
WYDANIE IV



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

 

 

 

 

Publikacja bezpłatna. 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM TOMASZOWSKIM  nr OA.8031.7.32.2018 

z dnia 18.12.2018r. na świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej 

 

 

 

 

Realizatorzy Projektu: 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 

www.oic.lublin.pl          

 

 

Autor: 

Łukasz Dziura – Radca Prawny 

 

 

 

 

 

Wydawca: 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie 

ul. Gospodarcza 26 

20-213 Lublin 

tel.: (81) 710-46-30 

fax: (81) 746-13-24 

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl 

http://www.oic.lublin.pl 

 

 

 

 

 

 
Lublin,  GRUDZIEŃ 2019 

http://www.oic.lublin.pl/
mailto:sekretariat@oic.lublin.pl
http://www.oic.lublin.pl/


 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

 

Spis treści 

 
1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna ...................................................... 3 

2. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby najbliższej ................................................................ 6 

3. Zasiedzenie nieruchomości ................................................................................................................. 8 

4. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci ....................................................................... 10 

5. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka ........................................................................ 12 

6. Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej ............................... 14 

7. Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów ............................................................................. 16 

8. Przeszkoda wieku przy zawieraniu małżeństwa ................................................................................ 18 

9. Zaliczka a zadatek .............................................................................................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                      

 

St
ro

n
a3

 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 
prawnej. 

 
Miejsca świadczenia pomocy: 

I punkt - Urząd Miejski w Tyszowcach 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 08.00-12.00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8 

Wtorek 08:30 - 12:30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1 

Środa 

08:00- 12:00 Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8 

8.30-12.30 Urząd Gminy w Ulhówku ul. Kościelna 1/1 

czwartek x x 

Piątek 13:00 - 17:00 x 

   II punkt - Urząd Gminy w Telatynie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 09.00-13.00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Wtorek 13:00 - 17:00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Środa 13:00 - 17:00 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

czwartek 8.30-12.30 
Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka 

Chopina 10, 22-652 Telatyn 

Piątek x x 
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III punkt - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

poniedziałek 13:00 - 17:00 
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. 

Żwirki i Wigury 2 

Wtorek x x 

Środa x x 

czwartek 13:00 - 17:00 
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski ul. 

Żwirki i Wigury 2 

Piątek x x 

 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest on-line  https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-

prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online   

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  

 oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  

 w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 

lub sądowoadministracyjnym, 

 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 

 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych 

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  

 się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  

 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 

 nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020). 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:   

 z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 

działalności. 

Kto może skorzystać? 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 

oświadczenie. 

 

https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online
https://www.powiat-tomaszowski.com.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/2019/01/rezerwacja-wizyty-online
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Inne informacje       

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze 

względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom 

doświadczającym trudności  

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu 

ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem 

– może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość 

w umówionym terminie. 

 
Edukacja prawna  
 
Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby najbliższej   

Przepis art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewiduje dla sądu fakultatywną możliwość 

przyznania osobie, która doznała krzywdy powstałej w związku ze śmiercią najbliższego 

członka rodziny na skutek czynu niedozwolonego odpowiednią sumę tytułem 

zadośćuczynienia od sprawcy szkody. Instytucję tę niejako przywrócono ustawą z dnia 30 

maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, 

poz. 731).  

 

W świetle art. 446 § 4 k.c. konkretyzacja tego, kto jest w danym wypadku najbliższym 

członkiem rodziny należy do sądu orzekającego, przy czym niekoniecznie będzie nim 

najbliższy krewny. Decydujące znaczenie ma faktyczny układ stosunków, a nie powiązania 

o charakterze formalnym. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się tym samym, że 

uprawnionym do żądania zadośćuczynienia oprócz małżonka i dzieci, mogą być dziadkowie, 

pasierb, macocha, konkubina. 

 

Zadośćuczynienie o jakim mowa w art. 446 k.c. pełni funkcję kompensacyjną, przyznana 

suma pieniężna ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej. 

