
1 
 

 

 

 

 

Spis treści: 

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

I. „Zrzeczenie się” własności nieruchomości. .......................................................................... 2 

II. Należności podatkowe od spadku. ........................................................................................ 3 

III. Spadek po rozwiedzionym małżonku. ................................................................................... 4 

IV. Zgoda na zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. ....................................................... 5 

V. Podjęcie pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego. ............................................ 6 

VI. Umowa na zastępstwo. .......................................................................................................... 6 

VII. Uprawnienie do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. .......................................................... 8 

VIII. Przysposobienie niepełne. ..................................................................................................... 8 

IX. Podział majątku wspólnego. .................................................................................................. 9 

X. Mediacja jako ratunek dla małżonków. ............................................................................... 11 

XI. Nieuzasadnione odwołanie darowizny. ............................................................................... 12 

XII. Odszkodowanie za zalanie mieszkania. .............................................................................. 13 

XIII. Zajęcie przez komornika środków z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego. ................................. 15 

XIV. Żądanie od ubezpieczyciela zwrotu kwoty wpłaconej tytułem nawiązki przyznanej na 

rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. ...................................................... 15 

XV. Pełnomocnictwo dla profesjonalnego pełnomocnika. ......................................................... 16 

XVI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ....................................................................... 18 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. ....................................................................... 19 

I. Powództwo o eksmisje. ....................................................................................................... 19 

II. Wniosek o wydanie protokołu rozprawy. ............................................................................ 21 

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych .......................................................... 21 

I. Pełnomocnictwo. ................................................................................................................. 21 

II. Niedozwolone klauzule konsumencie. ................................................................................ 23 

 

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

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. 



2 
 

 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 0r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, 

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

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

Dział I. Artykuły 

I. „Zrzeczenie się” własności nieruchomości. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosiła się pani M., która poinformowała, że 

toczy się przeciwko niej postępowanie mające na celu wyegzekwowanie zaległości w płatnościach 

z tytułu podatku od nieruchomości. Z dokumentów przedstawionych prawnikowi wynikało, że 

organ podatkowy - rok po śmierci ojca pani M. (właściciela nieruchomości) – zawiesił 

prowadzone postępowanie podatkowe, podejmując jednocześnie czynności mające na celu 

ustalenie osób zobowiązanych do ponoszenia ciężarów z tytułu podatku od nieruchomości. Na 

podstawie danych, które organ podatkowy pozyskał, ustalone zostało, że osobą zobowiązaną jest 

pani M., przeciwko której wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne mające na celu 

wyegzekwowanie kwot należnych za okres 7 lat (2 lata zawieszenia postępowania spowodowało, 

że zobowiązania za okres zawieszenia postępowania nie uległy przedawnieniu). W rozmowie z 

prawnikiem Pani M. wyraziła wolę „odrzucenia spadku” lub „zrzeczenia się własności 

nieruchomości” z którą związany jest obowiązek podatkowy. 

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 

93 z późn. zm.) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w ciągu 

sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (tzn. 

od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy) oraz, że brak 

oświadczenia spadkobiercy w terminie, o którym mowa, jest jednoznaczny z prostym przyjęciem 

spadku (tzn. z przyjęciem spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe). Mając 

na uwadze, że Pani M. uchybiła terminowi wskazanemu w przepisach, o których mowa (art. 1015 

k.c. w związku z art. 1012 k.c.) i nie złożyła (przed sądem lub przed notariuszem ustnie lub na 
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piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym albo przez pełnomocnika) oświadczenia o 

odrzuceniu spadku - nabycie tego spadku stało się definitywne. Prawnik wyjaśnił także, że 

przepisy dotyczące spadkobrania nie przewidują możliwości „zrzeczenia się” spadku na rzecz 

innej osoby a także, że nie można wyzbyć się nieruchomości przez zrzeczenie się jej własności. 

Możliwość zrzeczenia się własności nieruchomości (nie spadku), które to zrzeczenie pociągało za 

sobą nabycie własności przez gminę, na obszarze której nieruchomość była położona 

przewidywał art. 179 k.c. - przepis ten został jednak uznany za niezgodny z art. 2 i art. 165 

Konstytucji RP i utracił moc obowiązującą w 2006 r.  

W tym stanie rzeczy Pani M. poinformowana została o możliwości złożenia gminie, na obszarze 

której położona jest nieruchomość, zaproszenia do zawarcia umowy przekazania odziedziczonej 

nieruchomości w trybie art. 902
1
 k.c. Przepis, o którym mowa stanowi, że właściciel może 

przenieść w drodze umowy własność nieruchomości na gminę albo na Skarb Państwa 

(pierwszeństwo w nabyciu przysługuje gminie, Skarb Państwa może zawrzeć umowę w terminie 

trzech miesięcy od dnia złożenia zaproszenia do zawarcia umowy albo wcześniej, w sytuacji gdy 

gmina podjęła decyzję negatywną). Prawnik wyjaśnił także, że umowa ta - dla swej ważności - 

powinna być objęta formą aktu notarialnego. 

 

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

 

II. Należności podatkowe od spadku. 

 

Klientka odziedziczyła spadek po matce. Czy musi zapłacić podatek od spadku? 

 

W przypadku dziedziczenia podatnicy - spadkobiercy należący do kręgu najbliższej rodziny 

spadkodawcy mogą korzystać z całkowitego zwolnienia od podatku. Warunkiem jest zgłoszenie 

nabycia spadku w urzędzie skarbowym. 

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się na druku SD- Z2. Właściwym miejscowo jest 

urząd skarbowy miejsca położenia przedmiotów spadkowych. Jeżeli w skład spadku wchodzi 

nieruchomość, właściwość ustala się według miejsca położenia nieruchomości. 

Termin na zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego wynosi 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku notarialnego 

poświadczenia dziedziczenia termin liczony jest od dnia zarejestrowania aktu. 

Jeśli spadkobierca nie wystąpi do sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o 

stwierdzeniu nabycia spadku, orzeczenie staje się prawomocne po upływie 21 dni od jego 

ogłoszenia. W przypadku złożenia powyższego wniosku, bez późniejszego składania apelacji, 
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orzeczenie uprawomocni się po upływie 14 dni od doręczenia uzasadnienia i od tego dnia należy 

liczyć 6-miesięczny okres na złożenie druku SD-Z2. 

O nabyciu spadku podatnik może się jednak dowiedzieć w terminie późniejszym, czyli po 

upływie 6 miesięcy od orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. W takiej sytuacji 

podatnikowi również przysługuje zwolnienie od podatku, jednak aby móc skorzystać ze 

zwolnienia, należy po pierwsze zgłosić nabycie spadku w terminie do 6 miesięcy od dnia, w 

którym podatnik dowiedział się o ich nabyciu, a po drugie uprawdopodobnić fakt późniejszego 

powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Uprawdopodobnieniem będzie przedstawienie faktów 

potwierdzających nie otrzymanie wiadomości o stwierdzeniu nabycia spadku np. z powodu 

pobytu za granicą itp. lub późniejsze przypadkowe, otrzymanie informacji o nowym składniku 

majątku. W tym przypadku liczy się faktyczna wiedza, a nie powinność czy możliwość. 

