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 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. 

 ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, 

poz. 1398 ze zm.) dalej u.k.s.c. 

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

Dział I. Artykuły. 

 

I. Urlop ojcowski. 

 

Klientowi wkrótce urodzi się dziecko, chciałby skorzystać z prawa do tzw. urlopu ojcowskiego, 

jednakże nie wie w jakim wymiarze urlop mu przysługuje oraz jakie należy spełnić wymogi 

prawne.  

 

Uprawnienia do urlopu ma ojciec dziecka, który wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy 

o pracę. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów od stycznia 2012 roku urlop ojcowski 

będzie trwał 2 tygodnie, a nie jak do tej pory jeden tydzień (art. 182
3 

k.p. w brzmieniu 

obowiązującym na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – KP oraz 

niektórych ustaw i innych ustaw (Dz. U nr 237 poz. 1654). Ojciec dziecka może skorzystać z 

przysługującego mu prawa do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub do upływu 

12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o orzeczeniu przysposobienia dziecka 

jednakże nie dłużej niż do ukończenia 7 roku życia dziecka, a w przypadku dziecka, wobec 

którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez 

nie 10 roku życia. 

W celu skorzystania z urlopu pracownik musi złożyć u pracodawcy wniosek o udzielenie mu 

urlopu ojcowskiego. Wniosek winien być przez pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 

7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego. Pracodawca musi uwzględnić 

wniosek pracownika. 

Należy zwrócić uwagę iż z wydłużonego urlopu ojcowskiego mogą skorzystać także ojcowie, w 

którym w tym roku urodziło się dziecko, pod warunkiem, że dotychczas nie wykorzystali swojego 
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uprawnienia. W praktyce może też się zdarzyć iż ojciec na dzień 1 stycznia 2012r. korzysta z 

jednego tygodnia urlopu wówczas ma już prawo do dodatkowego tygodnia. 

Ojcowie oprócz prawa do urlopu ojcowskiego mają prawo do wykorzystania części urlopu 

macierzyńskiego (6 tygodni), jeśli matka po 14 tygodnia korzystania z niego decyduje się na 

powrót do pracy.  

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

 

II. Becikowe w 2012 roku. 

 

Na luty 2012 roku mam wyznaczony termin porodu. Jakie dokumenty będę musiała złożyć w 

gminie, aby otrzymać becikowe? 

 

Od 1 stycznia 2012r. kobieta, która w ośrodku pomocy społecznej lub gminie będzie ubiegać się o 

wypłatę becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będzie 

musiała dostarczyć wydane na specjalnym druku zaświadczenie od lekarza ginekologa, że 

pozostawała pod jego opieką od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Becikowe to 1000 zł, które może otrzymać matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka bez 

względu na dochody w rodzinie. Jeżeli rodzina ma niskie dochody i przyznane prawo do zasiłku 

rodzinnego (dochód nie przekracza 504 zł miesięcznie na osobę), to może dostać również dodatek 

do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (tzw. drugie becikowe), również w wysokości 

1000 zł. W celu otrzymania świadczeń należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku 

pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Wypłata środków jest realizowana 

przez gminę lub ośrodek na terminie, którego mieszkają rodzice dziecka. 

Wraz z wnioskiem należy złożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub jakikolwiek inny 

dokument, który potwierdzi datę urodzenia dziecka), a także zaświadczenie, że na dziecko nie 

brano wcześniej becikowego. Pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.  

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

 

III. Renta rodzinna po ojcu i mężu. 

 

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Jakie dokumenty i gdzie muszę złożyć w celu uzyskania 

renty po nim? Komu przysługuje prawo do renty po zmarłej osobie? 

 

Renta rodzinna, to szczególny rodzaj renty, która wypłacana jest bliskim osoby zmarłej 

(małżonkowi, dzieciom, czasem wnukom). Jej celem jest zapewnienie im środków na utrzymanie. 

Mają do niej prawo najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, który w chwili śmierci spełniał 

określone prawem warunki.  
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 był zatrudniony oraz ubezpieczony (opłacał składki ZUS), lub 

 spełniał warunki do uzyskania renty (ew. emerytury), lub 

 pobierał rentę, emeryturę, lub 

 pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. 

 

Warunkiem przyznania renty żonie zmarłego jest spełnienie przez nią jednego z warunków.  

Renta rodzinna przysługuje wdowie, gdy w chwili śmierci męża: 

 miała ukończone 50 lat, lub 

 była niezdolna do pracy, lub 

 wychowuje co najmniej jedno dziecko (wnuka lub rodzeństwo) po zmarłym mężu, które 

nie ma ukończonych 16 lat, a jeśli się uczy - 18 lat (lub bez względu na wiek, gdy dziecko 

ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy). 

Jeśli dana osoba nie spełnia żadnego z powyższych warunków, istnieje możliwość starania się o 

przyznanie okresowej renty rodzinnej na 1 rok z powodu trudnej sytuacji materialnej i braku 

środków do życia. 

Uprawnienie do żądania przyznania renty rodzinne przysługuje także małżonkowi 

rozwiedzionemu, jeśli zmarły małżonek był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz 

żądającego. Konieczne jest jednak spełnienie przez osobę składającą wniosek jednego z wyżej 

wymienionych warunków. 

 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje bezwarunkowo dzieciom do 16 roku życia i dotyczy to: 

 dzieci własnych zmarłego; 

 dzieci drugiego małżonka, oraz  

 dzieci przysposobionych. 

W przypadku jeśli dziecko dalej się kształci - renta rodzinna po ojcu należy się do 25 roku życia, 

a gdy dziecko uzyskało orzeczenie o całkowej niezdolności do pracy przed 16  rokiem życia (lub 

w czasie nauki do kończenia 25. roku życia), jest uprawnione do otrzymania renty rodzinnej bez 

względu na wiek.  

 

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

 

IV. Świadczenie pielęgnacyjne. 

 

Klientka sprawuje bezpośrednią opiekę nad obłożnie chorą matką, która jest osobą 

niepełnosprawną. Dotychczas klientka była aktywna zawodowo oraz próbowała godzić pracę z 

życiem domowym i obowiązkami wobec matki. Niemniej obecny stan zdrowia matki wiąże się z 
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koniecznością stałej opieki nad nią i przerwaniem pracy zawodowej. Klientka prosi o informację 

czy z tego tytułu otrzyma jakiekolwiek świadczenia? 

