiada pana Z., prawo 

korzystania z drogi biegnącej wzdłuż naszej działki, a dochodzącej do drogi publicznej. 

Obecni właścicie sąsiedniej działki korzystają z dojazdu sporadycznie, bowiem mają dostęp do 

drogi głównej z innej strony. Czy mogę obecnie starać się o wykreślenie wpisu? 

 

Ujawniony w księdze wpis stanowi służebność osobistą – tj. obciążenie nieruchomości na rzecz 

oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. 

Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonania oznacza się w braku innych danych, według 

osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów 

miejscowych. Jest to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. 

Służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej, jednakże osoba mająca służebność 

mieszkaniową może umówić się z właścicielem, iż po jego śmierci służebność będzie 

przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Służebność osobista jest niezbywalna. Nie 

można przenosić uprawnienia do ich wykonywania. Nie można jej nabyć poprzez zasiedzenie.  

 

W przypadku śmierci uprawnionego możliwe jest zatem wykreślenie służebności na podstawie 

odpisu skróconego aktu zgonu. Opłata od wniosku o wykreślenie wynosi 100,00 zł. 

 

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

 

X. Postawienie budynku, na gruncie nie należącym do inwestora. 

Chciałbym rozpocząć budowę na gruncie będącym własnością syna, oczywiście mam na to jego 

zgodę. Czy składając wniosek o pozwolenie na budowę muszę przedłożyć dokument 

potwierdzający udzielenie tej zgody, np. w formie aktu notarialnego? 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę może być wydane 

wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Nie jest zatem wymagane 

wykazanie tego prawa za pomocą dokumentów. Warto przypomnieć, że zgodnie z definicją 

zawartą w art. 3 pkt 11 PrBud ilekroć w ustawie jest mowa o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Zatem w celu uzyskania pozwolenia na budowę w powyższej sytuacji konieczne będzie zawarcie 

pomiędzy właścicielem, a inwestorem umowy na podstawie której, będzie on mógł korzystać z 

gruntu w celach budowalnych. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XI. Dom na działce należącej do jednego z małżonków. 

Na należącej do moich rodziców działce budowalnej, wybudowaliśmy wspólnie z mężem dom, W 

księdze wieczystej obejmujące działkę nadal wpisani są moi rodzice, nie wpisano tam jednak 

budynku. Kto jest w takim razie właścicielem domu, w którym obecnie mieszkamy wraz z dziećmi? 

 

Zgodnie z łacińską paremią: Superficies solo cedit (to co znajduje się na powierzchni, przypada 

gruntowi), zgodnie z tą zasadą własności budynku oraz innych rzeczy połączonych z gruntem 

wzniesionego na gruncie z własnością tego gruntu, tj. co do zasady częścią składową gruntu są 

wszystkie rzeczy, a także rośliny, trwale złączone z tą nieruchomością ziemską. 

W polskim porządku prawnym zasada uregulowana jest w art. 48 i 191 k.c., nie ma ona jednak 

charakteru bezwzględnie obowiązującego - w pewnych warunkach nieruchomości wzniesione na 

cudzym gruncie nie są związane z własnością gruntu (np. obiekty wybudowane na gruncie 

oddanym w użytkowanie wieczyste, rodzinne ogródki działkowe).  

 

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

 

XII. Zmiana postanowień umowy o dożywocie. 

Stryj zawarł z bratanicą umowę o dożywocie w formie aktu notarialnego, w zamian za 

przeniesienie własności działki wraz z zabudowaniami bratanica zobowiązała się zapewnić 

stryjowi dożywotnie utrzymanie polegające na przyjęciu go jako domownika, dostarczaniu mu 

wyżywienia, mieszkania, ubrania, światła i opału, zapewnieniu mu odpowiedniej pomocy i 

pielęgnowania w chorobie oraz sprawieniu mu własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego 

miejscowym zwyczajom. Strony ustaliły, że dożywotnia służebność mieszkania polegać będzie na 

prawie mieszkania we wszystkich izbach budynku oraz na prawie korzystania ze wszystkich 

pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku budynku. Bratanica zobowiązała się także 

ustanowić powyższą służebność na rzecz stryja w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym po 

wyburzeniu obecnie istniejącego.  Bratanica na czas budowy nowego domu zameldowała stryja w 

innym budynku, którym zajmowała wraz z rodziną, początkowo traktowała stryja jako 

domownika, z czasem zażądała jednak by  wyprowadził się z mieszkania na parterze budynku i 

przeniósł się do suteryny. Zaprzestała też dostarczać wyżywienie, ubranie, odpowiednią pomoc i 

pielęgnowanie w chorobie. Stryj jest osobą niepełnosprawną, choć w chwili obecnej samodzielną. 