Obowiązek udowodnienia, kiedy powzięta została wiadomość o składniku majątku, spoczywa na 

spadkobiercy. Uprawdopodobnieniem będzie np. moment otrzymania dokumentu 

potwierdzającego powstanie obowiązki lub prawa wobec danego składnika (np. wezwanie do 

zapłaty podatku) lub poświadczenie uzyskania informacji od osoby trzeciej informacji. 

Skutkiem braku zgłoszenia nabycia spadku w powyższym sześciomiesięcznym terminie jest 

utrata zwolnienia od podatku. Spadkobierca podlega wówczas opodatkowaniu na zasadach 

określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. 

Warto pamiętać, iż w przypadku uchybienia terminowi nie ma możliwości jego przywrócenia. 

 

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

 

III. Spadek po rozwiedzionym małżonku. 

 

Moi rodzice rozwiedli się kilkanaście lat temu, nie przeprowadzili podziału majątku, mieli dwójkę 

dzieci, mnie i moją siostrę, która zginęła tragicznie w zeszłym roku. Ojciec zmarł trzy lata temu. 

Po rozwodzie mama wyszła ponownie za mąż i z tego związku ma syna. 

Czy mama i mój przyrodni brat będą dziedziczyli spadek po ojcu? 

 

Po śmierci jednego z byłych małżonków pozostawiony po nim majątek osobisty i udział w 

współwłasności dziedziczą jego żyjące dzieci w częściach równych. Późniejsza śmierć dziecka 

powoduje, że odziedziczona część spadku po zmarłym wcześniej rodzicu wraz z dodatkowymi 

składnikami będącymi majątkiem dziecka tworzy nową masę spadkową po dziecku. O ile nie 

miało ono zstępnych (dzieci) do dziedziczenia uprawnieni są jego małżonek, rodzeństwo i 

rodzice. W takim stanie rzeczy spadek ten przejdzie na żyjącego rodzica (matkę) oraz żyjącą 

siostrę w częściach równych. Dziecko, którego ojcem jest drugi mąż nie dziedziczy po pierwszym 
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mężu. Także była żona nie dziedziczy po byłym mężu. Zatem spadek po ojcu w całości 

odziedziczy żyjąca córka z pierwszego małżeństwa.  

 

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

 

IV. Zgoda na zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. 

 

Byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Z uwagi na likwidację 

stanowiska, które zajmowałem, pracodawca rozwiązał ze mną umowę za trzy miesięcznym 

wypowiedzeniem, jednocześnie zwalniając mnie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. 

W wypowiedzeniu, które mi przedstawiono znajduje się oświadczenie, że wyrażam zgodę na 

zwolnienie od pracy. Czy wyrażenie takiej zgody jest dla mnie bezpieczne i konieczne? 

 

W przepisach Kodeksu pracy nie ma podstawy prawnej umożliwiającej pracodawcy jednostronne 

zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. Art. 22 § 1 k.p. precyzuje ponadto, że przez nawiązanie stosunku pracy 

pracownik zobowiązuje się m.in. do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Możliwość 

zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy można ewentualnie wyprowadzić z 

ogólnej zasady, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą korzystniej niż przepisy prawa 

pracy regulować zasady wykonywania pracy.  

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem w orzecznictwie pracodawca nie może według własnego 

jednostronnego i swobodnego uznania zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z 

zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czyli bez świadczenia pracy (tak Sąd Najwyższy w 

wyroku z 4 marca 2009r., II PK 202/08). Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest 

natomiast dopuszczalne tylko i wyłącznie na podstawie zgodnego porozumienia stron stosunku 

pracy. 

Jeśli zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy nastąpi na skutek jednostronnego 

oświadczenia woli pracodawcy, to niewątpliwie pracownik powinien zastosować się do takiej 

decyzji pracodawcy. Jednak nie jest to sytuacja bez wyjścia. Pracodawca, który dokonał tego w 

sposób bezpodstawny lub bezprawny, może liczyć się z tym, że pracownik ma możliwość 

dochodzenia przed sądem pracy roszczenia o dopuszczenie do świadczenia umówionej pracy. 

Zanim jednak pracodawca podejmie decyzję o zwolnieniu pracownika od świadczenia pracy, 

zobowiązuje go w pierwszej kolejności do wykorzystania urlopu wypoczynkowego (art. 167
1
 

k.p.). Kolejność ma tu o tyle istotne znaczenie, gdyż zwalniając pracownika z obowiązku 

świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie można jednocześnie zobowiązać 
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go do wykorzystania w tym samym okresie urlopu wypoczynkowego (zarówno bieżącego, jak i 

zaległego). 

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

 

V. Podjęcie pracy zarobkowej w czasie urlopu wychowawczego. 

 

Jestem na urlopie wychowawczym, ale od września chciałabym podjąć ponownie pracę na pół 

etatu. W tym czasie synem opiekowałaby się jego babcia. Czy jest to możliwe i nie ryzykuję tym 

samym utratą prawa do urlopu wychowawczego?  

 

Zgodnie z art. 186
2
 § 1 k.p. w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę 

zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub 

szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Istnieje możliwość, by pracodawca odwołał pracownicę z urlopu wychowawczego w razie 

niekorzystania z urlopu zgodnie z jego celem – czyli wtedy, kiedy pracownica na trwałe 

przestanie sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem. W takiej sytuacji pracodawca może 

wezwać pracownika do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 

30 dni od dnia potwierdzenia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia 

wezwania. 

Cel urlopu wychowawczego, czyli sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, z pewnością 

wyklucza możliwość podjęcia przez pracownicę pracy w pełnym wymiarze godzin pracy. 

Każdorazowo w razie podjęcia pracy należy ocenić, czy charakter tej pracy zarobkowej nie 

uniemożliwia sprawowania pracownikowi osobistej opieki nad dzieckiem. 

Przyjmuje się, że dopiero zupełne zaprzestanie sprawowania opieki i np. oddanie dziecka do 

żłobka lub przedszkola, lub powierzenie opieki na nim w pełnym zakresie innej osobie należy 

traktować jako podstawę do odwołania z urlopu. 

Należy nadmienić, iż nie ma obowiązku informowania dotychczasowego pracodawcy o podjęciu 

zatrudnienia lub innej działalności w okresie urlopu wychowawczego. 

 

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

 

VI. Umowa na zastępstwo. 

 

Zaproponowano mi umowę o pracę na zastępstwo na okres 6 miesięcy. Czym taka umowa różni 

się o umowy na czas określony? 
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Umowa na zastępstwo zawierana jest wtedy, kiedy pracownik firmy z uzasadnionych powodów 

nie może być w firmie obecny (zaś jego brak przełoży się na spadek wydajności pracy). W 

praktyce, umowy na zastępstwo zawierane są wtedy, kiedy pracownik przebywa na urlopie 

bezpłatnym, wychowawczym,  jest chory lub podlega rehabilitacji. 

Przy pracy na zastępstwo, podpisywana jest szczególną umową o pracę (art. 25 § 1 k.p.). 