 

Świadczenie pielęgnacyjne jest formą świadczenia pieniężnego o które mogą ubiegać się osoby 

rezygnujące z zatrudnienia w związku z podjęciem opieki nad poważnie niepełnosprawnym 

członkiem rodziny. Wraz z wypłatą świadczenia odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa, 

która pozwala na nabycie praw emerytalno-rentowych dla osób które pobierały świadczenie.  

Powyższe świadczenie przysługuje zgodnie z ustawą: 

 matce/ ojcu, 

 osobom, którym zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (k.r.o.) ciąży obowiązek 

alimentacyjny tj. krewnym w linii prostej, rodzeństwu w tym rodzinie zastępczej 

spokrewnionej z dzieckiem, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu na której ciąży obowiązek 

alimentacyjny, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu. 

 

Należy pamiętać iż osoba nad którą sprawowana jest opieka musi posiadać orzeczenie o 

niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto ta osoba 

powinna wymagać stałej lub długotrwałej opieki, która jest niezbędna w procesie leczenia, 

rehabilitacji oraz edukacji.  

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 

śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego 

świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego; 

 osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną 

osobę w rodzinie lub poza rodziną; 

Świadczenie nie przysługuje także, jeśli osoba wymagająca: 

 pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej 

z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością 

kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w 

tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej 

opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 
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 osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko; 

 osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia 

pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną; 

 na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia 

na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

 

Osoby, które posiadają prawo do ubiegania się o świadczenie muszą pamiętać iż od 1 stycznia 

2010r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia 

kryterium dochodowego. Jednocześnie na zgodnie z uchwałą Rada Ministrów, osoby mające w 

listopadzie lub grudniu 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - na podstawie ustawy z 

dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992, ze zm.), 

otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc ma być przyznawana 

po wystąpieniu z wnioskiem w tej sprawie. Osoba, której przyznano prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego, musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy. 

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

 

V. Alimenty na rzecz wnuczki. 

 

Klientka ma 76 lat i obecnie przebywa na emeryturze. Jej syn ma zasądzone alimenty na rzecz 

swej córki w wysokości 700 zł., jednakże alimentów tych nie płaci, gdyż obecnie przebywa w 

zakładzie karnym. Klientka otrzymała pozew o alimenty na rzecz wnuczki w kwocie 700 zł 

miesięcznie. Klientki nie stać na płacenie tak wysokich alimentów.  

Klientka zwróciła się z pytaniem czy może być obciążona alimentami na rzecz wnuczki i czy te 

alimenty mogą być zasądzone w takiej wysokości w jakiej były zasądzone od ojca dziecka, który 

obecnie alimentów tych nie uiszcza. 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, iż w pewnych sytuacjach można żądać alimentów od 

zobowiązanych w dalszej kolejności, a więc np. od dziadków. Przepis art. 128 k.r.o. wskazuje, iż 

obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania 

(obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 

Z kolei stosownie do art. 129 § 1 k.r.o., obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed 

wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem, jeżeli zaś  jest kilku zstępnych lub wstępnych – 

obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. 
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W sytuacji klientki zastosowanie będzie miał przepis art. 132 k.r.o. zgodnie, z którym obowiązek 

alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby 

zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu 

obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania 

jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.  

Ponieważ uzyskanie alimentów od syna klientki na czas jest niemożliwe lub połączone z 

nadmiernymi trudnościami, dlatego też matka dziecka, w jego imieniu, może wystąpić z pozwem 

o alimenty od zobowiązanego w dalszej kolejności, tj. np. od babci dziecka. 

Nie jest tak, że w sytuacji, w której roszczenie o alimenty od dziadków jest zasadne sąd zasądza 

alimenty w takiej wysokości w jakiej ma je płacić zobowiązany w pierwszej kolejności, np. ojciec 

dziecka. Obowiązek alimentacyjny dziadków, nie polega bowiem na przerzuceniu na nich, 

niespełnionego obowiązku alimentacyjnego rodziców dzieci. Alimenty od dziadków na rzecz 

wnuków mają charakter uzupełniający. Dziadkowie dziecka mogą bowiem być zobowiązani do 

takich świadczeń, na jakie pozwalają ich możliwości majątkowe, oczywiście przy uwzględnieniu 

usprawiedliwionych potrzeb dziecka. 

Sąd ustalając wysokość ewentualnych alimentów na wnuczkę weźmie więc pod uwagę z jednej 

strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, a z drugiej możliwości zarobkowe i majątkowe 

klientki. Kodeks rodzinny nie zawiera katalogu usprawiedliwionych potrzeb dzieci, które 

powinny być zaspokajane przez zobowiązanych do alimentów. O tym jakie są usprawiedliwione 

potrzeby uprawnionych do alimentów, decydują okoliczności danego przypadku. 

Usprawiedliwione potrzeby dzieci to te związane z zapewnieniem dzieciom pożywienia, ubrania, 

należytych warunków nauki, zabawy, wypoczynku, rekreacji, możliwości rozwijania talentów i 

zainteresowań, a także mieszkania i te związane ze stanem zdrowia dzieci. Usprawiedliwione 

potrzeby dzieci to te, których zaspokojenie zapewni im prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy, 

odpowiedni do wieku i uzdolnień dzieci. Usprawiedliwione potrzeby dzieci powinny być 

oceniane nie tylko na podstawie wieku, lecz również na podstawie miejsca pobytu dziecka, jego 

środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i wielu okoliczności 

każdego konkretnego przypadku. W szczególności pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie 

można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Pojęcia te w 

praktyce pozostają w wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, 

zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd alimentów.  