Stryj nie posiadał innego majątku, ani żadnego dochodu, po zawarciu umowy o dożywocie utracił 

bowiem prawo do zasiłku dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe. Obecnie 

posiłki i pomoc otrzymuje od obcych osób, od sąsiadów. Nowy budynek jest obecnie wykańczany i 
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nieługo możliwe będzie zamieszkanie w nim. Bratanica nie zareagowała w żaden sposób na 

wezwanie w sprawie niewywiązywania się z warunków umowy notarialnej o dożywocie zostało 

zignorowane.  

 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie 

stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą 

styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte 

treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. W 

wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli 

dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.(art. 913 k.c.). 

 

W przedmiotowej sprawie stryj może wnieść pozew do sądu żądając, aby sąd dokonał zmiany 

treści prawa dożywocia poprzez ustanowienie dożywotniej renty w zamian za dostarczanie 

wyżywienia, ubrania, zapewnienia odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie.  

Możliwym także pozostaje wydanie przez sąd orzeczenia, w którym, zgodnie z postanowieniami 

aktu notarialnego, wskazane zostaną pomieszczenia w nowym budynku, które zajmować będzie 

mógł uprawniony, wraz z prawem korzystania z części wspólnych, w tym z podwórka. 

 

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

 

XIII. Zakładanie i przeprowadzanie przez cudzy grunt przewodów służących do 

przesyłania płynów (wody, ścieków) oraz urządzeń z nimi związanych. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się pani B, która poprosiła o wyjaśnienie 

zasad zakładania i przeprowadzania przez cudzy grunt przewodów służących do przesyłania 

płynów oraz urządzeń z nimi związanych. 

 

W procesie budowlanym związanym z przygotowaniem i przystąpieniem do realizacji ciągów, 

przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów (wody, ścieków) wymagane jest 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

Decyzja o pozwoleniu na budowę może być wydana wyłącznie temu, kto złoży wniosek o 

wydanie takiej decyzji oraz wykaże prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością, 

na której inwestycja ma być realizowana. 

 

Pani B. jest właścicielem nieruchomości, jednak jest ona przeciwna inwestycji, która miała być 

realizowana na należącym do niej gruncie. 
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Inwestor powinien zatem podjąć rozmowy z właścicielem gruntu w celu uzyskania zgody pani B. 

na wykonanie zamierzonych prac. W sytuacji, gdy Pani B wyrazi zgodę na wejście na swoją 

nieruchomość i wybudowanie planowanych obiektów, powinna zostać sporządzona stosowna 

umowa, w której oprócz zgody na przeprowadzenie inwestycji, uregulowane zostaną (m.in.) 

kwestie odszkodowania za powstałe szkody, ewentualnie za zmniejszenie się wartości 

nieruchomości po wybudowaniu urządzeń.  

Jeżeli natomiast rokowania między inwestorem, a panią B zakończą się wynikiem negatywnym, 

inwestor będzie mógł wystąpić z wnioskiem do właściwego organu administracji publicznej 

(starosty) o wydanie decyzji zezwalającej na wejście na grunt w celu zrealizowania inwestycji 

[art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 

2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)]. Pani B, przysługiwać wówczas będzie roszczenie o 

odszkodowanie za poniesione straty, a także dodatkowe odszkodowanie za obniżenie wartości 

nieruchomości, jeżeli wskutek wybudowania obiektów nastąpi takie obniżenie. Gdyby w wyniku 

wykonanych prac, pani B nie mogła z niej korzystać, będzie mogła żądać wykupienia 

nieruchomości po cenach rynkowych. 