Wyszczególnia się w niej dane zastępowanego pracownika lub nazwę stanowiska nieobecnego 

pracownika. Zakres zadań opisany w umowie o pracę powinien być zbliżony do zakresu zadań u 

pracownika zastępowanego, ale można wprowadzić tu pewne modyfikacje i różnice. 

Wynagrodzenie za zastępstwo ustalane jest tak samo jak w przypadku nowo zatrudnionej osoby – 

na drodze negocjacji między pracodawcą a „zastępczym” pracownikiem. Nie ma obowiązku 

proponowania pracownikowi pensji identycznej z pensją pracownika, który jest zastępowany – 

można na podstawie umowy o zastępstwo zapłacić więcej lub mniej niż wynosi pensja 

zastępowanego (byle nie naruszało to regulaminu wygradzania w firmie). Pracownik na 

zastępstwie nie uzyskuje automatycznie praw do majątku firmy jakim rozporządzał zastępowany 

pracownik – czyli jeśli pracownik miał komórkę lub służbowe auto, pracownik, który go 

zastępuje, może otrzymać te same dodatki, ale też wcale nie musi.  Pracodawca może też 

zatrudnić w oparciu o umowę na zastępstwo pracownika w niepełnym wymiarze godzin, nawet 

jeśli pracownik zastępowany pracował na cały etat. 

 

Rozwiązanie umowy o pracę 

Pomimo iż umowa na zastępstwo podpisywana jest na czas określony, nie ma obowiązku 

rzeczywistego wywiązania się z umowy. Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi na 

zastępstwo umowę w każdej chwili, z zachowaniem 3  - dniowego okresu wypowiedzenia. W 

przypadku zwolnień grupowych osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo 

również może być zwolniona z zachowanie 3  - dniowego okresu wypowiedzenia. Nie mają tu 

więc zastosowania przepisy o zwolnieniach grupowych. Pracodawca nie musi się tłumaczyć z 

tego, że dokonał decyzji o wypowiedzeniu umowy przed terminem jej wygaśnięcia. 

Czas zawarcia umowy o zastępstwo 

Jeśli umowa o pracę na zastępstwo zostanie zawarta na określony czas (np. roku), a po upływie 

tego terminu pracownik zastępowany nie zjawi się w pracy, pracodawca może przedłużyć okres 

trwania umowy na kolejny, dowolny czas (o ile oczywiście pracownik który pracuje jako 

zastępca, wyrazi taka wolę).  Takie przedłużenie może następować kilkukrotnie i na mocy art. 25  

§ 3 k.p., pracownik, który pracuje na umowie na zastępstwo nie przechodzi na umowę o prace na 

czas nieokreślony, nawet wtedy, kiedy po raz trzeci zawiera się  z nim umowę na określony czas 

zastępstwa.  
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VII. Uprawnienie do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

Z Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności otrzymałem orzeczenie o 

zaliczeniu mnie do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Podobno w niektórych 

przypadkach również osoby z umiarkowanym stopniem mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny. 

Jakie trzeba spełniać wymagania? 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, 

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. W orzeczeniu o 

niepełnosprawności znaleźć można dwie daty, tj. informację od kiedy istnieje niepełnosprawność 

osoby oraz datą zaistnienia ustalonego stopnia niepełnosprawności. Nie są to daty tożsame! 

Ograniczenia wiekowe nie dotyczą jedynie osób, które nie ukończyły 75 lat - wtedy bowiem 

zasiłek przysługuje niezależnie od posiadanego orzeczenia. Pomimo spełnienia powyższych 

przesłanek prawo do zasiłku nie przysługuje w razie zaistnienia jakiejkolwiek przesłanki 

negatywnej, np. uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego. Aby starać się o zasiłek pielęgnacyjny 

należy złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy społecznej. 

 

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

 

VIII. Przysposobienie niepełne. 

 

Po rozwodzie z pierwszym mężem, klientka zawarła drugi związek małżeński. Ma syna z 

poprzedniego związku. Obecny partner chciałby dokonać przysposobienia dziecka. 

 

Przysposobienie niepełne, w odróżnieniu od pełnego, rodzi w zasadzie tylko stosunek między 

przysposabiającym, a przysposobionym. Tak więc przysposobiony nie zostaje w pełni włączony 

do rodziny przysposabiającego, nie staje się bratem czy siostrą dzieci przysposabiającego ani 

wnukiem jego wstępnych, ani krewnym dalszych jego krewnych. Natomiast potomstwo 

przysposobionego, które przyjdzie na świat, będzie objęte stosunkiem przysposobienia, co 

oznacza, że przysposabiający będzie dziadkiem dzieci przysposobionego. Nie dochodzi jednak do 

pokrewieństwa między tymi zstępnymi a innymi krewnymi przysposabiającego. Z ograniczeniem 

skutków przysposobienia do samego przysposabiającego jest związane zachowanie przez 

przysposobionego wszelkich więzów pokrewieństwa z rodziną naturalną i pozostanie jej 



9 
 

członkiem, z tym zastrzeżeniem, że w rozumieniu przepisów traktujących o tzw. rodzinie małej, 

np. art. 23 k.r.o., przysposobiony wchodzi w skład rodziny przysposabiającego, a nie swoich 

rodziców naturalnych (art. 124 k.r.o.). Bezpośrednim skutkiem prawnym jest ustanie 

dotychczasowej władzy rodzicielskiej lub opieki i „przejście” przysposabianego wyłącznie pod 

władzę rodzicielską przysposabiającego. W związku z powyższym w przypadku przysposobienia 

niepełnego przez małżonka rodzica dziecka (ojczyma, macochę) małżonkowie wspólnie sprawują 

władzę rodzicielską. W przypadku przysposobienia niepełnego do aktu urodzenia zostaje wpisana 

adnotacja o formie przysposobienia. 

Przysposobienie niepełne powstaje na żądanie przysposabiającego wyrażone we wniosku o 

przysposobienie bądź też najpóźniej na rozprawie poprzedzającej wydanie orzeczenia o 

przysposobieniu. Na takie ograniczenie skutków przysposobienia muszą wyrazić zgodę rodzice 

dziecka lub jego opiekun, a także sam małoletni, jeśli ukończył 13 lat.  

Bezpośrednim skutkiem przysposobienia niepełnego jest ustanie władzy rodzicielskiej, który ma 

charakter definitywny (nie dotyczy jednak sytuacji rodzica dziecka będącego małżonkiem osoby 

przysposabiającej np. przysposobienia pasierba). Obok władzy rodzicielskiej istotne jest także 

ustalenie prawa do osobistej styczności z dzieckiem – w tym przypadku wydaje się możliwe 

pozostawienie uprawnień do osobistej styczności, powinny być także zachowane kontakty z 

dziadkami oraz innymi krewnymi. 

Obowiązek alimentacyjny wobec osoby przysposobionej ciąży na przysposabiającym w dalszej 

kolejności obowiązek ten spoczywa na wstępnych przysposobionego (na rodzicach oraz na 

dziadkach). 