Z drugiej strony wysokość ewentualnych alimentów na wnuczkę będzie uzależniona od 

możliwości zarobkowych i majątkowych Klientki. Możliwości zarobkowych nie należy 

utożsamiać z wysokością obecnie uzyskiwanego dochodu świadczeń emerytalnych. W ocenie 

możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów mieszczą się również 

także te niewykorzystane, jeżeli są tylko realne.   
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W opisanej sytuacji Klientka w odpowiedzi na pozew powinna wskazać, że jej wiek, a i zapewne 

stan zdrowia powodują, że obiektywnie rzecz biorąc nie jest w stanie zwiększyć swojego 

dochodu. Klientka może też powoływać się w odpowiedzi na pozew na art. 133 § 1 k.r.o., zgodnie 

z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest 

jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na 

pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast poza powyższym wypadkiem 

uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. 

Jeżeli wnuczka Klientki ma zapewnione dobre warunki mimo tego, że jej ojciec nie płaci 

alimentów to oznacza to, że nie znajduje się ona w stanie niedostatku, a więc powództwo jest 

niezasadne. 

Klientka może również żądać oddalenia powództwa na podstawie art. 144 k.r.o. Stosownie do 

tego przepisu, zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego 

względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. 

W sprawie Klientka w odpowiedzi na pozew powinna wnosić o oddalenia powództwa 

ewentualnie zasądzenia alimentów w kwocie niższej niż żądana w pozwie. W uzasadnieniu 

należałoby wskazać wszystkie te okoliczności które powodują, że klientka nie jest w stanie płacić 

alimentów w żądanej wysokości (niski dochód, własne wydatki na usprawiedliwione potrzeby – 

mieszkanie, leczenie, leki, itp.). Można też wskazać te okoliczności, które powodują, że dziecko 

nie jest w stanie niedostatku (np. ma dobre warunki) oraz że roszczenie jest niezgodne z zasadami 

współżycia  społecznego. 

Należy pamiętać, iż obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności trwa dopóty 

dopóki istnieją okoliczności, które spowodowały nałożenie na nich obowiązku alimentacyjnego. 

Jeżeli syn klientki zacznie wypełniać swój obowiązek alimentacyjny wobec swojego dziecka i 

płacić alimenty w zasądzonej wysokości, klientka będzie mogła wystąpić do sądu o uchylenie 

obowiązku alimentacyjnego. 

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

 

VI. Prawo do zasiłku macierzyńskiego – ciąża w czasie przebywania na urlopie 

wychowawczym. 

 

Klientka przebywa na urlopie wychowawczym w związku z urodzeniem  pierwszego dziecka. 

Obecnie jest drugi raz w ciąży. Czy klientce - pracownicy będzie przysługiwał zasiłek 

macierzyński? 
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Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko, gdy urodzenie dziecka ma miejsce w okresie trwania 

ubezpieczenia chorobowego, ale także, gdy urodzenie dziecka nastąpi w czasie przerwy w tym 

ubezpieczeniu, jaką jest urlop wychowawczy.  

W czasie urlopu wychowawczego pracownica nie ma prawa do innych zasiłków, tj. zasiłku 

chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy zasiłku opiekuńczego. Ma jednak prawo do 

zasiłku macierzyńskiego z tytuł urodzenia kolejnego dziecka. Urodzenie kolejnego dziecka w 

czasie urlopu wychowawczego nie przerywa urlopu wychowawczego. Pracownica nie nabywa 

więc prawa do urlopu macierzyńskiego, ma jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego.  

W przypadku urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego obowiązuje szczególna zasada 

dotycząca okresu wypłaty tego zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli prawo do zasiłku macierzyńskiego 

powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres 

odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, tj. przez okres 

skrócony o 2 tygodnie.  

Zatem pracownicy zasiłek macierzyński może przysługiwać przez okres 18 tygodni (20 tygodni - 

2 tygodnie), gdy urodzi jedno dziecko albo przez okres 26 tygodni (28 tygodni - 2 tygodnie), gdy 

urodzi bliźnięta lub więcej dzieci w czasie jednego porodu. Zasada ta jest stosowana tylko wtedy, 

gdy pełny wynikający z kodeksu pracy wymiar okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego mieści 

się w całości w okresie udzielonego urlopu wychowawczego.  

Jeżeli pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykraczałby poza udzielony urlop wychowawczy, 

pracownicy przysługuje pełny wymiar okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego, bez skracania go 

o 2 tygodnie.  

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

 

VII. Zwolnienie lekarskie w czasie przebywania na urlopie wypoczynkowym. 

 

Klientka kilka dni po rozpoczęciu urlopu wypoczynkowego złamała rękę, w związku z czym 

przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim. Jaka jest jej sytuacja w pracy, czy przepadnie jej 

urlop? 

 

Klientka – pracownica nie utraci prawa do niewykorzystanego urlopu. Choroba pracownicy w 

trakcie urlopu wypoczynkowego powoduje tylko przerwanie tego urlopu. Klientka będzie mogła 

wykorzystać pozostałą część urlopu w terminie późniejszym. Każdy dzień choroby pracownika, 

który pokrywałby się z zaplanowanym urlopem wypoczynkowym skutkuje przesunięciem 

terminu rozpoczęcia urlopu. W takiej sytuacji część urlopu niewykorzystaną z powodu choroby 

pracownica powinna otrzymać w terminie późniejszym, który będzie uzgodniony przez 

pracodawcę z pracownikiem.  

Jeśli jednak pracownikowi w trakcie urlopu zachoruje dziecko, wówczas urlop nie jest 
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przesuwany. 

 

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

 

VIII. Umowa o zastępstwo a ciąża. 

 

Zostałam zatrudniona na zastępstwo na okres 6 miesięcy. Miesiąc po rozpoczęciu pracy okazało 

się, że jestem w ciąży. Czy tak jak w przypadku umów na czas określony, moja umowa zostanie 

przedłużona do końca trwania ciąży? 

 

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo nie podlega ochronie w przypadku 

zajścia w ciążę – jeśli okres pracy na jaki pracownica była zatrudniona upłynie, pracodawca nie 

musi przedłużać jej umowy o pracę do dnia porodu (podobnie jeśli powróci do pracy zastępowany 

pracownik). W trakcie trwania umowy przysługują ciężarnej takie same prawa do zwolnienia się z 

pracy na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, które nie 

mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 

 

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

 

IX. Wezwanie do pracy pracownika zwolnionego z obowiązku jej świadczenia w okresie 

wypowiedzenia. 