 

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

 

XIV. Przedawnienie roszczeń z tytułu pożyczki. 

Klient otrzymał pismo z banku informujące go o konieczności spłaty zobowiązania kredytowego 

zaciągniętego w 2000r. W piśmie z września 2011r bank zażądał zwrotu zaciągniętej pożyczki.  

Czy roszczenie o zapłatę nieuregulowanej kwoty kredytu nie uległo już przedawnieniu? 

 

Termin przedawnienia roszczeń banku wynikających z kredytu bankowego wynosi 3 lata. Mówi o 

tym art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, 

termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lat. Bank prowadzi działalność 

gospodarczą wiec termin przedawnienia wynosi trzy lata). 

Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 

1 k.c.) czyli od momentu w którym wierzyciel mógł żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. 

jeśli wiec poszczególne raty kredytu miały ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat 

przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z 

zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu 

płatności. 
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W przypadku przedawnienia roszczenia, ten przeciwko komu ono przysługuje może skutecznie 

odmówić jego spełnienia (odmówić zapłaty), powołując się na przedawnienie. Należy jednak 

pamiętać, że terminy przedawnienia mogą być przerywane. Przerwanie biegu terminu 

przedawnienia następuje np. wówczas gdy bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę, skieruje 

sprawę do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Po każdym przerwaniu bieg terminu 

należy liczyć od nowa. Jeśli sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika, termin przedawnienia 

w ogóle nie biegnie.  

 

Nie mniej jednak bezczynność banku, a także brak po stronie dłużnika działania polegającego na 

uznaniu długu może prowadzić w konsekwencji do przedawniania roszczeń.    

 

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

 

XV. Skarga na czynności komornika. 

Klient – kredytobiorca zalegał ze spłatą należności wobec banku, wobec czego bank wszczął 

egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi. Dłużnik uważa, że komornik narusza jego prawa i 

chce zaskarżyć czynności komornika. Pyta gdzie może złożyć skargę na czynności komornika. 

 

Dłużnikowi przysługuje skarga na czynności komornika. Skargę na czynności komornika należy 

wnieść do sądu rejonowego, przy którym działa komornik i opłacić tzw. opłatą stałą w wysokości 

100 zł. Zaskarżeniu podlegają te czynności komornika, które w ocenie dłużnika naruszają jego 

prawa lub choćby im zagrażają, jak np. niespodziewane przeszukanie lokalu. W treści skargi 

dłużnik powinien wskazać konkretną czynność komornika (np. zajęcie rzeczy) oraz sformułować 

wniosek o zmianę bądź uchylenie dokonanej czynności. Skargę należy zwięźle uzasadnić i 

oczywiście podpisać. Powyższe elementy skargi są obowiązkowe. W razie ich niedochowania sąd 

nie będzie rozpatrywał skargi, tylko ją odrzuci. Termin do wniesienia skargi wynosi siedem dni i 

należy go liczyć od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o dokonaniu czynności przez 

komornika (dzień doręczenia np. zawiadomienia o zajęciu), chyba że dłużnik był obecny przy 

czynności komornika, wtedy bowiem termin siedmiodniowy należy liczyć od dnia dokonania 

czynności. 

 

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

 

XVI. Zatarcie skazania. 

W 1992 roku zostałem skazany za udział w bójce na karę 1 roku pozbawienia wolności w 

zawieszeniu na 2 lata próby. Mój nowy pracowdaca wymaga ode mnie przestawienia czystej karty 

karnej. Byłem również zobowiązany zapłacić 1.000 zł poszkodowanemu, co uregulowałem.  
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Czy to skazanie przed kilkunastu lat będzie jeszcze widoczne w rejestrze? 

 

Zatarcie skazania w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności lub na karę 25 lat 

pozbawienia wolności następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania 

kary albo od przedawnienia jej wykonania (art.107 § 5 i 6 k.k.). 

W przypadku kary pozbawienia wolności, jeżeli nie przekracza 3 lat, sąd może na wniosek 

skazanego zarządzić zatarcie już po upływie 5 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia jej 

wykonania (art. 107 § 2 k.k.). Warunkiem bezwzględnym jest jednak to, aby w tym okresie 

skazany przestrzegał porządku prawnego. 