Zasady dziedziczenia – zgodnie z art. 937 k.c. osoba przysposobiona w sposób niepełny posiada 

uprawnienie do dziedziczenia po osobie, która ją przysposobiła oraz jest powołana z ustawy do 

spadku po swoich „naturalnych” krewnych. W trakcie trwania przysposobienia niepełnego istnieje 

możliwość przekształcenia do w przysposobienie pełne, na wniosek osoby która dokonała 

przysposobienia niepełnego, w drodze postanowienia wydanego przez sąd opiekuńczy. 

 

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

 

IX. Podział majątku wspólnego. 

 

Klient uzyskał 15 lat temu rozwód, do tej pory nie dokonał podziału majątku wspólnego.  

Czy może jeszcze wystąpić do sądu o podział tego majątku? 

 

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku wspólnego jest prawem, z 

którego można skorzystać w dowolnym czasie po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, 
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która ustaje np. z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, uprawomocnienia 

się wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa czy też zawarcia 

małżeńskiej umowy majątkowej. Oznacza to, że prawo do złożenia wniosku o podział majątku 

wspólnego nie podlega przedawnieniu. Zatem każdy z byłych małżonków może w każdym czasie 

żądać podziału majątku wspólnego. 

Aby przeprowadzić podział majątku wspólnego w sytuacji, gdy brak jest zgody małżonków co do 

tego podziału należy wnieść wniosek o podział majątku wspólnego w sądzie rejonowym 

właściwym według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z 

małżonków do sądu spadku. Jedną z podstawowych kwestii, jaką zajmie się sąd jest ustalenie 

składu majątku wspólnego i jego wartości, które ma kluczowe znaczenie dla ustalenia komu 

przypadnie dany składnik i jak będzie wyglądać wzajemne rozliczenie się małżonków ( tzn. czy 

stronie należy się dopłata i w jakiej wysokości ). 

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać : 

 oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, 

 dane osobowe uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, 

 określenie wartości majątku podlegającego podziałowi, 

 przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz przedstawienie 

dowodów na poparcie tych okoliczności, 

 podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 

 dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej, ( np. wyrok rozwodowy, 

małżeńską umowę majątkową, wyrok sądu ustanawiający rozdzielność majątkową w 

trakcie małżeństwa); 

 załączniki. 

Nadto wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać dokładną listę składników 

majątku wraz z wyceną. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość wówczas do wniosku 

należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. W przypadku, gdy wycena zostanie zakwestionowana 

przez drugiego ze współmałżonków niezbędne może okazać się powołanie biegłego, który wyceni 

zakwestionowany składnik majątku. 

We wniosku o podział majątku wspólnego można zaproponować sposób jego podziału. W 

przypadku braku zgody drugiej strony na zaproponowany sposób podziału niezbędne okaże się 

postępowanie sądowe, w którym to sąd ustali skład majątku wspólnego i podzieli go pomiędzy 

małżonków. 

Skład majątku ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej, zaś jego wartość 

według cen rynkowych z daty podziału. 
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Złożenie wniosku o podziału majątku wspólnego wiąże się z obowiązkiem wniesienia stałej 

opłaty w wysokości 1000 zł (niezależnie od wartości dzielonego majątku). W przypadku 

wniesienia do sądu zgodnego projektu podziału majątku opłata wynosi 300 zł. 

 

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

 

X. Mediacja jako ratunek dla małżonków. 

 

Klient zgłaszający się do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich otrzymał przygotowany przez 

pełnomocnika małżonki - pozew, w którym wniesiono o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. 

Pozew był dla klienta dużym zaskoczeniem i szokiem psychicznym, wprawdzie miał świadomość, 

iż jego relacje z żoną nie były najlepsze w związku z licznymi problemami, między innymi z 

powodu jego trudności ze znalezieniem pracy, jednakże miał nadzieję, że problemy te są 

przemijające. Klient obawia się, że jednoznaczne stanowisko małżonki, która domaga się rozwodu 

może doprowadzić do orzeczenia rozwodu, którego, klient chciałby uniknąć. 

 

Na podstawie obecnie przepisów prawnych obowiązujących od 2005r. (art. 183
1-15

 k.p.c.), sąd ma 

możliwość skierowania małżonków do bezstronnego mediatora. Mediator jest osobą bezstronną, 

jest także zobowiązany do zachowania tajemnicy informacji, o których dowiedział się w czasie 

mediacji (chyba że strony wystąpią z wnioskiem o zwolnienie z zachowania tajemnicy), 

postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Postępowanie może prowadzić mediator wskazany przez 

strony lub też wybrany przez sąd spośród osób znajdujących się na liście mediatorów. Proces 

mediacji jest metodą polegającą na próbie rozwiązania sporu w której pomaga osoba trzecia, jej 

pomoc polega przede wszystkim na wsparciu stron we wzajemnej komunikacji, a także określenia 

interesów, problemów będących przedmiotem sporu oraz pomocy w  samodzielnym dojściu do 

kompromisowego rozwiązania, zaakceptowanego przez obie strony. Z takim wnioskiem Sąd 

wystąpi wówczas jeśli w ocenie dowodowej uzna, że nie zachodzą przesłanki do trwałego i 

zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Widząc nadzieję na pogodzenie się stron sąd może 

zaproponować skierowanie stron do mediacji. Udział w spotkaniu z mediatorem ma charakter 

dobrowolny, zatem zgodę na postępowania mediacyjne muszą wyrazić obie strony. Sprzeciw 

jednej ze stron uniemożliwia dalsze czynności mediacyjne. Jednocześnie należy pamiętać, że w 

przedmiotowym wnioskiem można zwrócić się na każdym etapie postępowania, w tym również 

na etapie postępowania przed sądem II instancji, po wniesieniu apelacji - jednakże wówczas 

konieczne jest złożenie zgodnego wniosku przez obie strony. 

Decyzję o skierowaniu na mediację wydaje Sąd w formie postanawiania wydanego również w 

czasie posiedzenia niejawnego. 
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Należy zwrócić uwagę, iż przedmiotem mediacji może być nie tylko dążenie do pogodzenia się 

małżonków, ale również dokonanie uzgodnień w zakresie innych istotnych kwestii np. odnośnie 

zaspokajania potrzeb rodziny, alimentów, sprawowania władzy rodzicielskiej oraz innych decyzji 

majątkowych oraz niemajątkowych. Zawarta przed mediatorem w sposób dobrowolny ugoda 

zostaje przez sąd uwzględniona podczas wydawania wyroku o rozwód czy separację. 

Niewątpliwą zaletą mediacji jest podjęcie przez obie strony próby wspólnego rozwiązania 

konfliktu, znalezienia kompromisowych rozwiązań, wzrostu poczucia odpowiedzialności za 

wspólne wypracowane rozwiązania. 

 

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

 

XI. Nieuzasadnione odwołanie darowizny. 

 

Pan R. został oskarżony przez ojca o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad nim w okresie od 

czerwca 2007 roku do grudnia 2010 roku polegające na wszczynaniu awantur, w trakcie których 

miał kierować pod jego adresem słowa obraźliwe, kierowanie gróźb karalnych oraz stosowanie 

przemocy fizycznej polegającej na popychaniu go i szarpaniu. W opinii klienta ojciec kieruje 

przeciwko niemu oskarżeniem, za namową córki, siostry klienta, która mieszka w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie i korzysta z przejazdu mieszczącego się na działce, na której znajduje 

się dom zajmowany przez oskarżonego i jego ojca. Przed kilkoma laty rodzice oskarżonego aktem 

notarialnym darowizny przekazali zarówno klientowi jak i jego siostrze swój majątek w postaci 

działki zabudowanej dwoma budynkami, gdzie w jednym domu mieszka siostra wraz z rodziną, a 

w drugim domu przekazanym na rzecz beneficjenta on sam wraz z ojcem, gdyż matka już zmarła. 