 

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę za 3 - miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, zwalniając go jednocześnie z obowiązku świadczenia pracy w okresie 

wypowiedzenia. Miesiąc po złożeniu wypowiedzenia, pracodawca wezwał pracownika do pracy 

tłumacząc to potrzebami firmy. Pracownik chciałby wiedzieć, czy ma obowiązek stawić się 

ponownie do pracy? 

 

Niestety brak jest jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kwestia ta nie jest uregulowana w 

przepisach, natomiast w orzecznictwie spotkać się można ze sprzecznymi poglądami. 

Na skutek 2 orzeczeń Sądu Najwyższego istnieją poważne wątpliwości, czy można skutecznie 

wezwać do pracy pracownika zwolnionego z obowiązku jej świadczenia. Zgodnie z wyrokiem z 

dnia 5 lipca 2005r. skuteczne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie 

wypowiedzenia przesądza o tym, że pracownik, który nie wyraża zgody na cofnięcie 

oświadczenia woli w tym przedmiocie, nie jest zobowiązany do podporządkowania się 

poleceniom pracodawcy świadczenia pracy we wskazanym miejscu i terminie. Niezastosowanie 

się pracownika do takich poleceń pracodawcy nie stanowi ciężkiego naruszenia podstawowych 
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obowiązków pracowniczych (sygn. akt I PK 176/04). Z kolei w wyroku z 4 marca 2009r. Sąd 

Najwyższy przedstawił tezę przeciwną. Sąd stwierdził, że jednostronne bezpodstawne zwolnienie 

pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie trwającego stosunku pracy może być w 

każdym czasie odwołane przez pracodawcę poprzez wezwanie pracownika do podjęcia 

świadczenia pracy. Natomiast warunek uzyskania zgody pracownika na cofnięcie złożonego przez 

pracodawcę oświadczenia o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy wedle art. 61 § 1 zdanie 2 

k.c. powinien być postrzegany jako sprzeczny z art. 22 § 1 k.p. oraz z podstawową zasadą prawa 

dotyczącą godziwego wynagrodzenia (sygn. akt II PK 202/08). 

Wobec tak różnej linii orzecznictwa Sądu Najwyższego, to do pracodawcy i pracownika będzie 

należała ostateczna decyzja w tej sprawie, czyli, do którego wyroku się zastosuje, oraz na który 

wyrok powoła się w przypadku ewentualnego sporu sądowego z pracownikiem. 

 

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

 

X. Prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszej pracy. 

 

Zaraz po ukończeniu studiów podjąłem moją pierwszą pracę. W jakim wymiarze przysługuje mi 

urlop wypoczynkowy i kiedy będę mógł z niego skrozystać? 

 

Pierwszy urlop pracownika należy rozumieć jako ten, do którego pracownik nabywa prawo, gdy 

podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu lub gdy wprawdzie nie jest to jego pierwsza 

praca, ale w poprzednim zatrudnieniu nie nabył jeszcze prawa do pierwszego urlopu. Pierwszy 

urlop wypoczynkowy pracownik otrzymuje tylko jeden raz w całej karierze zawodowej. 

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z 

upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze proporcjonalnym odpowiadającym 1/12 wymiaru 

urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku. W ten sposób pracownik 

uzyskuje prawo do urlopu w roku kalendarzowym, w którym podjął pierwszą pracę. Po upływie 

każdego miesiąca może on wykorzystać nabytą część urlopu. 

Zasadnicza różnica między pierwszym a kolejnymi urlopami wypoczynkowymi polega na 

zasadach ich nabywania. Pierwszy urlop jest nabywany "z dołu", tj. po przepracownaiu każdego 

kolejnego miesiąca w wymiarze cząstkowym odpowiadającym każdemu miesiącowi pracy, 

natomiast kolejne urlopy wypoczynkowe nabywane są "z góry" w pełnym wymiarze lub 

wymiarze proporcjonalnym odpowiadającym okresowi zatrudnienia w danym roku 

kalendarzowym, z początkiem tego roku. 

Z upływem każdego miesiąca pracy pracownik nabędzie prawo do urlopu w wymiarze 1/12 z 20 

dni, tj. 1,66 dnia (brak jest w tym przypadku podstaw do zaokrąglania wymiaru urlopu w górę do 

pełnego dnia). Dla ułatwienia obliczeń można 1,66 dnia zamienić na godziny (1,66 x 8 godzin), 
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wówczas otrzymamy wynik 13 godzin 17 min. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego w 

pełnym wymiarze (20 lub 26 dni)pracownik nabędzie z dniem 1 stycznia następnego roku 

kalnedarzowego. 

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

 

XI. Skazanie bez rozprawy. 

 

Do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zwrócił się beneficjent, który został zatrzymany 

przez policję w następujących okolicznościach: w dniu 12.11.2011 roku w późnych godzinach 

wieczornych w towarzystwie znajomych spożywał alkohol (około szklankę czystej wódki - 40%). 

Następnego dnia rano czuł się dobrze i pomyślał, że nie powinno już być śladu po alkoholu w jego 

organizmie. Około godziny 8:30 wyjechał zawieźć wnuka do przedszkola. Przez nieuwagę 

przejechał samochodem na czerwonym świetle i zatrzymała go policja, która jechała za nim. Przy 

rutynowej kontroli został mu podany alkomat, który wykazał w wydychanym powietrzu 27 mg 

alkoholu to jest 0.54 promila. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy, a policjant poinformował go, 

iż zostanie wszczęte postępowanie, które zakończy się zapewne wniesieniem aktu oskarżenia do 

sądu. Beneficjent chciałby się dowiedzieć jakie działania może podjąć, aby kara nie był 

szczególnie dotkliwa i wysoka. 

 

Oskarżony, który jest winny i przyznaje się do popełnionego przestępstwa - może starać się o 

złagodzenie kary, jeśli sam wniesie o swoje ukaranie i nie będzie przedłużał postępowania. 