W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności zatarcie następuje z mocy prawa z 

upływem 10 lat wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jeżeli 

sprawca czynu zabronionego przez ustawę karną był skazany na grzywnę albo karę ograniczenia 

wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania 

kary albo przedawnienia jej wykonania. Skazany może zgłosić do sądu wniosek o zatarcie 

skazania po upływie 3 lat od wykonania, darowania albo przedawnienia wykonania kary (art. 107 

§ 4 k.k. ). 

Sąd może nie uwzględnić wniosku skazanego o zatarcie skazania bądź to z przyczyn formalnych 

(np. nie upłynął jeszcze termin do zatarcia skazania), bądź też z przyczyn merytorycznych, a więc 

w razie stwierdzenia, że skazany w okresie wymaganym do zatarcia skazania nie przestrzegał 

porządku prawnego. Skoro pozytywne załatwienie wniosku skazanego uzależnione jest od 

przestrzegania przez niego porządku prawnego, sąd zobowiązany będzie do dokonania w tym 

przedmiocie ustaleń. 

W przypadku odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie skazania następuje z mocy prawa z 

upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie 

skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem 

wykonania. W przypadku gdy na sprawcy ciążą dwa lub więcej skazań nie pozostających w 

zbiegu przestępstw, jak również jeśli skazany po rozpoczęciu lecz po upływie okresu 

wymagającego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko 

zatarcie wszystkich skazań. Zatarcie skazania musi doprowadzić do pełnego wykreślenia 

przestępstwa z karty karnej skazanego. Nie jest dopuszczalne wykreślanie skazań na raty tylko w 

stosunku do niektórych zamieszczonych w karcie karnej czynów. Nie może być sytuacji, gdy 

zaciera się jedno skazanie, a inne pozostają; zasada ta dotyczy zarówno zatarć i skazania z mocy 

prawa jak i tych dokonywanych na wniosek skazanego. Zatarcie skazania może nastąpić także 

wskutek zmiany ustawodawstwa, gdy według nowej ustawy czyn nie jest już zabroniony pod 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_dożywotniego_pozbawienia_wolności
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzywna_%28prawo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_ograniczenia_wolności
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_ograniczenia_wolności
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sąd
http://pl.wikipedia.org/wiki/Środek_karny
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groźbą kary (art. 4 § 4 k.k.), oraz w wypadku pomyślnego upływu okresu próby, na którą 

warunkowo zawieszono karę pozbawienia wolności, oraz dodatkowo 6 miesięcy (art. 76 § 1 k.k.). 

W powyższej sytuacji koniecznej jest zatem złożenie wniosku o zatarcie skazania. 

 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Klauzula wykonalności - urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z 

urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, 

których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy przy jego 

realizacji. 

Istotą klauzuli wykonalności jest autorytatywne stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny nadaje 

się do wykonania w drodze przymusu (zazwyczaj w trybie egzekucji sądowej). Tytuł egzekucyjny 

opatrzony klauzulą wykonalności staje się tytułem wykonawczym. Ponieważ w polskim procesie 

cywilnym co do zasady tylko tytuł wykonawczy może być podstawą egzekucji, nadanie klauzuli 

wykonalności stanowi zezwolenie sądu na wszczęcie egzekucji. 

W przypadku orzeczeń sądowych niepodlegających wykonaniu w drodze egzekucji, stwierdzeniu 

skuteczności takiego orzeczenia służy nie klauzula wykonalności, lecz postanowienie o 

stwierdzeniu prawomocności. 

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu uregulowano w art. 776-

795 (dział II tytułu I części trzeciej) k.p.c.  

Zasadą jest wszczynanie postępowania na wniosek wierzyciela, niekiedy tylko sąd nadaje 

klauzulę wykonalności z urzędu. O nadaniu klauzuli wykonalności sąd orzeka postanowieniem na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Sąd doręcza postanowienie wierzycielowi. Również 

postanowieniem sąd oddala wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, gdy brak podstaw do jej 

nadania. 