Powinna wynagrodzić doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz ułatwić przezwyciężenie 

ujemnych przeżyć, aby w ten sposób przynajmniej częściowo przywrócona została 

równowaga zachwiana na skutek popełnienia czynu niedozwolonego przez sprawcę. Ze 

względu na kompensacyjny charakter zadośćuczynienia jego wysokość musi przedstawiać 

odczuwalną wartość ekonomiczną adekwatną do warunków gospodarki rynkowej. Przepisy 

kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów, jakie należy uwzględnić przy ustalaniu 

wysokości zadośćuczynienia. Z przepisu art. 446 § 4 k.c. wynika jedynie, że zadośćuczynienie 

musi być odpowiednie. W orzecznictwie wskazuje się, że pomimo niemożności ścisłego 

ustalenia wysokości uszczerbku należy opierać rozstrzygnięcie na kryteriach 

zobiektywizowanych, a nie kierować się wyłącznie subiektywnymi odczuciami 

poszkodowanego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2011 r. III CSK 279/10). Każda 

sprawa winna być rozpatrywana przez pryzmat indywidualnych okoliczności danego 

wypadku. Przy szacowaniu odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia znaczenie mają przede 

wszystkim: 

 wpływ poczucie osamotnienia i pustki,  

 wystąpienie zaburzeń będących skutkiem tego odejścia (np. nerwica, depresja),  

 stopień w jakim pokrzywdzony będzie umiał się znaleźć w nowej rzeczywistości 

i zdolności jej zaakceptowania,  

 potencjalny okres traumy najbliższych i dochodzenia członków rodziny do względnej 

normalności. 
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Zadośćuczynienie jest roszczeniem o charakterze ściśle niemajątkowym, mającym za zadanie 

kompensację doznanej krzywdy. Roszczenie to nie ma na celu wyrównywać straty 

poniesionej przez członków najbliższej rodziny zmarłego, lecz ma pomóc dostosować się do 

nowej rzeczywistości. Ma także na celu złagodzić cierpienia wywołane utratą osoby bliskiej, 

naprawienie doznanej krzywdy, poprzez złagodzenie cierpienia wywołanego śmiercią osoby 

bliskiej. Krzywda taka jest trudna do wycenienia, jej rozmiar należy oceniać biorąc pod 

uwagę całokształt okoliczności danej sprawy. Oprócz szczególnej, intensywnej więzi ze 

zmarłym uwzględnieniu podlegają cierpienia psychiczne skutkujące wystąpieniem 

ewentualnych zaburzeń, poczucie osamotnienia i pustki, wstrząs psychiczny wywołany 

śmiercią osoby najbliższej, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą. Zadośćuczynienie 

ma zatem charakter całościowy i obejmuje wszelkie pozostające w związku z naruszeniem 

dóbr osobistych cierpienia i niedogodności, zarówno już doświadczone, jak i te, które mogą 

dopiero powstać w przyszłości. Należy podkreślić, że sąd nie ma obowiązku automatycznie 

zasądzenia zadośćuczynienia w każdym przypadku, gdy w wyniku wypadku śmierć poniesie 

jeden z członków rodziny. Dla uzyskania zadośćuczynienia na podstawie omawianego 

przepisu nie wystarczy wykazanie formalnych więzi rodzinnych ze zmarłym, lecz zachodzi 

potrzeba wykazania istnienia takich więzi emocjonalnych między zmarłym i dochodzącym 

roszczeń, których zerwanie powoduje ból, cierpienie psychiczne, rodzi poczucie krzywdy, 

osamotnienie. 

 

Końcowo warto nadmienić, że po nowelizacji art. 446 k.c. pojawił się problem dotyczący 

roszczeń, których podstawą były zdarzenia sprzed wprowadzeniem § 4. Poprzednio 

obowiązujący stan prawny nie dawał bowiem podstawy do przyznania członkom rodziny 

zmarłego zadośćuczynienia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawił się ugruntowany już 

w tej chwili pogląd o tym, że spowodowanie śmierci osoby bliskiej przed dniem wejścia 

w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731) mogło stanowić naruszenie dóbr osobistych 

najbliższych członków rodziny zmarłego i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na 

podstawie art. 448 k.c.  

 

 

 
      Autor: Łukasz Dziura – radca prawny 
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3. Zasiedzenie nieruchomości 

Długotrwałą niezgodność pomiędzy rzeczywistym stanem posiadania a formalnym stanem własności 

uznaje się w obrocie prawnym za sytuację niepożądaną. Do niezgodności tej dochodzi w praktyce 

najczęściej, gdy posiadacz nabył nieruchomość od właściciela bez zachowania formy aktu 

notarialnego albo w wyniku samowolnego objęcia w posiadanie cudzej rzeczy. Omawianą 

niezgodność usunąć można dzięki instytucji zasiedzenia. Jej celem jest zapobieganie narastającym 

z biegiem czasu trudnościom w ustalaniu osoby odpowiedzialnej za daną rzecz. 