Instytucja skazania sprawcy przestępstwa bez przeprowadzania rozprawy przewidziana jest w art. 

335 k.p.k. polega na możliwości złożenia przez prokuratora wniosku o wydanie wyroku 

skazującego bez przeprowadzania rozprawy i orzeczenie. 

Zgodnie z art. 335 k.p.k. prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie 

wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub środka karnego za 

występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia 

rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, postawa 

oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, a dotychczas zebrane dowody w 

sposób oczywisty potwierdzają popełnienie przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa. 

Prokurator dołączy wniosek jedynie wówczas, gdy uzna, że okoliczności popełnienia 

przestępstwa są wyjaśnione, a prewencyjny cel postępowania zostanie osiągnięty. 

Sąd orzeka w takim przypadku, nie przeprowadzając postępowania dowodowego i wydaje wyrok 

na posiedzeniu. W posiedzeniu tym udział stron i pokrzywdzonego jest obowiązkowy tylko 

wtedy, gdy sąd lub prezes sądu tak zarządzi. Brak takiego zarządzenia powoduje, że udział ten 

jest wyłącznie uprawnieniem.  
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Możliwe jest cofnięcie przez - oskarżonego uzgodnionego wcześniej wniosku o skazanie bez 

przeprowadzenia rozprawy w każdym czasie aż do wydania orzeczenia. 

Sąd jest związany wnioskiem prokuratora i jakiekolwiek zmiany jego treści muszą powodować 

rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych. 

Zapadły wyrok podlega zaskarżeniu przez strony z tym, że sąd może orzec na niekorzyść 

oskarżonego nawet, jeżeli złożono apelację na jego korzyść. 

 

Przestępstwo opisane w art. 178 a § 1 k.k. zagrożone jest karą grzywnie, ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. Zatem możliwe jest zgodnie z powyższymi regulacjami 

złożenie wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy. W przypadku jeśli wysokość 

alkoholu we krwi sprawcy nie była wysoka, jak w przypadku beneficjenta, warto starać się o 

uzgodnienie we wniosku, iż środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 

mechanicznych będzie orzeczony na okres nie przekraczający jego roku. W przypadku orzeczenia 

zakazu na dłuższy okres konieczne jest bowiem ponowne przystąpienie do egzaminu na prawo 

jazdy. 

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

 

XII. Zapis windykacyjny. 

 

Pan Andrzej jest już w podeszłym wieku, zwrócił się o pomoc do prawnika Centrum Porad 

Prawnych i Obywatelskich z prośbą o pomoc w sporządzeniu testamentu. Mimo, że ma dwóch 

synów ze związku małżeńskiego to jednak jego wolą jest przeznaczenie swojego majątku na rzecz 

konkretnych osób obcych. Nie chce jednak pozbawiać swoich synów możliwości dochodzenia od 

spadkobierców testamentowych prawa do roszczenia pieniężnego do tzw. zachowku.  

 

Z dniem 23.10.2011r. weszły w życie art. 981 
1- 6  

k.c., wprowadzone ustawą z dnia 18.03.2011r. o 

zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85 poz. 458) w 

których to uregulowano zasady dokonywania zapisu windykacyjnego. Dotychczas prawo 

spadkowe /czwarta księga kodeksu cywilnego/ nie dawało spadkodawcy możliwości do 

decydowania o sposobie podziału spadku, a więc o tym, które przedmioty mają przypaść po jego 

śmierci poszczególnym osobom. Do tej pory spadkobiercy dziedziczyli ułamek w całości spadku, 

a nie poszczególne jego części np. dom, zakład czy konto bankowe bądź inne dobra materialne.  

Zapis windykacyjny (art. 981 
1-6  

k.c.) może być ustanowiony tylko w testamencie notarialnym i 

przedmiotem zapisu może być rzecz oznaczona co do tożsamości – nieruchomość, ruchomość, 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne i 

ustanowienie użytkowania lub służebności. Oczywiście testament, w którym ustanowiony został 

zapis windykacyjny może być przez testatora odwołany bądź zmieniony do ostatniej godziny 
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życia i to w dowolnej testamentowej formie. Nowelizacja przepisów zmienia również 

odpowiednio przepisy k.p.c.. Zgodnie ze znowelizowanym art. 677 k.p.c. - w postanowieniu o 

stwierdzeniu nabycia spadku sąd stwierdza także nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, 

wymieniając osobę dla której spadkodawca uczynił zapis windykacyjny oraz przedmiot tego 

zapisu. 

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

 

XIII. Zrzeczenie się prawa pierwokupu. 

 

O poradę do Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich zwrócił się beneficjent, który dzierżawił 

nieruchomość rolną od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Część tej nieruchomości 

została w czasie trwania stosunku dzierżawy, przekazana przez Agencję innej osobie fizycznej na 

podstawie bezwarunkowej umowy sprzedaży, czyli z pominięciem bezspornie przysługującego 

klientowi ustawowego prawa pierwokupu. Wkrótce po zawarciu umowy sprzedaży Agencja 

zawarła z beneficjentem aneks do umowy dzierżawy przewidujący z mocą wsteczną wyłączenie z 

dzierżawy gruntu będącego przedmiotem sprzedaży bezwarunkowej.  

Beneficjent chciałby się dowiedzieć jakie są skutki prawne zawarcia przez zobowiązanego z tytułu 

ustawowego prawa pierwokupu /Agencję/ przysługującego dzierżawcy nieruchomości rolnej 

bezwarunkowej umowy sprzedaży i możliwości zrzeczenia się prawa pierwokupu po zawarciu 

umowy bezwarunkowej. 

 

 

Prawo pierwokupu zgodnie z treścią art. 596 k.c. to zastrzeżenie pierwszeństwa dla jednej ze stron 

umowy lub stosunku prawnego, kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona 

sprzedawała rzecz osobie trzeciej. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana 

osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawiony do pierwokupu swego prawa nie wykona (art. 

597 k.c.) 

Zgodnie z treścią art. 599 § 2 k.c. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży z naruszeniem art. 