Właściwość miejscowa sądu jest określona przepisami (art. 781 k.p.c.) i jest właściwością 

wyłączną - sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy lub sąd drugiej instancji dopóki 

akta sprawy znajdują się w tym w sądzie; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego. Właściwość 

sądu nie podlega zmianie przez odmienny wybór wierzyciela. 

Sąd w tym postępowaniu stwierdza czy dokument, który ma być opatrzony klauzulą 

wykonalności, stanowi tytuł egzekucyjny w rozumieniu art. 777 k.p.c. (m.in. orzeczenie sądu 

prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed 

sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Postanowienie
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wykonaniu; wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed 

mediatorem). 

W niektórych przypadkach (np. bankowego tytułu egzekucyjnego, aktu notarialnego 

zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, lub orzeczenia określającego warunki jego 

wykonalności) sąd bada także, czy wierzyciel spełnił warunki określone w tytule egzekucyjnym 

lub oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. W przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego sąd 

bada także, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z 

czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności 

banku wynikającej z tej czynności. 

Forma. 

Zgodnie z przepisem § 182 regulaminu sądowego sąd nie wydaje oddzielnego postanowienia 

nadając klauzulę wykonalności orzeczeniu sądu albo ugodzie zawartej przed sądem, poprzez 

samo naniesienie pieczęci lub nadruku na odpis orzeczenia lub ugody. 

Co do zasady klauzulę wykonalności nadaje się przeciwko osobie wskazanej w treści tytułu 

egzekucyjnego jako zobowiązany (dłużnik) i na rzecz osoby wskazanej jako uprawniony 

(wierzyciel). Jeśli przepisy prawa to dopuszczają, można tytułowi egzekucyjnemu nadać klauzulę 

wykonalności przeciwko lub na rzecz innych osób niż wymienione w tytule. Jest to tzw. klauzula 

rozszerzona lub konstytutywna. Ogólnie rzecz biorąc jest to dopuszczalne przy przejściu praw lub 

obowiązków określonych w tym tytule i ma na celu uniknięcie konieczności wytaczania 

kolejnego procesu. Przepisy przewidują także wyjątkowo dopuszczalność prowadzenia egzekucji 

przeciwko innym osobom bez potrzeby uzyskiwania klauzuli rozszerzonej na te osoby (np. z 

wynagrodzenia za pracę wchodzącego do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka). 

Klauzula wykonalności przybiera postać wzmianki umieszczonej na tytule egzekucyjnym poprzez 

odciśnięcie pieczęci lub nadruk. Treść tej wzmianki jest określona rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z 21 stycznia 2005 roku w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 154). Brzmi ona obecnie: 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ... 20 ... r. Sąd ... w ... stwierdza, że niniejszy tytuł 

uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie … oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, 

których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie 

będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast 

wykonalne. 

Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: "W imieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej". Jeżeli sąd, nadając klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Orzeczenie_sądowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ugoda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Postępowanie_sądowe
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170154
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zasądzającemu świadczenie w walucie obcej, zobowiązuje komornika do przeliczenia zasądzonej 

kwoty na walutę polską, klauzula wykonalności powinna zawierać ponadto następującą treść: 

Sąd zobowiązuje komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego 

kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi. 

Zażalenie. 

Na nadanie klauzuli wykonalności lub jego odmowę przysługuje w terminie 7 dni zażalenie - jeśli 

klauzulę nadał sąd, lub skarga - jeśli nadał ją referendarz sądowy. Termin ten biegnie dla 

wierzyciela od dnia doręczenia mu postanowienia przez sąd, a dla dłużnika - od dnia doręczenia 

mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Przyjmuje się, że dłużnikowi nie służy środek 

zaskarżenia na postanowienie odmowne, ponieważ nie narusza ono jego praw. 

W zażaleniu lub skardze można skutecznie podnosić tylko zarzuty związane z przesłankami 

nadania klauzuli wykonalności (np. że orzeczenie sądowe jest nieprawomocne, ani nie posiada 

rygoru natychmiastowej wykonalności). Bezskuteczne są natomiast zarzuty dotyczące zasadności 

roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Środkiem obrony dłużnika w egzekucji o charakterze 

merytorycznym jest powództwo przeciwegzekucyjne. 