Na kliencie nie ciążą żadne zobowiązania wobec ojca wynikające z aktu notarialnego. Klient jest 

bezdzietnym kawalerem, natomiast siostra jest mężatką i ma dzieci.  

Klient otrzymał od ojca wypowiedzenie darowizny z powodów wskazanych w zarzutach aktu 

oskarżenia. Beneficjent nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu i uważa, że to on 

jest ofiarą działań ze strony siostry, która cały czas go prowokuje i namawia do podobnych 

zachowań także ojca. W opinii klienta siostra chce aby ojciec po odwołaniu darowizny przekazał 

dom na rzecz jej dzieci. 

 

Zgodnie z art. 899 k.c. podstawą odwołania darowizny może być niewdzięczność obdarowanego. 

Rażąca niewdzięczność obdarowanego musi przy tym wystąpić po zawarciu umowy darowizny. 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy 

rozumieć tylko takie czynności obdarowanego (działania lub zaniechania), które są skierowane 

przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie 
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przestępstwa przeciwko darczyńcy (zarówno przeciwko życiu, zdrowiu i czci, jak i przeciwko 

mieniu) oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków 

osobistych łączących go z darczyńcą (np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby mimo 

oczywistej możliwości). Znamion rażącej niewdzięczności nie wyczerpują z reguły czyny 

nieumyślne obdarowanego, a także drobne czyny nawet umyślne, ale niewykraczające w 

określonych środowiskach poza zwykłe konflikty życiowe (rodzinne). O istnieniu lub nieistnieniu 

podstaw do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności decydują w każdym 

wypadku konkretne okoliczności, rozważane na tle zwyczajów panujących w określonym 

środowisku społecznym. 

W przypadku jeśli podane w wypowiedzeniu darowizny nie są zgodne z prawdą w ocenie 

obdarowanego konieczne jest wystąpienie do sądu z powództwem o uznanie wypowiedzenia za 

bezskuteczne. 

Wszczęcie postępowania karnego nie przesądza bowiem o winie oskarżonego, zgodnie z 

obowiązującą w polskim systemie prawa zasadą, obowiązuje domniemanie niewinności, zatem 

dopiero wyrok skazujący stanowić będzie potwierdzenie prawdziwości zarzutów podnoszonych 

przez darczyńcę. 

Postępowanie karne i cywilne mogą toczyć się równolegle, istnieje jednak także możliwość 

złożenia wraz z pozwem o uznanie bezskuteczności odwołania darowizny wniosku o zawieszenie 

tego postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego. 

W postępowaniu karnym istnieje także możliwość podjęcia próby zakończenia sprawy przy 

pomocy mediatora, który pomoże stronom wyjaśnić ewentualne przyczyny panującego pomiędzy 

nimi konfliktu. Prowadzenie postępowania mediacyjnego w postępowaniu karnym odbywa się na 

takich samych zasadach jak w postępowaniu cywilnym (patrz pkt X Dział I Newslettera). 

 

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

 

XII. Odszkodowanie za zalanie mieszkania. 

 

Pani W. nie zawierała umów ubezpieczenia mieszkania od odpowiedzialności cywilnej. W 

sierpniu 2011r. otrzymała od towarzystwa ubezpieczeniowego wezwanie do zapłaty za szkodę w 

postaci zalania w dniu 13 czerwca 2009r. mieszkania poszkodowanego, na rzecz którego 

towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaciło na podstawie dokumentów zebranych w toku likwidacji 

szkody odszkodowanie w wysokości około tysiąca złotych. 

Według stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego ze zgromadzonych w toku postępowania 

likwidacyjnego dokumentów wynika, że zalanie mieszkania poszkodowanego nastąpiło z lokalu 

pani W., w wyniku pęknięcia kolanka doprowadzającego wodę do kranu. Towarzystwo uznało, że 
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odpowiedzialność za spowodowanie przedmiotowej szkody ponosi w całości pani W. i w związku z 

powyższym zobowiązana pozostaje do dokonania refundacji wypłaconego przez towarzystw 

odszkodowania. Do wezwania został oraz załączony „kosztorys” na roboty związane z usuwaniem 

awarii. 

Według relacji klientki, w mieszkaniu pani W. nie było żadnego śladu awarii, nie był u niej także  

przedstawiciel ze spółdzielni mieszkaniowej, ani też likwidator, nie słyszała również od innych 

sąsiadów o usuwaniu jakiejkolwiek awarii. Pani W. w czasie wystąpienia rzekomej awarii - 

czerwiec 2009r. - przebywała w miejscu zamieszkania. 

 

Zgodnie z art. 828 k.c., jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za 

szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. 

Jeżeli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej 

części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela. Przepis ten zawiera 

regulację odnośnie regresu ubezpieczeniowego tj. jako jednej z postaci wstąpienia w prawa 

zaspokojonego wierzyciela, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 k.c., przy czym przejście 

roszczenia na ubezpieczyciela następuje z mocy prawa. 

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie jej zgłoszenia ubezpieczycielowi. 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest w określonym czasie (7 dni) podjąć czynności likwidacyjne. 

Ubezpieczony nie powinien zaś przez ten czas zmieniać stanu faktycznego (nie może 

zamalowywać smug wody na suficie w zalanym przez sąsiadów mieszkaniu) aż do wizyty 

likwidatora, szkoda musi zostać wyrządzona przez wydarzenie lub zjawisko określone w umowie, 

lub w regulaminie ubezpieczenia, chyba, że zmiana ta służy ochronie majątku przed dalszą 

szkodą. 

Podjęcie czynności likwidacyjnych przez ubezpieczyciela oznacza w praktyce wizytę pracownika 

firmy ubezpieczeniowej, zwanego likwidatorem, w miejscu ubezpieczenia. Likwidator ocenia i 

dokumentuje rozmiary szkody. W toku dalszych czynności towarzystwo ustala bezpośrednią 

przyczynę szkody i zasadność roszczenia. 

Ubezpieczony ze swej strony powinien dostarczyć rachunek strat i inne dokumenty wymagane 

przez ubezpieczyciela np. protokół. Po określeniu wysokości szkody i zebraniu kompletu 

dokumentów powinna nastąpić wypłata odszkodowania lub jej odmowa. Najczęściej stosowany 

termin likwidacji to 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 

 

W tej przedmiotowej sprawie, mając na uwadze stan faktyczny, przedstawiony przez klientkę, 

termin wezwania do zapłaty przez ubezpieczyciela oraz treść wezwania do zapłaty wraz z 

załączonym „kosztorysem” nasunęła się wątpliwość czy zostały prawidłowo przeprowadzone 



15 
 

przez likwidatora wszystkie czynności w celu stwierdzenia okoliczności wystąpienia szkody w 

postaci zalania lokalu poszkodowanej. 