598 k.c. tj. bez powiadomienia uprawnionego o treści umowy, w przypadku jeśli prawo 

pierwokupu, jak w przypadku nieruchomości należących do Agencji przysługuje dzierżawcy z 

ustawy, skutkiem jest bezwarunkowa nieważność całej umowy i nie wywołuje od chwili 

przewidzianych w niej skutków prawnych. Nieważność ta jest uwzględniania przez Sąd w razie 

sporu z urzędu i ma definitywny charakter.  

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15.11.2002r. sygn. akt V CKN 1374/00 ustalił także, iż 

niedopuszczalne jest zrzeczenie się prawa pierwokupu przez osoby określone w art. 599 § 2 k.c. 

w tym także dzierżawcy, po zawarciu przez zobowiązanego bezwarunkowej umowy sprzedaży. 
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Zatem umowa taka jest bezwzględnie nieważna i z roszczeniem o jej unieważnienie może 

wystąpić beneficjent do właściwego sądu ze stosownym pozwem. 

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

 

XIV. Prawo do lokalu socjalnego. 

 

Właściciel lokalu, w którym mieszkam grozi mi i mojej rodzinie eksmisją. Mąż stracił pracę, ja do 

tej pory zajmowałam się domem i w związku z tym nie mamy środków na regulowanie czynszu. 

Czy w przypadku orzeczenia eksmisji – mamy szansę na przyznanie lokalu socjalnego? 

 

W przypadku wydania wyroku nakazującego eksmisję sąd orzeka jednocześnie o uprawnieniu do 

otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Wydając to orzeczenie sąd jest 

zobowiązany zbadać, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, biorąc pod uwagę 

dotychczasowy sposób korzystania z lokalu oraz sytuację materialną i rodzinną osoby (bądź 

osób), których nakaz dotyczy. 

Zgodnie regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. 2005r. Nr 

31 poz. 266 ze zm.) sąd jest zobowiązany przyznać uprawnienie do lokalu socjalnego, jeśli wyrok 

dotyczy:   

 kobiety w ciąży; 

 małoletniego, niepełnosprawnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 

1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub 

ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią 

zamieszkałą; 

 obłożnie chorych; 

 emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy 

społecznej; 

 osoby posiadającej status bezrobotnego; 

 osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały. 

W przypadku osób małoletnich, niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych - uprawnienie to 

dotyczy również sprawujących nad takimi osobami opiekę i wspólnie z nimi zamieszkałych. 

Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania 

opróżnienia lokalu (eksmisji) do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu 

socjalnego. 

Sąd nie jest zobowiązany do przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego w przypadku osób, 

które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu 
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mieszkaniowego (gminy), z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na 

podstawie stosunku prawnego ze spółdzielnią mieszkaniową albo towarzystwem budownictwa 

społecznego. Oznacza to w szczególności, że sąd nie musi przyznać lokalu socjalnego osobie, 

która wynajmowała mieszkanie od tzw. prywatnego właściciela. Przyznanie lokalu socjalnego 

będzie zależało wówczas od uznania sądu. 

Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu nie wykonuje się w okresie od 1 listopada 

do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu 

socjalnego. Ta szczególna ochrona nie może być zastosowana, jeśli powodem wydania wyroku 

eksmisyjnego jest znęcanie się nad rodziną. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego obciąża 

gminę. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony. Prawo do lokalu 

socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajęła lokal i wobec której sąd orzekł 

eksmisję. 

Prawo do tymczasowego pomieszczenia. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie można nikogo eksmitować „na bruk”. Nawet 

jeśli sąd w wyroku nie zapisał prawa do lokalu socjalnego komornik musi się wstrzymać z 

eksmisją do czasu, gdy gmina nie wskaże tymczasowego pomieszczenia lub osoba eksmitowana 

sama nie znajdzie sobie takiego pomieszczenia. 

16 listopada br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące eksmisji lokatorów. Nie zmieniły one 

nic w przypadku osób bezrobotnych, emerytów, kobiet w ciąży oraz rodzin z dziećmi. Osobom 

tym nadal przysługuje prawo do lokalu socjalnego, który musi zagwarantować gmina.  

Nowe przepisy wprowadzają ochronę ofiar przemocy i jeżeli powodem eksmisji są zarzuty 

fizycznego czy psychicznego znęcania się nad dziećmi, współmałżonkiem czy rodzicami, to ich 

sprawca trafi prosto do noclegowni, schroniska lub innej placówki, która zostanie wskazana przez 

gminę. Nie będzie mógł liczyć na lokal tymczasowy.  

 

Przyznanie lokalu socjalnego przez sąd jest zależne m.in. od sytuacji materialnej i rodzinnej 

osoby, przeciwko której toczy się postępowanie o eksmisję. 

Osobie, która nie dostanie prawa do lokalu socjalnego, gmina powinna zapewnić lokal 

tymczasowy. Ustawa wyjaśnia, że jest to pomieszczenie o powierzchni mieszkalnej przynajmniej 

5 mkw na jedną osobę, które ma okna, elektryczność, dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do 

WC (mogą być poza budynkiem). 

Stare przepisy pozwalały osobie z prawem do lokalu tymczasowego zajmować go bez żadnych 

ograniczeń czasowych. Obecnie umowy najmu będą zawierane na okres od 1 do 6 miesięcy. 

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

 

XV. Wyjawienie majątku. 
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Jestem niewypłacalnym dłużnikiem. Zostało mi doręczone wezwanie do sądu na posiedzenie o 

wyjawienie majątku. Co to oznacza?  