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

II. Sprostowanie świadectwa pracy. 

W wydanym panu A. świadectwie pracy błędnie wpisano termin zawarcia umowy na 1.01.1990r., 

podczas, gdy zaczął on pracować 3 miesiące wcześniej, na podstawie umowy na okres próbny. 

Pracodawca odmówił sprostowania świadectwa twierdząc, że w posiadanych w aktach 

osobowych pracownika brak jest umowy obejmującej poprzedni okres. Beneficjent chciałby 

wiedzieć jakie kroki powinien podjąć. 

 

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy (patrz pkt II Dział III 

Newslettera), zgodnie z treścią art. 97 § 2 (1) k.p. wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego 

sprostowanie. W razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę pracownikowi przysługuje, w 

ciągu 7 dni od zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia 

z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.  

Pracodawca ma obowiązek zawiadomienia pracownika na piśmie o negatywnym rozpatrzeniu 

wniosku o sprostowanie świadectwa pracy bądź wydania nowego dokumentu. Termin 

rozpatrzenia wniosku pracownika zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r. 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zażalenie
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i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U.1996.60.282) wynosi 7 dni. Dopiero po 

wykorzystaniu tej drogi ma nastąpić uruchomienie postępowania przed sądem.  

Właściwy miejscowo, zgodnie z art. 461 § 1 k.p.c., jest sąd właściwości ogólnej pozwanego 

(zgodnie z  art. 30 k.p.c. - sąd miejsca zamieszkania albo siedziby) albo sąd, w którego okręgu 

praca jest, była lub miała być wykonywana, albo sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.  

Wartość przedmiotu sporu została ustalona na podstawie art. 23[1] k.p.c., stanowiącego, że: „W 

sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku 

pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia 

za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres 

jednego roku”. 

W sprawach z zakresu prawa pracy pracownik dochodzący roszczeń z zakresu prawa pracy nie 

ma obowiązku uiszczania opłat sądowych (art. 463 § 1 k.p.c.), zatem z wniesieniem pozwu nie 

będzie wiązała się konieczność uiszczenia opłaty sądowej. 

W żądaniu pozwu oprócz wskazania zakresu sprostowania, tj. jaka informacja została błędnie 

wskazana, należy również podać w jaki sposób sąd winien dokonać sprostownia, tj. podanie  

treści  prawidłowego zapisu. 

W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika pracodawca winien wydać 

niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się 

orzeczenia sądu w tej sprawie.  

W przypadku wydania przez pracodawcę nowego świadectwa pracy pracodawca obowiązany jest 

najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy usunąć z akt osobowych pracownika i 

zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.  

Niewydanie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy może powodować szkodę 

po stronie pracownika. Wniesienie do sądu pracy przez pracownika pozwu o odszkodowanie 

pociąga za sobą powstanie po jego stronie obowiązku wykazania związku przyczynowego 

pomiędzy niewydaniem lub niewłaściwym wydaniem świadectwa pracy przez pracodawcę a 

niemożnością zatrudnienia poszkodowanej osoby, a więc powstaniem szkody. Należy udowodnić 

istnienie realnej możliwości zatrudnienia, a więc istnienia oferty pracy, i niemożność skorzystania 

z niej w wyniku niewydania świadectwa pracy w terminie lub wydania niewłaściwego 

świadectwa pracy.  

Orzeczenie sądu w tym zakresie nie zastępuje świadectwa pracy. W tej sytuacji pracodawca 

winien niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, wydać nowy dokument, który biegnie od 

uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Stan wyższej konieczności - pojęcie to pojawia się w kodeksie karny i kodeksie 

cywilnym, stanowi ono określenia stanu, który usprawiedliwia, przy zaistnieniu wszystkich 

wskazanych w przepisie przesłanek wyłączenie odpowiedzialności za bezprawne działanie, 

prowadzące np. do naruszenia nietykalności, zniszczenia mienia itp. 

 

Zgodnie z treścią art. 26 k.k.: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia 

bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli 

niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od 

dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w 

warunkach ww. określonych, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej 

od dobra ratowanego.W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może 

zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Nie stosuje się 

nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek 

chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.  