Zgodnie z wiedzą pani W., w 2009 roku nie miała miejsca żadna awaria i tym samych nie mogło 

dojść do wyrządzenia szkody w sąsiednim lokalu w postaci zalania mieszkania. Klientka winna 

zatem zażądać od ubezpieczyciela przesłania kopii protokołu dotyczącego zgłoszenia szkody i 

protokołu z czynności likwidatora szkody, w celu ustalenia kto, komu i kiedy zgłaszał awarię, 

kiedy tę awarię usuwano, skoro zalanie mieszkania poszkodowanego nastąpiło z jej lokalu, w 

wyniku pęknięcia kolanka doprowadzającego wodę do kranu, oraz kiedy miała miejsce wizyta 

likwidatora. 

Obowiązek wykazania wysokości doznanej szkody spoczywa na osobie poszkodowanej, na tej 

podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie. Osoba zobowiązana do jej 

zaspokojenia musi mieć możliwość ustosunkowania się do żądania, w tym zapoznania się z 

dokumentami stanowiącymi podstawę ustalenia jej wysokości. 

Dopiero analiza dokumentów zgromadzonych w toku postępowania likwidacyjnego może stać się 

podstawą zweryfikowania zasadności żądania kierowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 

 

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

 

XIII. Zajęcie przez komornika środków z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

Moje wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. Właśnie otrzymałam decyzję z ośrodka pomocy 

społecznej o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego. Czy komornik może zająć ten zasiłek? 

 

Zasiłek pielęgnacyjny jest zaliczany do świadczeń rodzinnych (art. 2 ustawy z 28.11.2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych). Stosownie zaś do treści art. 833 § 6 k.p.c. nie podlegają egzekucji 

świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla 

sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej. W związku z tym, komornik nie ma 

możliwości zajęcia środków wypłaconych z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

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

 

XIV. Żądanie od ubezpieczyciela zwrotu kwoty wpłaconej tytułem nawiązki 

przyznanej na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. 
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Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zgłosił się beneficjent, który w ubiegłym roku 

dopuścił się przestępstwa z art. 177 § 1 k.k., polegającego na naruszeniu zasad bezpieczeństwa w 

ruchu lądowym i nieumyślnym spowodowaniu wypadku w którym pokrzywdzony odniósł 

obrażenia ciała opisane w art. 157 § 1 k.k.  

W toku postępowania sądowego Sąd uznał beneficjenta za winnego i skazał go na karę 

pozbawienia wolności 2 lat z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 3, orzekając 

na rzecz pokrzywdzonego na zasadzie art. 46 § 2 i art. 48 k.k. - nawiązkę w kwocie 5.000.00 

złotych jako zadośćuczynienie za naruszenie czynności narządu ciała i doznaną krzywdę. 

Beneficjent chciałby się dowiedzieć czy istnieje możliwość zwrotu przez ubezpieczyciela środków 

pieniężnych przekazanych przez niego tytułem nawiązki na rzecz poszkodowanego.  

 

Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i 

art.48 k.k., nie może domagać się od ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku 

z ruchem tych pojazdów zwrotu nawiązki zapłaconej przez sprawcę wypadku komunikacyjnego 

pokrzywdzonemu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje bowiem obowiązku zwrotu 

środków do których zapłaty zobowiązany na podstawie wyroku sądu pozostaje sprawca wypadku 

i właściciel ubezpieczonego pojazdu. 

Nawiązka orzeczona przez sąd karny na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k. nie jest objęta 

ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i tym samym 

ubezpieczyciel nie odpowiada na podstawie umowy ubezpieczenia umowy odpowiedzialności 

cywilnej tego posiadacza za zapłatę nawiązki obciążającej ubezpieczonego posiadacza pojazdu. 

W konsekwencji sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na 

podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k. nie może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu nawiązki zapłaconej 

pokrzywdzonemu, co wynika z zakresu odpowiedzialności ubezpieczenia określonej w ustawie z 

dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz.U.z 2003r., Nr 124 

poz.1152 ze zm./ - powyższe stanowisko zajął także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 grudnia 

2006r., sygn. akt III CZP 129/06. 

 

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

 

XV. Pełnomocnictwo dla profesjonalnego pełnomocnika. 
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Klient udzielił profesjonalnemu pełnomocnikowi pełnomocnictwo do zastępstwa w postępowaniu 

przed organem II instancji. Organ II instancji uchylił decyzję organu I instancji i sprawę 

przekazał do ponownego rozpoznania.  

Wezwany przez organ I instancji Klient podał, że reprezentuje go pełnomocnik. Organ I instancji 

wezwał go zatem do złożenia pełnomocnictwa. W odpowiedzi na wezwanie Klient podniósł, że 

pełnomocnictwo znajduje się w aktach postępowania toczącego się przed organem II instancji, a 

pełnomocnik wezwał ten organ do dostarczenia kopii pełnomocnictwa. Po otrzymaniu 

poświadczonej kopii pełnomocnictwa i po zapoznaniu się z jego treścią organ I instancji uznał, iż 

przedłożone pełnomocnictwo nie upoważnia do zastępstwa w postępowaniu przed organem I 

instancji. Pełnomocnik twierdził natomiast, że treść pełnomocnictwa jest prawidłowa.  

Organ zażądał złożenia nowego, prawidłowo sformułowanego i opłaconego pełnomocnictwa. 

 

W postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada pisemności. Zgodnie z treścią art. 33 § 2 

k.p.a. wymaga się, aby pełnomocnictwo było sporządzone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 

W aktach sprawy zatem powinien być albo oryginał pełnomocnictwa, albo jego urzędowy odpis 

np. notarialny czy też uwiarygodniony przez organ prowadzący postępowanie lub organ 

udzielający w sprawie pomocy prawnej na podstawie art. 52 k.p.a. Przepis art. 33 § 3 zd. drugie 

k.p.a. upoważnia adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego oraz doradcę podatkowego 

do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa . 

Dla potwierdzenia, że strona ustanowiła pełnomocnika, niezbędne jest okazanie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo aby mogło wywrzeć skutki w 

postępowaniu musi zostać uzewnętrznione, czyli informacja o jego istnieniu musi dotrzeć do 

organu w myśl art. 33 § 2 k.p.a. Informacja ta zgodnie z obowiązującą w postępowaniu 

administracyjnym zasadą pisemności musi znaleźć odzwierciedlenie w aktach sprawy. Organ 

administracji publicznej nie jest obowiązany do poszukiwania dokumentu pełnomocnictwa, ani 

też do ustalania w jakiej sprawie pełnomocnictwo zostało udzielone, ani też do sprawdzania czy 

nie zostało on złożone w postępowaniu przed innym organem. Złożenie dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w konkretnej, zindywidualizowanej, opisanej 

sygnaturą (numerem sprawy) sprawie należy do pełnomocnika. 