 

Zasiedzenie określa się jako pierwotny i nieodpłatny sposób nabycia prawa własności. Następuje ono 

z mocy samego prawa i nie jest potrzebne w tym względzie składanie specjalnych oświadczeń woli. 

Wskutek zasiedzenia dotychczasowy uprawniony traci swoje prawo, a nabywca uzyskuje je 

niezależnie od poprzednika. 

 

Nabycie własności rzeczy na podstawie zasiedzenia następuje poprzez upływ czasu. Termin 

zasiedzenia dla nieruchomości wynosi 20 albo 30 lat – w zależności od dobrej lub złej woli posiadacza. 

Warto nadmienić, że przed wprowadzeniem nowelizacji na podstawie ustawy z 28.07.1990 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 321 ze zm.) obowiązywał termin 10 albo 20 lat. Tym 

samym, jeśli zasiedzenie nastąpiło przed 1.10.1990 r., stosuje się krótsze terminy.  

 

Możliwe jest nabycie przez zasiedzenie zarówno nieruchomości gruntowej, jak i nieruchomości 

budynkowej oraz lokalowej, przy czym te dwie ostatnie pod warunkiem, że w trakcie biegu 

zasiedzenie istnieją w sensie prawnym. Bez znaczenia dla tego nabycia pozostaje kwestia istnienia 

księgi wieczystej. Nabyciu w drodze zasiedzenia może podlegać również udział we współwłasności 

nieruchomości. 

 

Warunkiem zasiedzenia jest upływ ustawowego terminu zasiedzenia oraz władanie nieruchomością 

jako posiadacz samoistny. Samoistnym posiadaczem nieruchomości jest ten, kto nią włada jak 

właściciel, czyli wykonuje uprawnienia składające się na treść prawa własności - korzysta 

z nieruchomości z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i dochody, a także uważa się za 

uprawnionego do rozporządzenia nią. W przypadku zasiedzenia udziału we współwłasności 

nieruchomości współwłaściciel staje się samoistnym posiadaczem udziału wówczas, gdy nastąpi 

jawna dla otoczenia i pozostałych współwłaścicieli zmiana posiadania, z której będzie wynikało, że 

współwłaściciel posiadający rozszerzył zakres swojego samoistnego posiadania ponad realizację 

swojego prawa własności w części ułamkowej. Warto w tym miejscu wskazać, że wobec osób 

pragnących zasiedzieć udział we współwłasności postawiono nieco surowsze wymagania. Dla ochrony 

własności przyjmuje się bowiem, że samo niewykonywanie prawa posiadania przez innego 

współwłaściciela nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający przejął rzecz w samoistne 

posiadanie. Należy w tym względzie wykazać, że istotnie doszło do zmiany zakresu posiadania 

samoistnego. 

 

Drugą przesłanką zasiedzenie jest upływ czasu, który może wynosić 20 albo 30 lat w zależności od 

dobrej lub złej wiary posiadacza. W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, ale 
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usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności 

(decydującym jest przeświadczenie w momencie uzyskania posiadania). Posiadacz w złej wierze wie 

albo powinien wiedzieć, że prawo własności przysługuje nie jemu, lecz innej osobie. 

 

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć 

do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni 

posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony 

tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat 

trzydzieści. 

 

 

Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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4. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci 

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na każdego z rodziców obowiązek alimentacyjny względem 

dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten ma charakter 

bezwzględny, zatem  nie można się umówić na jego zniesienie. Co więcej, dla obowiązku 

alimentacyjnego bez znaczenia pozostaje okoliczność, że dziecko urodziło się poza małżeństwem. 

Rodzic jest zobowiązany do alimentów, nawet jeśli jest pobawiony władzy rodzicielskiej. 

 

Początkiem powstania obowiązku alimentacyjnego jest co do zasady moment narodzin dziecka 

(dzieci przysposobione korzystają z uprawnień na równi z dziećmi naturalnymi, tyle tylko, że od daty 

przysposobienia). Przepisy kodeksu rodzinnego przewidują jednak odstępstwa tej reguły i nakładają 

na ojca dziecka obowiązek pokrywania wydatków związanych z ciążą (obowiązek quasi 

alimentacyjny). Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze 

odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów 

trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać 

udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży 

lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona 

żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.  