 

Art. 424 k.c. Stanowi natomiast, iż: „Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił 

cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego 

bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, 

jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i 

jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.” 

 

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

 

II. Świadectwo pracy - obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy wynika 

bezpośrednio z art. 97 k.p. Pracodawca jest zobowiązany do jego niezwłocznego wydania w 

przypadku zakończenia stosunku pracy bez względu na żądanie bądź wniosek pracownika. 

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

z pracodawcą. 

Pracodawca jest zobligowany do wydania świadectwa pracy w dwóch przypadkach: 

1) gdy następuje rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia przez pracodawcę 

lub pracownika, a także za porozumieniem stron oraz w wyniku rozwiązania stosunku 

pracy bez wypowiedzenia. 
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2) w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, np. w wyniku śmierci pracownika.  

Przepis art. 97 k.p. nie związuje pracodawcy terminem, w jakim ma on wydać świadectwo pracy 

pracownikowi, przepis wskazuje jedynie na konieczność dokonania tej czynności niezwłocznie, tj. 

bez zbędnej zwłoki.  

W § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie 

szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. 

Nr 60, poz. 282 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie), wskazano natomiast, że jeżeli wydanie 

świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej nie jest możliwe, 

pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy 

pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza go w 

inny sposób. Powyższy przepis nakłada zatem na pracodawcę ma obowiązek doręczenia 

świadectwa pracy najpóźniej w ciągu 7 dni, może tego dokonać osobiście jak i za pośrednictwem 

poczty, posłańca itp. Najwcześniejszym terminem, w którym pracodawca może wydać 

świadectwo pracy, jest dzień rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy.  

Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi osobiście lub osobie przez niego upoważnionej. 

Forma upoważnienia powinna być pisemna.  

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym 

dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu poprzedniej umowy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo 

pracy tylko na jego żądanie. Termin do wniesienia żądania określa § 2a rozporządzenia. 

Pracownik ma obowiązek zgłoszenia pracodawcy żądania wydania świadectwa pracy najpóźniej 

w dniu poprzedzającym dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.  

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy na skutek śmierci pracownika, pracodawca ma 

obowiązek sporządzenia świadectwa pracy oraz włączenia go do akt osobowych zmarłego 

pracownika. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy zmarłego pracownika może wystąpić 

członek jego rodziny, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.  

Treść świadectwa pracy. 

W świadectwie pracy muszą się znaleźć informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej 

pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, 

a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z 

ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu 

wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.  

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i 

składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.  
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Zgodnie z treścią § 1 powyższego rozporządzenia w świadectwie pracy podaje się także 

informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia 

społecznego, które dotyczą m.in.: wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku 

pracy, podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, urlopu wypoczynkowego 

wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, 

wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego 

przepisami prawa pracy, okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego 

udzielenia, wykorzystanego urlopu wychowawczego, wykorzystania w roku kalendarzowym, w 

którym ustał stosunek pracy, a także zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p. (urlop w 

wymiarze 14 dni rocznie przysługujący pracownikowi posiadającemu dziecku do lat 2, z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia) dotyczącego po 1 stycznia 2004r. nie tylko kobiety 

pracownika, lecz także mężczyzny. Dodatkowo wskazuje się okres, za który pracownikowi 

przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na 

podstawie art. 361 § 1 k.p., jak również okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub 

w szczególnym charakterze (patrz pkt V Dział I Newslettera).  

Wydawanie świadectw pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Pracownik może wystąpić o 

sprostowanie świadectwa pracy w przypadku podania przez pracodawcę danych niezgodnych z 

prawdą lub niepełnych. Może on także żądać wydania kopii prawidłowo wydanego świadectwa 

pracy w związku z zagubieniem lub zniszczeniem lub inną przyczyną, którą pracownik winien 

podać jako uzasadnienie wniosku do pracodawcy. Pracodawca ma prawo odmowy wydania kopii, 

co może skutkować wniesieniem pozwu do sądu przez pracownika.  

 

 

 

 

 

 

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). 
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Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych, komunikatów organów administracji publicznej. 
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