 

Organ administracji publicznej słusznie zakwestionował pełnomocnictwo, albowiem w jego treści 

wskazane było umocowanie do zastępstwa w postępowaniu przed konkretnie wskazanym 

organem. Do występowania przed organem I instancji konieczne było zatem udzielenie nowego 

pełnomocnictwa do zastępstwa w aktualnie toczącym się postępowaniu – przed organem I 

instancji. 
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

XVI. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

W formularzu, który otrzymałem do wypełnienia przed spotkaniem z prawnikiem w Centrum 

Porad Prawnych i Obywatelskich i na którym wpisałem m.in. moje imię i nazwisko oraz adres, 

znajduje się oświadczenie, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

Czy muszę zgadzać się na przetwarzanie moim danych? 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

1997r. Nr 133 poz. 883) za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do 

zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w 

szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych 

czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe 

lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 

wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

 

Przetwarzanie danych osobowych, a zatem także ich gromadzenie na potrzeby realizacji Projektu  

powinno odbywać się z zachowaniem przynajmniej jednej z przesłanek legalności przetwarzania 

określonych w ustawie.  

W przypadku danych „zwykłych”, tj. np. imienia, nazwiska, adresu, przesłanki te wymienia 

enumeratywnie art. 23 ustawy i jest nią między innymi zgoda osoby, której dane dotyczą, chyba 

że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Zgoda ta nie jest zgodnie z przepisem niezbędna 

np. w przypadku gdy konieczność przetwarzania danych wynika z konieczność realizacji umowy, 

gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

 

Zgodnie z założeniami Projektu, porady prawne i obywatelskie mają być świadczone na rzecz 

mieszkańców powiatu krakowskiego, konieczne jest zatem zebranie od beneficjentów danych 

odnośnie miejsca zamieszkania i stworzenia karty klienta, w którym odnotowane są informacje 

odnośnie zakresu i tematyki udzielonej informacji lub porady. W karcie umieszcza się również 

imię i nazwisko klienta – dane konieczne do jego identyfikacji w przypadku korzystania z usług 

Centrum po raz kolejny, a także z uwagi na konieczność sporządzania sprawozdań z realizacji 

projektu – w szczególności zestawienie ilości beneficjentów, udzielonych na ich rzecz porad i 

informacji. 
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Zgodnie z treścią art. 7 pkt 5 ustawy przez zgodę rozumie się oświadczenie woli, którego treścią 

jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może 

być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Zgoda na wykorzystywanie 

danych osobowych podlegających szczególnej ochronie musi być wyrażona na piśmie. Z definicji 

tej nie wynikają szczegółowe zasady formułowania zgody, jednakże podkreślić należy, że z treści 

klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób niebudzący wątpliwości 

wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe mogą być przetwarzane. 

Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego, na co się godzi.  

 

Warunkiem skorzystania z porad i informacji świadczonych w ramach projektu jest zatem 

podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, przez które należy rozumieć 

m.in. ich gromadzenie w dokumentacji projektu, na które zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody przez osobę udostępniającą swoje dane. 

 

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

 

Dział II. Postępowanie przed Sądem. 

 

I. Powództwo o eksmisje.  

 

Właściciel lokalu, którego najemca od kilku miesięcy zalega z zapłatą czynszu ma prawo żądać 

od niego opuszczenia i opróżnienia lokalu wraz ze wszystkimi rzeczami (eksmisja). 

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) 

jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela 

stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn wskazanych w przepisie powodów, w tym 

jeśli:  

 pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub 

niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania 

szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez 

mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi 

domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub  

 jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy 

pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia 
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stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty 

zaległych i bieżących należności, lub  

 wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez 

wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub  

Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać 

przyczynę wypowiedzenia.  

Pozew należy złożyć z w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego – 

eksmitowanego (art. 27 § 1 k.p.c.), tj. miejsca, gdzie pozwany przebywa z zamiarem stałego 

pobytu (najczęściej będzie to właśnie lokal, z którego ma być eksmitowany). 

Zgodnie z art. 23
1
 k.p.c. ustalając wartość przedmiotu sporu należy podać sumę odpowiadającą 3-

miesięcznemu czynszowi najmu należnego od lokalu.  

Przykładowo: jeśli miesięczny czynsz wynosi 150 zł, to wartość przedmiotu sporu oznaczyć 

należy jako 450 zł. 

Żądanie pozwu powinno wyglądać następująco: 

„Powód wnosi o”: 

 nakazanie pozwanemu opuszczenia i opróżnienia lokalu mieszkalnego/ budynku nr ..., 

położonego w ..., przy ul. ...;  

 zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;  

 wydanie wyroku zaocznego w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa 

pozwanego;  

 przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu. 

W uzasadnieniu żądania należy natomiast podać następujące informacje oraz dowody na ich 

potwierdzenie: 

 fakt bycia właścicielem nieruchomości, w której znajduje się lokal bądź samego lokalu – 

odpis z księgi wieczystej;  

 zawarcie umowy najmu z lokatorem wraz z wysokością czynszu i opłat – dowód zawarcia 

umowy;  

 fakt, iż najemca zalega z zapłatą czynszu i opłat za co najmniej 3 okresy płatności – 

rozliczenie takich opłat wraz z wykazaniem zaległości;  

 fakt, iż najemca został wcześniej wezwany do zapłaty zaległości, wyznaczono mu 

dodatkowy miesięczny termin do ich uregulowania oraz oświadczenie o zamiarze 

wypowiedzenia – pismo z wezwaniem do zapłaty, wraz z potwierdzeniem nadania lub 

nawet odbioru;  
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 wypowiedzenie umowy najmu, które musi być dokonane na piśmie i musi być w nim 

zawarta przyczyna wypowiedzenia (tj. zaleganie z opłatą czynszu) - pismo zawierające 

wypowiedzenie wraz z podaniem przyczyny. 

Opłata od pozwu o eksmisję – wynosi ona 200 zł (art. 27 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w 

sprawach cywilnych). 

Pozew, jak i wszystkie załączniki, składa się (wysyła) w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, 

drugi dla pozwanego. 

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

 

II. Wniosek o wydanie protokołu rozprawy. 

 

Przez Sądem Rejonowym toczy się z mojego powództwa sprawa o zwrot pożyczki, której 

udzieliłem znajomemu. Na ostatniej rozprawie byli słuchani podani przeze mnie świadkowie, 

niestety nie mogłem uczestniczyć w rozprawie ze względu obowiązki zawodowe. Nie zdążyłem też 

powiadomić o tym sądu i świadków przesłuchano pod moją nieobecność. Czy istnieje możliwość 

zapoznania się z treścią ich zeznań bez konieczności jechania do sądu? 

 

W celu zapoznania się z treścią rozprawy lub posiedzenia, strona winna złożyć wniosek o 

sporządzenie i wydanie kserokopii protokołu rozprawy lub posiedzenia wraz z prośbą o jej 

przesłanie na wskazany adres. Uprawnienie w tym zakresie przysługuje jedynie stronom lub 

uczestnikom postępowania. Wniosek należy złożyć do sądu przed którym toczy się postępowanie, 

wskazując oznaczenie sądu, strony postępowania oraz sygnaturę sprawy. Opłata za kserokopię 

wynosi 1 zł za stronę. Na piśmie należy nakleić znaki opłaty sądowej w wysokości należnej 

opłaty. W przypadku gdy uiszczona w tej formie opłata będzie za niska, Sąd wezwie o uiszczenie 

brakującej należności. 