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie, w którym dziecko jest w stanie utrzymać się 

samodzielnie. Stan samodzielności oznacza, że możliwości zarobkowe i majątkowe dziecka pozwalają 

na osiąganie dochodu wystarczającego do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy nie określa w sposób definitywny chwili (lub zdarzenia), w której ustaje 

obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka. Wbrew powszechnemu przekonaniu, 

decydującego znaczenia przy ocenie opisywanej przesłanki nie ma ani osiągnięcie przez dziecka 

pełnoletności, ani osiągnięcie 25 roku życia (zasada zaczerpnięta z przepisów zabezpieczenia 

społecznego dotyczących rent rodzinnych) ani nawet zdobycie przez niego odpowiadających jego 

uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych. Nierzadko zdarzają się bowiem sytuacje, że 

osoby legitymujące się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi nie mają możliwości samodzielnego 

utrzymania się.  

 

Względem dziecka pełnoletniego rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych również, 

jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Celem ustalenia, czy alimenty stanowią 

dla rodziców nadmierny uszczerbek należy porównać wysokość płaconych przez nich alimentów 

z wysokością osiąganych dochodów oraz ustalić, czy są w stanie zaspokoić swoje podstawowe 

potrzeby. Nie można bowiem nakładać na rodziców alimentów na pełnoletnie dzieci kosztem ich 

zdrowia czy też popadnięcia w ubóstwo.  

 

Rodzice mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli dziecko mimo osiągnięcia 

pełnoletności nie dokłada starań do uzyskania samodzielności. Ustalenie możliwości zarobkowych i 

majątkowych dziecka odbywa się podobnie do tej oceny względem rodzica zobowiązanego do 

alimentacji z uwzględnieniem odrębności wynikających z wieku dziecka i jego starań o zdobycie 

kwalifikacji zawodowych. Należy jednak pamiętać, że brak możliwości zarobkowych wynikający ze 

stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego pełnoletniego dziecka usprawiedliwia niepodjęcie przez 
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nie pracy i utrzymanie obowiązku alimentacyjnego rodziców (Sąd Najwyższy w uchwale z 31 stycznia 

1986 r., III CZP 76/85).  

 

Warto również pamięta, że jeżeli pełnoletnie dziecko, mimo usamodzielnienia się, znalazło się później 

w niedostatku, rodzice obowiązani są nadal do jego alimentacji, jednak już na zasadach ogólnych.  

 

Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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5. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka 

Rodzice małoletniego dziecka mogą dokonywać w jego imieniu wielu czynności, jednakże, często 

ku ich zdumieniu, muszą uzyskać zgodę sądu rodzinnego na odrzucenie w jego imieniu spadku.  

 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do ustawowych obowiązków rodziców należy 

sprawowanie zarządu majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Okoliczność ta 

wynika z faktu, iż małoletni do lat 13 nie mają zdolności do czynności prawnych (są traktowane jako 

osoby ubezwłasnowolnione całkowicie), zatem mogą zawierać jedynie umowy należące do umów 

powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Osoby małoletnie 

między 13 a 18 rokiem życia z kolei, są natomiast ograniczone w zdolności do czynności prawnych, 

zatem są traktowane przez prawo jak osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Osoby takie mogą 

odtąd bez zgody rodziców rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy postanowił 

inaczej oraz rozporządzać przedmiotami oddanymi im do swobodnego użytku. 

 

Wykonując swój ustawowy obowiązek rodzice mogą dokonywać w imieniu małoletniego dziecka 

czynności zwykłego zarządu tj. załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z 

przedmiotów wchodzących w skład majątku małoletniego, utrzymywanie ich w stanie 

niepogorszonym. Rodzice powinni sprawować pieczę nad majątkiem dziecka z należytą starannością, 

mając na względzie dobro dziecka i interes społeczny, a nie na interes własny. Celem zabezpieczenia 

interesów dziecka ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą rodzice nie mogą bez zezwolenia 

sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać 

zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko. 

 

 Jedną z czynności przekraczających zwykły zarząd nad majątkiem dziecka jest odrzucenie 

spadku w imieniu małoletniego. W praktyce najczęściej dochodzi do takiej sytuacji, gdy umiera jeden 

z członków rodziny, zaś w spadku pozostawia po sobie głównie długi. Celem uniknięcia 

odpowiedzialności, kolejne powołane do spadku osoby składają oświadczenia o jego odrzuceniu. 