 

Wyjawienie majątku jest instytucją postępowania egzekucyjnego, której celem jest odnalezienie 

nieznanego dotąd wierzycielowi majątku dłużnika. Procedura wyjawienia majątku jest 

uregulowana w art. 913-920
1
 kpc. W toku postępowania egzekucyjnego ma zastosowanie jeżeli 

zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub 

jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia 

swej należności. Wierzyciel (lub inny uprawniony podmiot) może  wówczas żądać zobowiązania 

dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, 

przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia, że 

wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny. Na posiedzeniu sąd bada zasadność wniosku o 

wyjawienie majątku i ewentualne zarzuty dłużnika w tym zakresie. Wierzyciel może w toku 

postępowania zadawać dłużnikowi pytania, których skutkiem może być wyjawienie nieznanych 

dotąd przedmiotów lub praw, z których może być prowadzona egzekucja. Po przeprowadzeniu 

postępowania, sąd wydaje postanowienie co do wniosku z żądaniem wyjawienia majątku. Jeśli 

uzna wniosek za zasadny, nakazuje dłużnikowi złożenie pisemnego wykazu majątku z 

wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających dłużnikowi wierzytelności i 

innych praw majątkowych oraz do złożenia przyrzeczenia. Na postanowienie sądu przysługuje 

zażalenie. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia 

wykazu lub przyrzeczenia albo stawi się, lecz wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na 

zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może zastosować środki przymusu: 

karę grzywny, przymusowe doprowadzenie oraz areszt. Zastosowanie środków przymusu jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy w wezwaniu na posiedzenie znajdzie się odpowiednie 

pouczenie o skutkach niestosowania się do nakazów sądu. Dłużników, którzy zostali zobowiązani 

do wyjawienia majątku wpisuje się z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych (na 

podstawie art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).  

 

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

 

XVI. Nieformalne przekazanie nieruchomości.  

 

Beneficjentka zgłosiła się ze sprawą dotyczącą uregulowania własności nieruchomości 

stanowiącą działkę siedliskową oraz działkę rolną. Działki te były przedmiotem uwłaszczenia na 

rzecz jej nieżyjących teściów, którzy uzyskali na nie tytuł własności w postaci Aktu Własności 

Ziemi. Następnie w sposób nieformalny umową darowizny z dnia 1.03.1974r. przekazali te 

nieruchomości swojemu synowi i synowej z okazji zawarcia związku małżeńskiego, którzy od tego 
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czasu użytkują je w sposób właścicielski i tak też postrzegani są przez osoby trzecie - jako 

właściciele. Na działce zabudowanej budynkiem mieszkano - gospodarczym dokonywali liczne 

nakłady, jak generalne remonty, wymianę okien, zmianę dachu oraz przerobili wszelkie instalacje 

elektryczne, grzewcze i kanalizacyjne. Drugą działkę użytkowali jako rolną w ten sposób, że 

wykaszali ją i przemiennie była to także działką orną, na której sadzili ziemniaki bądź obsiewali 

zbożem. Od nieruchomości uiszczali także wszelkie podatki.  

 

Zgodnie z treścią art. 158 k.c. dla skutecznego przekazania własności nieruchomości jest zawarcie 

umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku braku zachowania tej szczególnej formy 

rozporządzenie nieruchomością pozostaje bezwzględnie nieważne.  

Korzystający obecnie z nieruchomości „nieformalni właściciele” w celu uregulowania jej stanu 

prawnego winni zatem wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia na ich rzecz. 

Art. 172 k.c. stanowi, iż posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, 

jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że 

uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz 

nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.   

 

Zgodnie z przyjętym w orzecznictwie stanowiskiem: „osoba, która weszła w posiadanie 

nieruchomości na podstawie umowy mającej na celu przeniesienie własności, zawartej bez 

zachowania formy aktu notarialnego, nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze” (SN w 

orzeczeniu z 4.12.1998r., sygn. akt III CKN 48/98, i z 22.12.1998r., sygn. akt II CKN 59/98).  

Kodeks cywilny nie zawiera także definicji złej wiary. Definicja taka natomiast jest zawarta - na 

potrzeby przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych – w art. 6 ust. 2 k.w.u. 

Przenosząc ją na grunt Kodeksu cywilnego, można uznać, że w złej wierze jest ten, kto wie albo 

wiedzieć powinien, że prawo własności przysługuje nie jemu, lecz innej osobie na podstawie 

treści księgi wieczystej lub innych stosownych dokumentów (tak m.in. wskazał SN w orzeczeniu 

z 13.01.2000r., sygn. akt II CKN 657/98).  

 

Posiadacze nieruchomości mogą zatem żądać ustalenia przez sąd zasiedzenia nieruchomości na 

ich rzecz z dniem 2.03.2004 roku (trzydzieści lat od nieformalnego przekazania nieruchomości). 

Opłata stała od takiego wniosku wynosi 2.000.00 zł, składa się go do sądu właściwego ze 

względu na miejsce położenia nieruchomości. 

Na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości 

przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia - możliwe będzie złożenie wniosku do ksiąg 

wieczystych o wpis prawa własności na rzecz klientki i jej męża. 

 

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

 

I. Spis inwentarza. 

 

Spis inwentarza to lista cennych rzeczy i nieruchomości, które zostawił po sobie zmarły 

spadkodawca. Na podstawie tego spisu można ustalić, do jakiej kwoty spadkobiercy, jeżeli 

przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadają za długi zmarłego spadkodawcy.  

Spis inwentarza na polecenie sądu dokonywany jest przez komornika z okręgu na terenie którego 

znajduje się np. mieszkanie po zmarłym spadkodawcy. 

Spadkobiercy powiadamiani są listownie przez komornika, kiedy i gdzie odbędzie się taki spis 

inwentarza (odbywa się to przeważnie w ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy). 

Za spis inwentarza pobierana jest opłata w wysokości 10 procent miesięcznego wynagrodzenia za 

pracę. Obecnie komornik pobiera opłatę w wysokości 227,54 zł, za każdą rozpoczętą godzinę 

pracy. Komornika opłaca najczęściej osoba, która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli sąd zwolnił ją z obowiązku uiszczania kosztów sądowych, to 

komornik ściągnie opłatę z majątku spadkowego. 

Komornik podczas spisu inwentarza może korzystać z fachowych porad np. biegłego sądowego, 

do zadań którego należy ustalenie wartości pozostawionych przez spadkodawcę nieruchomości 

lub innych cennych rzeczy). Ewentualne dodatkowe koszty związane z postępowaniem ponoszą 

wszyscy spadkobiercy.  

W toku postępowania komornik ustala, które rzeczy powinny być wciągnięte do spisu inwentarza, 

sprawdzi także jakie zobowiązania miał zmarły spadkodawca, m.in. sprawdza stan rachunków 

bankowych, wysokość ewentualnych zaległości w płatnościach itp. 