 

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

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych 

 

I. Pełnomocnictwo. 

 
 
 Czynność prawna, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę 

lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w 

pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik jest upoważniony do 
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reprezentowania (zastępstwa) mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie, w 

stosunkach prawnych z innymi podmiotami prawa; 

 Sam dokument pełnomocnictwa.  

 

Pełnomocnictwo upoważnia, ale nie obciąża pełnomocnika obowiązkiem reprezentowania 

mocodawcy. Udzielenie pełnomocnictwa - wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią 

jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla 

mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. 

Pełnomocnik musi mieć zdolność do czynności prawnych, ale wystarczy, jeśli będzie to 

ograniczona zdolność do czynności prawnych.  

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie z wyjątkiem sytuacji: 

 pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której pod 

sankcją nieważności przewidziana została forma szczególna – w takim wypadku 

pełnomocnictwo winno być udzielone w takiej samej formie  

 jeśli dla określonych rodzajów pełnomocnictw szczególny przepis wymaga określonej 

formy (np. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

wymaga formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym  

Ustanowienie dalszych pełnomocników (substytutów) jest dopuszczalne, ale tylko wtedy, gdy 

umocowanie takie wynika z następujących okoliczności: 

 z treści oświadczenia (nie ma generalnego domniemania kompetencji do ustalania 

dalszych pełnomocników); 

 z ustawy (np. pełnomocnictwo procesowe).  

Pełnomocnik zawsze działa bezpośrednio w imieniu mocodawcy. Dotyczy to także dalszych 

ustanowionych przez nich pełnomocników. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do 

dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy zatem jego zakres powinien być 

wyraźnie i precyzyjnie określony. 

 

Rodzaje pełnomocnictw 

Mocodawca może udzielić pełnomocnictwa do dokonania tylko takich czynności prawnych, 

jakich sam mógłby dokonać w imieniu własnym, a które zarazem nie mają charakteru ściśle 

osobistego. Poza tym ustawa nie dozwala na udzielenie pełnomocnictwa do wszelkich czynności 

prawnych. 

Dopuszczalne są tylko następujące typy pełnomocnictw: 

 pełnomocnictwo ogólne – obejmujące umocowanie do czynności zwykłego zarządu (np. 

do pobierania czynszu). Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; 
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 pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) – wskazuje określoną kategorię czynności 

prawnych do których umocowany jest pełnomocnik (np. do sprzedawania nieruchomości, 

zawierania umowy o pracę); pełnomocnictwo rodzajowe nie jest dopuszczalne w zakresie 

tych czynności prawnych, co do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne;  

 pełnomocnictwo szczególne – dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej (np. 

sprzedaży oznaczonej nieruchomości). 

 

Odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo do działania w imieniu mocodawcy gaśnie z następujących przyczyn: 

 na skutek okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa (np. upływ terminu, 

wykonanie pewnej czynności, ustanie stosunku podstawowego); 

 z powodu odwołania pełnomocnictwa – odwołanie jest możliwe w każdym czasie i bez 

konieczności jakiegokolwiek uzasadnienia; odwołanie jest jednostronnym i nieformalnym 

oświadczeniem woli, wymaga zakomunikowania pełnomocnikowi; mocodawca może 

zrzec się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa tylko z przyczyn uzasadnionych 

treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa;  

 śmierć pełnomocnika lub mocodawcy; mocodawca może jednak w treści pełnomocnictwa 

zastrzec, że umocowanie nie wygaśnie – zastrzeżenie takie jest skuteczne tylko wtedy, gdy 

wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego 

podstawą pełnomocnictwa (w takim przypadku w miejsce zmarłego pełnomocnika lub 

mocodawcy wchodzą jego spadkobiercy); 

 likwidacja osoby prawnej – wywołuje skutki analogiczne do śmierci osoby fizycznej;  

 zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika; 

 utrata przez pełnomocnika pełnej zdolności do czynności prawnej. 

 

W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa z jakiejkolwiek przyczyny pełnomocnik jest obowiązany 

zwrócić dokument pełnomocnictwa. Może także żądać poświadczonego odpisu, ze wzmianką o 

wygaśnięciu umocowania.  

 

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

 

II. Niedozwolone klauzule konsumencie. 

 

Niedozwolone klauzule umowne mogą wystąpić w umowach zawieranych przez przedsiębiorców 

z konsumentami. Są niedozwolone z tego powodu, iż w sposób rażący naruszają prawa klienta 

oraz zasadę równości stron.  
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W relacjach przedsiębiorców i konsumentów zawsze ten drugi będzie słabszą stroną. Konsumenci 

zawierają umowy z podmiotem, który jest wyspecjalizowany w danej dziedzinie, dysponuje 

większymi środkami oraz większa wiedzą. Konsumenci muszą zatem niejako zaufać 

przedsiębiorcy i przedstawianym przez niego wzorcom umownym i założyć, że przedstawiony 

dokument jest zgodny z prawem i nie narusza ich praw. Dlatego też polski ustawodawca mając na 

uwadze dobro konsumenta, którego wiedza nie zawsze pozwala na ocenę umowy, wprowadził 

regulację, zgodnie z którym postanowienie, które w rażący sposób narusza interesy klienta 

pozostaje nieważne i nie wiąże stron umowy. 

Nie ma wyczerpującej listy, która zawierałaby wszystkie postanowienia umowne, które zostały 

uznane za nielegalne. Kodeks cywilny w art. 385
3 k.c. zawiera jedynie wyliczenie kryteriów 

oceny postanowień umów. W pozostałych przypadkach o tym, czy dane postanowienia są 

niedozwolone decydują sądy. 

Każdy może domagać się uznania klauzuli umownej za niedozwoloną. Postanowienie, które 

zdaniem konsumenta narusza jego prawa, a które znajdowało się w przedstawionym 

konsumentowi do podpisu wzorcu umownym, może być uznane przez sąd za niedozwoloną 

klauzulę umowną. Ważne jednak, żeby klauzula ta spełniała określone kryteria. Co do zasady 

niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te treści umowy zawieranej z konsumentem, 

które: 

 nie zostały uzgodnione indywidualnie z nim (czyli zostały przedstawione mu we wzorcu 

umownym); 

 kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;  

 rażąco naruszają jego interesy (art. 385
1
  k.c.).  

 

Przykładowe klauzule niedozwolone 

Wyliczenie najczęstszych klauzul, które są stosowane przez przedsiębiorców zawiera art. 385
3
 

k.c. Stosownie do tego niedozwolonymi klauzulami będą postanowienia umowne, które: 

 wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;  

 uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej 

przyczyny wskazanej w tej umowie;  

 przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności 

świadczenia z umową.  

Podpisanie wzorca umownego, który zawiera niedozwolone klauzule umowne nie oznacza 

indywidualnego uzgodnienia warunków z konsumentem, a w konsekwencji dane postanowienie, 

rażąco naruszające prawa konsumenta nie wiąże go i przedsiębiorca nie może się na nie 

powoływać. 
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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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