Złożenie takiego oświadczenia przez osoby będące rodzicami nie rozwiązuje całkowicie problemu, 

a powoduje przejście powołania do spadku na ich dzieci. Od tego momentu (odrzucenia spadku przez 

rodziców) zaczyna swój bieg 6-miesieczny termin na złożenie takiego oświadczenia przez ich 

małoletnie dzieci. Warto wskazać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (postanowienie z 

dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 329/13, niepubl.) termin na złożenie oświadczenia spadkowego w 

imieniu małoletniego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania o wyrażenie zgody na jego 

złożenie przed sądem opiekuńczym 

 

Niezależnie od tego, czy wolę odrzucenia spadku w imieniu dziecka chcemy wyrazić przed 

sądem czy notariuszem, musi to zostać poprzedzone wyrażeniem zgody przez sąd rodzinny. W tym 

celu należy niezwłocznie złożyć wniosek do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na dokonanie 

czynności przekraczającej zwykły zarząd nad majątkiem małoletniego, którym jest odrzucenie spadku. 

Wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie powinien odpowiadać wymogom pisma 

procesowego, zatem zawierać przede wszystkim dokładnie określone żądanie oraz opis okoliczności 

faktycznych uzasadniających żądanie. We wniosku warto opisać powody, dla których rodzice chcą 
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w ogóle odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka. Jeżeli powodem tym jest zadłużenie 

spadku, warto przedstawić dowody świadczące o tym stanie rzeczy. Zezwolenia na dokonanie przez 

rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka sąd opiekuńczy 

udziela na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu opiekuńczego 

w tym przedmiocie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się i nie może być 

zmienione ani uchylone, jeżeli na podstawie zezwolenia powstały skutki prawne względem osób 

trzecich. 

  

 Właściwym sądem do rozpoznania omawianego wniosku jest wyłącznie sąd opiekuńczy 

miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania - sąd 

opiekuńczy miejsca jej pobytu. Od wniosku w tej sprawie pobiera się aktualnie opłatę sądową 

w kwocie 100 zł. 

 

 

Autor: Łukasz Dziura– Radca Prawny 
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6. Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby 

najbliższej 

Śmierć członka rodziny wywołuje najczęściej w życiu bliskich ból, cierpienie psychiczne, rodzi 

poczucie krzywdy, osamotnienie. Jeżeli śmierć została spowodowana czynem niedozwolonym, 

osobom najbliższym może przysługiwać szereg roszczeń, w tym odszkodowanie za znaczne 

pogorszenie sytuacji życiowej. 

 

Zgodnie z art. 446 § 3 k.c., sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne 

odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. 

Odszkodowanie to ma na celu wynagrodzenie swoistego wstrząsu ekonomicznego wywołanego 

śmiercią najbliższego członka rodziny. Nie jest to zatem pełna kompensata całej szkody majątkowej 

spowodowanej śmiercią i z pewnością nie obejmuje tych uszczerbków, które podlegają naprawieniu 

na podstawie art. 446 § 1, 2 i 4 k.c. (kolejno koszty leczenia i pogrzebu, renta, zadośćuczynienie za 

krzywdę). Z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż odszkodowanie, o którym 

mowa w powyższym przepisie obejmuje szeroko pojęte szkody majątkowe, często nieuchwytne lub 

trudne do obliczenia, prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej. 

Pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje szkody obecne i przyszłe, które choć w pewnym stopniu dają 

się ocenić materialnie. Pogorszenie takie może być spowodowane utratą członka rodziny 

dostarczającego bliskim środków utrzymania, czy też sprawującego opiekę. Utrata przez dziecko 

osobistych starań matki o jego utrzymanie i wychowanie stanowi przede wszystkim pogorszenie 

sytuacji życiowej, uzasadniające odszkodowanie na podstawie art. 446 § 3. Przyjmuje się ponadto, że 

o pogorszeniu sytuacji życiowej można mówić również w przypadku, gdy między osobą zmarłą 

a osobą najbliższą nie zachodziło powiązanie natury finansowej czy z zakresu opieki, ale śmierć osoby 

bliskiej spowodowała silny wstrząs psychiczny pociągający za sobą osłabienie aktywności życiowej 

osoby najbliższej i w konsekwencji pogorszenie jej sytuacji życiowej w aspekcie materialnym. 