W sytuacji jeśli zmarły spadkodawca zostawił po sobie środki pieniężne, papiery wartościowe,  

biżuterie lub inne drogocenne przedmioty - komornik składa je w depozycie sądowym.  

Po zakończeniu postępowania komornik przekazuje sporządzony spis inwentarza sądowi na 

zlecenie którego wykonywał czynności. 

W przypadku jeśli w trakcie późniejszego postępowania okaże się, iż spadkobiercy ukryli przed 

komornikiem cenne przedmioty możliwe jest przeprowadzenie uzupełniającego spisu inwentarza.  

 

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

 

II. Powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne).  
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Komornik przez kilka lat prowadził postępowanie egzekucyjne i ściągnął część sumy zasądzonej 

wyrokiem. Następnie postępowanie zostało umorzone, a pozostały dług został sprzedany firmie 

windykacyjnej. Wkrótce potem na wniosek firmy windykacyjnej inny komornik ponownie wszczął 

postępowanie, wykazując w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji, że suma należności głównej 

jest taka sama jak w wyroku – nie uwzględnił, że znaczna część z tej sumy została już 

wyegzekwowana. Czy w tej sytuacji istnieją podstawy do złożenia skargi na czynności komornika? 

 

Prawo do złożenia skargi na czynności komornika jest jednym z uprawnień dłużnika lub 

wierzyciela w przypadku, gdy w ich ocenie komornik w nieprawidłowy sposób prowadzi 

postępowanie egzekucyjne. 

W opisanej powyżej sytuacji brak jest podstaw składania takiej skargi, dłużnik ma jednak 

możliwość podjęcia ochrony swych praw w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego w trybie 

wskazanym w art. 840 § 1 k.p.c. Przepis ten wskazuje podstawy wniesienia powództwa o 

pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności tzw. powództwa przeciwegzekucyjnego. 

Dłużnik może zatem w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego 

wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli: 

1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności 

gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym 

orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego 

dokumentu stwierdzającego to przejście; 

2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie 

wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik 

może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a 

także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania 

w sprawie; 

3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 kpc, 

wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym 

małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, 

których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść. 

 

Podstawą wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego może być również częściowe 

wygaśnięcie zobowiązania, wówczas wnosząc pozew dłużnik żąda częściowego pozbawienia 

wykonalności tytułu wykonawczego. 

Stronami w procesie wywołanym wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego są wierzyciel 

(pozwany), dłużnik wymieniony w tytule wykonawczym (powód).  

Z powództwem mogą wystąpić także małżonek dłużnika i następcy prawni dłużnika 

(spadkobiercy, wykonawca testamentu) - po nadaniu przeciwko nim klauzuli wykonalności.  
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W pozwie należy przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie powód mógł zgłosić, pod 

rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu (art. 843 § 3 k.p.c.).Pozew 

należy skierować do sądu, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucji nie 

wszczęto - według przepisów o właściwości ogólnej (art. 843 § 1 i 2 oraz art. 27-30 k.p.c.). 

Zgodnie z art. 13 u.k.s.c. opłata stosunkowa jest pobierana w sprawach o prawa majątkowe; 

wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł 

i nie więcej niż 100.000 zł. Od pozwu pobiera się całą opłatę (art. 18 ust. 1 u.k.s.c.).  

 pisemnie wierzyciela do dobrowolnego cofnięcia w części wniosku egzekucyjnego. 

 

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

Dział III. Słownik pojęć/zagadnień prawnych. 

 

I. Powód, pozwany. 

 

Powód (łac.: actor) – osoba występująca w procesie cywilnym, a także karnym jako powód 

cywilny, z powództwem w poszukiwaniu ochrony prawnej. W trakcie rozprawy powód zajmuje 

miejsce po prawej stronie sądu (składu sędziowskiego).  

Pozwany (łac. reus) — strona bierna procesu cywilnego, przeciwko której skierowane zostało 

powództwo. W trakcie rozprawy pozwany zajmuje miejsce po lewej stronie sądu (składu 

sędziowskiego).  

 

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

 

II. Osoba prawna. 

 

Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.  

Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu 

realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej 

przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma 

wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność 

do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową). Wśród osób prawnych 

rozróżnia się następujące rodzaje osób prawnych: Skarb Państwa i państwowe osoby prawne, 

jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki a także korporacje (związki osób) i 

fundacyjne osoby prawne (masy majątkowe).  

Osoba prawna jest tworem abstrakcyjnym - nie istnieje namacalnie.  

W Polsce kwestie wspólne dla wszystkich osób prawnych są regulowane przez kodeks cywilny, 
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który też ustanawia jedną z tych osób, o specjalnym statusie – Skarb Państwa. Inne kategorie osób 

prawnych są ustanawiane przez ustawy szczególne. Do najważniejszych z nich należą: 

 spółki kapitałowe: tj. akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością (Kodeks spółek 

handlowych), 

 spółdzielnia (Prawo spółdzielcze),  

 przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych),  

 jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie 

gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),  

 kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne – diecezje, parafie, organizacje 

kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań),  

 wyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym),  

 fundacja (ustawa o fundacjach),  

 partia polityczna (ustawa o partiach politycznych),  

 stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach),  

 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej),  

 związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).  

Osobami prawnymi nie są natomiast m.in.: 

 spółka cywilna,  

 spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,  

 stowarzyszenie zwykłe  

 wspólnota mieszkaniowa. 

Podmioty te są tzw. ułomnymi osobami prawnymi (lub niezupełnymi osobami prawnymi) – są to  

podmioty stosunku cywilnoprawnego lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, lecz posiadające na mocy ustawy zdolność prawną. Ułomna osoba prawna może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą swojego działania, może także pozywać i być 

pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za jej zobowiązania 

odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_spółek_handlowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_spółek_handlowych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spółdzielnia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prawo_spółdzielcze&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorstwo_państwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_(organizacja)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyższa_uczelnia
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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. 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