 

Zobowiązany do naprawienia szkody na podstawie art. 446 § 3 k.c. jest podmiot, który według reguł 

określonych dla danego zdarzenia szkodzącego ponosi odpowiedzialność deliktową za uszkodzenie 

ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, a w konsekwencji śmierć bezpośrednio poszkodowanego. 

Przykładowo, w przypadku śmierci wywołanej wypadkiem komunikacyjnym, odpowiedzialnym będzie 

kierowca będący sprawcą, zaś zastępczą odpowiedzialność ponosił będzie jego ubezpieczyciel 

w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

 

Z kolei podmiotem uprawnionym do żądania jest w świetle przepisu art. 446 3 k.c. najbliższy członek 

rodziny zmarłego. Konkretyzacja tego, kto jest w danym wypadku w tym kręgu należy do sądu 

orzekającego, przy czym niekoniecznie będzie nim najbliższy krewny. Decydujące znaczenie ma 

faktyczny układ stosunków, a nie powiązania o charakterze formalnym. W orzecznictwie sądowym 

przyjmuje się tym samym, że uprawnionym do żądania zadośćuczynienia oprócz małżonka i dzieci, 

mogą być dziadkowie, pasierb, macocha, konkubina. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(446)par(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(446)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(446)par(2)&cm=DOCUMENT
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Zgodnie orzecznictwem sądowym nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania z tytułu znacznego 

pogorszenia się sytuacji życiowej odszkodowanie otrzymane z umowy ubezpieczenia NNW, odprawa 

pośmiertna, zasiłek pogrzebowy, czy też renta otrzymywana z ZUS. 

 

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 446 § 3 k.c. przechodzi na spadkobierców 

uprawnionego. Spadkobiercy mogą oczywiście otrzymać odszkodowanie tylko wtedy, gdy 

przysługiwałoby ono uprawnionemu, jeśliby żył w chwili wyrokowania, i tylko w takim zakresie, jaki 

odpowiada szkodzie powstałej do dnia jego śmierci. 

 

Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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7. Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów 

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych stosowanych wobec osób 

popełniających czyny zabronione przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Dla tych, którzy 

wykorzystują pojazdy samochodowe w codziennym życiu, środek ten może stanowić istotną 

dolegliwość. Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość jego ograniczenia pod warunkiem 

spełnienia kilku przesłanek. 

 

Powszechną przyczyną orzekania przez sądy karny zakazu prowadzenia pojazdów jest prowadzenie 

pojazdów przez kierowców będących po wpływem alkoholu. W zależności od stężenia alkoholu we 

krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu, czyn taki może stanowić wykroczenie (stan po użyciu 

alkoholu - gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ 

do 0,5 ‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 

dm3), bądź przestępstwo (stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 

prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecność w wydychanym powietrzu 

powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3). Utrata prawa jazdy za stan nietrzeźwości wiąże się 

z obligatoryjnym orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów 

określonego rodzaju. 

 

W celu zaostrzenia sankcji za prowadzenie  pojazdów pod wpływem alkoholu ustawodawca 

postanowił uniemożliwić sprawcom skracanie okresów orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. 

Zamiast tego przewidziano możliwość modyfikacji orzeczonego środka poprzez umożliwienie 

sprawcom poruszenia się pojazdami, ale tylko tymi wyposażonymi w tzw. blokadę alkoholową. 

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie drogowym, blokada alkoholowa to urządzenie techniczne 

uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy 

zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu 

w 1 dm3. Mówiąc prościej, blokada alkoholowa to urządzenie, które zespolone jest z układem 

zapłonowym samochodu. By uruchomić wyposażone w nią auto, najpierw trzeba dmuchnąć 

w ustnik. Blokada jest montowana w pojeździe przez producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela. Koszt takiego rozwiązania jest różny w zależności od modelu, jednakże zazwyczaj jest 

to kilka tysięcy złotych. Istnieje również możliwość wynajęcia blokady i wówczas wydatek miesięczny 

zazwyczaj nie przekracza 200 złotych. 

 

Sąd może umożliwić skazanemu jazdę samochodami z blokadą alkoholową pod warunkiem, że minął 

okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru (w przypadku zakazów orzeczonych dożywotnio – 

jeżeli minęło co najmniej 10 lat), a także jeśli jego postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy 

oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie 

pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. O ile spełnienie pierwszego 

z warunków następuje automatycznie po upłynięciu określonej ilości czasu, o tyle ocena czy jazda 

samochodem danej osoby nie będzie stwarzać zagrożenia na drodze zawsze będzie podlegać ocenie 

sądu. Ocenie sądu podlegają przede wszystkim: postawa sprawcy po popełnieniu przestępstwa 

(zachowanie względem pokrzywdzonego, poddanie się wszystkich obowiązkom wynikającym 
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z wyroku), właściwości i warunku osobiste (cechy osobowości, warunki rodzinne i środowiskowe), 

a także ocena przestrzegania porządku prawnego w okresie obowiązywania środka karnego. 

 

Na koniec warto pamiętać, że umożliwienie skazanemu jazdy samochodami z blokadą alkoholową nie 

jest nieodwołalne. Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w 

postaci jazdy samochodami z blokadą alkoholową. 

 

Mimo pewnych opisanych powyżej niedogodności proceduralnych, a także technicznych czy 

finansowych związanych z późniejszym montażem blokady alkoholowej w swoim pojeździe, często 

warto się nad tym zastanowić. Szczególnie zainteresowane tym rozwiązaniem mogą być kierowcy 

zawodowi czy osoby zamieszkałe w miejscowościach z utrudnioną komunikacją. 

 

 

      Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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8. Przeszkoda wieku przy zawieraniu małżeństwa 

Aby małżeństwo mogło być zawarte, pomiędzy kobietą i mężczyzną nie mogą zaistnieć żadne 

przeszkody uniemożliwiające jego zawarcie. Jedną z podstawowych przeszkód jest wiek 

nupturientów. 

 

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, mężczyzna i kobieta mogą zawrzeć małżeństwo, jeżeli 

ukończyli 18 lat. Regulacja ta obowiązuje dopiero od 1998 r., bowiem w poprzednim stanie prawnym 

wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa wynosił 21 lat dla mężczyzn i 18 lat dla kobiet. W dążeniu 

do wyrównania praw dla obu płci postanowiono zmienić ten przepis z uwzględnieniem wyjątku, że 

w razie nieosiągnięcia tego wieku przez kobietę, z ważnych powodów sąd udzieli zwolnienia w tym 

zakresie w interesie przyszłych małżonków. Przyjęcie dolnej granicy wieku jest oczywiście 

podyktowane koniecznością zachowania dojrzałości emocjonalnej partnerów. Ustawa nie określa 

natomiast górnej granicy wieku. 

 

Przeszkoda wieku ma charakter względny, co oznacza, że ustawodawca przewidział jednak dla kobiet 

wyjątek od wyżej opisanej reguły. Sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, 

która: 

 ukończyła szesnaście lat, a ponadto: 

 gdy istnieją ważne powody, 

 a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. 

 

Do „ważnych powodów”, o których mowa w przepisie powszechnie zalicza się fakt posiadania przez 

nupturientów wspólnego dziecka, bądź sytuacja, w której ze związku tego wynikła ciąża. Nie jest 

wykluczone, że ważnym powodem może być również istniejący między stronami trwały związek 

faktyczny, a więc poważne prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę. 

Drugą przesłanką, która powinna zostać spełniona łącznie to  „pozytywna prognoza co do 

prawidłowego funkcjonowania założonej rodziny”. Sąd winien każdorazowo badać kwestię 

dojrzałości kobiety do podejmowania współżycia małżeńskiego, cechy osobiste przyszłym 

małżonków, a nawet środowisko, w którym będą żyć. 

 

Należy zaznaczyć, że postępowanie o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego 

odbywa się w trybie nieprocesowym. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie 

ukończyła lat 18, udziela na jej wniosek sąd opiekuńczy. Uprawnienia takie nie przysługują jej 

przedstawicielom ustawowym, np. rodzicom Postanowienie o udzieleniu zezwolenia na zawarcie 

małżeństwa staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się. Wydane postanowienie nie może być 

zmienione ani uchylone. Za niedopuszczalne należy uznać udzielenie zezwolenia po zawarciu 

małżeństwa Od wniosku o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego pobiera się opłatę stałą 

w kwocie 100 zł. Sądem właściwym dla toczącego się postępowania jest sąd miejsca zamieszkania 

kobiety składającej wniosek o udzielenie jej zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego. 

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

9
 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

Istotną konsekwencją zawarcia związku małżeńskiego w opisanym trybie uzyskanie przez nią  

pełnoletności i pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie traci jej w wyniku unieważnienia lub 

ustania małżeństwa 

 

W przypadku zawarcia małżeństwa z mężczyzną, który nie ukończył lat osiemnastu, czy też kobiety, 

która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat 

szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, unieważnienia małżeństwa może żądać każdy 

z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli 

małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie 

może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. 

 

 

 

      Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 
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9. Zaliczka a zadatek 

Obie formy tych przedpłat są ze sobą mylone i stosowane wymiennie, podczas gdy występują 

pomiędzy nimi istotne różnice. W szczególności dotyczy to konsekwencji, w przypadku gdy umowa 

nie zostaje zawarta. 

 

Instytucja zadatku jest uregulowana w art. 394 kodeksu cywilnego i jest jednym z wielu postanowień 

umownych mających wpływ na trwałość umowy. Zadatek jest najczęściej przekazywany drugiej 

stronie w formie pieniężnej, ale może być też określony liczbą rzeczy oznaczonych co do gatunku. 

Celem zadatku jest zwiększenie prawdopodobieństwa, że umowa zostanie wykonana. Zadatek 

mobilizuje obie strony umowy – w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona 

może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, 

a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej (o ile nie umówiono się inaczej). 

Przez niewykonanie umowy należy rozumieć sytuację, w której z chwilą nadejścia terminu spełnienia 

świadczenia spełnienie to nie następuje z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

strona zobowiązana do tego świadczenia. Instytucja zadatku może zostać zastosowana przy zawarciu 

każdej umowy, może pełnić różne role, a jest podstawową funkcją jest dyscyplinowanie stron 

w dotrzymaniu zawartej umowy. W rezultacie wprowadzenie zadatku do umowy powoduje, że obie 

strony muszą liczyć się z tym, że w razie spełnienia konkretnych przesłanek będą obowiązane do 

zapłaty swego rodzaju kary odpowiadającej wysokości uzgodnionego zadatku (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 lutego 2019 r., I ACa 363/18) 

 

Przepis art. 394 k.c. jest przepisem dyspozytywnym, zatem od woli stron zależy jak określną skutki 

wręczenia zadatku. Dla przykładu wolą stron może być ograniczenie skutków wobec jednej ze stron. 

 

Przyjmuję się, że zadatek jest postanowieniem umownym o charakterze realnym, co oznacza, że bez 

jego przekazania zadatek nie jest skutecznie zastrzeżony. W wyroku z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. 

V CSK 79/17) Sąd Najwyższy wskazał jednak, że  jeżeli strony chcą skutecznie zastrzec zadatek, 

którego wręczenie ma nastąpić później niż zawarcie umowy, powinny zamieścić w umowie 

odpowiednie postanowienie określające termin dania zadatku. To oznacza, że zadatek, który nie 

został dany przy zawarciu umowy, a strony nie oznaczyły w umowie jego późniejszego wręczenia, 

należy uznać za nieskutecznie zastrzeżony. Ten sam skutek nastąpi także wtedy, gdy strona nie da 

zadatku w oznaczonym terminie. 

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; 

jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. Z kolei w razie rozwiązania umowy zadatek 

powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy 

wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony. 

 

Zaliczka z kolei jest formą przedpłaty uiszczanej na poczet konkretnego świadczenia, a zatem 

przypisuje się jej przede wszystkim znaczenie równoznaczne z zapłatą części świadczenia. 

Zarachowanie zaliczki na poczet świadczenia nie wywołuje zatem innych istotnych skutków 

prawnych, w szczególności zaś nie spełnia funkcji zabezpieczającej jak to jest w przypadku zadatku. 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

1
 

POWIAT  

TOMASZOWSKI 

Z tej przyczyny przyjmuje się, iż w przypadku nie dojścia umowy do skutku, tj. niezawarcia 

przyrzeczonej umowy sprzedaży, zaliczka uiszczona na poczet ceny podlega zwrotowi, jako 

świadczenie nienależne - nie zostaje bowiem osiągnięty cel świadczenia zaliczki (art. 410 § 2 k.c.), 

a powyższy obowiązek aktualizuje się bez względu na przyczynę niezawarcia umowy przyrzeczonej. 

Pod tym względem wyraźnie różni się ona od zadatku, który w warunkach określonych w art. 394 k.c. 

podlega zwrotowi (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r., VI ACa 

529/15). 

 

 

      Autor: Łukasz Dziura – Radca Prawny 

 

 

 

 

 


