
PORADNIK PRZYGOTOWANY W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W FORMIE POWIERZENIA 
ZADANIA PRZEZ ZARZAD POWIATU SWIDNICKIEGO,

`

MARZEC 2019



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

 

Publikacja bezpłatna. 

E-Poradnik przygotowany w ramach umowy zawartej z POWIATEM ŚWIDNICKIM  z dnia 19.12.2018r. 

o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia w 2019 r. nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej w dwóch punktach tj., w  Świdniku i w Trawnikach 

 

Realizatorzy Projektu: 

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

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 

www.oic.lublin.pl          

 

Praca zbiorowa 

Autorzy: 

Anna Rentflejsz – Radca Prawny 

Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 

Paweł Włoch   –  adwokat  

Katarzyna Lalak – Radca Prawny 

Piotr Kaniowski – Radca Prawny 

Krzysztof Polański – Radca Prawny 

Arkadiusz Kuśpit – Radca Prawny 

Maria Tyszkiewicz – Radca Prawny 

Magdalena Piech – 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,  marzec 2019 

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


 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

 

 

Spis treści 

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

2. Separacja-alternatywa wobec rozwodu .............................................................................................. 5 

3. Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym - co warto wiedzieć? ................................................................ 9 

4.  Zachowek – charakterystyka instytucji na praktycznym przykładzie ............................................... 14 

5. Zwrot nawiązki zapłaconej przez sprawcę szkody z OC .................................................................... 18 

6. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej skutki ............................................................. 22 

7. Rozgraniczenie nieruchomości – tryb postępowania ........................................................................ 25 

8. Zagadnienie autorskich praw osobistych w polskim prawie ............................................................. 28 

9. Odpowiedzialność cywilnoprawna za zwierzęta domowe i hodowlane ........................................... 31 

10. Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie ....................................................................................... 33 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

                                      

 

St
ro

n
a3

 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

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. 

 
Miejsce świadczenia pomocy: 

I punkt 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10:00-14:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Wtorek 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Środa 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Czwartek 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

Piątek 08:00-12:00 
Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. 
Niepodległości 13 

II  punkt  
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8.30 -  12.30  
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

Wtorek - - 

Środa 11.30 – 15.30 
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

Czwartek - - 

Piątek  8.30 – 12.30 
Trawniki   - Ośrodek Pomocy Społecznej 
Trawniki 630 

  
 

 III  punkt 
 Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek - - 

Wtorek 8.30 – 12.30 Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Środa - - 

Czwartek 8.30 – 12.30 Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2 

Piątek - - 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 468 70 96 

Na jaką pomoc możemy liczyć? 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  

 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  
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 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. 

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. Separacja-alternatywa wobec rozwodu 

Wiele osób nie jest w pełni świadomych czym tak naprawdę jest separacja a czym jest 

rozwód.  Czy chcąc uratować małżeństwo i decydując się na seprację stwarzamy alternatywę 

wobec rozwodu? Czym jest ta sepracja?      

 Zacznijmy zatem od początku. Separacja zaczęłą funkcjonować w polskim prawie od 

1999 roku, gdy przepisy prawne regulujące separację zostały wprowadzone do kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z przepisem artykułem 61(1) k.r.o „Jeżeli między 

małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd 

orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest 

dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci 

małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd 

może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.” Z powyższego wynika 

jasno, iż w trakcie procesu o separację Sąd bierze pod uwagę tzw. przesłanki pozywane 

i negatywne. Zatem aby Sąd mógł wydać orzeczenie o separcji muszą nastąpić następujące 

warunki: 

 Żądanie jednego z małżonków o orzeczeniu separacji, 

 Zupełny rozkład pożycia między małżonkami, oznacza to że ustaje między nimi więź 

emocjonalna, fizyczna  oraz ekonomiczna, – rozkład ten nie musi być trwały.  

 

Jednak Sąd nie może orzez separacji jeżeli : 

 Na orzeczeniu separacji ucierpi dobro małoletnich dzieci – mimo zupełnego rozkładu 

pożycia.  Jeśli chodzi o dzieci, to małoletnimi dziećmi są również te przysposobione 

przez oboje małżonków lub też dziecko jednego z małżonków, przysposobione przez 

drugiego z małżonków; 

 Orzeczenie separacji będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, niezależnie 

od tego czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, jak i czy pozwany 

małżonek także żąda separacji. 

Powyższe okoliczności muszą jednak wystapić razem.     

 

Czym zatem różni się separacja od rozwodu? Fundamentalną różnicą między separacją 

a rozwodem jest to, iż w przypadku separacji rozkład pożycia nie może być trwały. 

O zupełnym rozpadzie pożycia mówić można w sytuacji, gdy małżeństwo przestało całkowicie 

funkcjonować, zerwana zostały zarówno więzi duchowe, jak i fizyczne. Kiedy małżonkowie 

zamieszkują oddzielnie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego ale sporadycznie 

widują się i dochodzi wówczas do zbliżeń fizycznych, nie można mówić o zupełnym rozkładzie 

pożycia. Trwały rozpad pożycia ma miejsce wówczas, gdy zgodnie z doświadczeniem 

życiowym nie można przyjąć innych wniosków, niż te, że powrót do wspólnego życia jest 

niemożliwy. Możemy więc stwierdzić, iż przesłanki orzeczenia separacji nie są więc  tak 
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restrykcyjne, jak przy rozwodzie. Dlatego, aby Sąd wydał wyrok, w którym orzeknie separację 

niezbędne jest wystąpienie jedynie przesłanki zupełnego rozkładu pożycia. Przepisy nie 

wymagają, by nastąpił trwały rozpad pożycia. Dodatkowo w przypadku orzekania 

o separcji ,Sąd może orzec separację na żądanie małżonka wyłącznie winnego, przy 

jednoczesnym braku zgody drugiego małżonka na separację (przy orzekaniu o rozwód 

wymagana jest natomiast zgoda drugiego małżonka). Należy podkreślić, iż separacja i rozówd 

to tak naprawdę dwie niezależne od siebie instytucje.  W sutuacji gdy zostanie orzeczona 

separacja, nie ma żadnego uzasadnienia by następnie orzec rozwód stron. 

 Istnienie separacji małżeńskiej , poprzez orzeczenie sądowe, umożliwia tak naprawdę   

rozłączenie małżonków w wypadku istnienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego ale 

bez rozwiązania tego związku. Wyjaśniając powyższe, orzeczenie separacji  zapobiega decyzji 

o  pochopnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód oraz jednocześnie stwarza warunki do 

ponownego pożycia. Separacja jest zatem instytucją, której zadaniem jest przeciwdziałać 

lekkomyślnemu żądaniu rozwiązania małżeństwa, a gdy miną pewne emocje i wzajemne 

urazy, możliwy będzie powrót do wspólnoty rodzinnej.Należy zaznaczyć, że separacja służy 

jednak ochronie  podstawowych dóbr jak: wolność wyznania i swoboda sumienia oraz pełni 

ona doniosłą rolę w zakresie ochrony rodziny, bowiem pozwala ona uregulować sprawy 

osobiste i majątkowe między małżonkami, których pożycie uległo rozkładowi, ale bez 

orzekania rozwodu, którego małżonkowie będą chcieli uniknąć z różnych przyczyn. 

 Sprawy z zakresu separacji są rozpatrywane przez dany Sąd Okręgowy, w okręgu  

którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu 

tym ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Jeśli już tak nie jest – właściwy 

będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeśli i tego nie ma  – właściwy 

będzie Sąd zamieszkania małżonka, który inicjuje sprawę o ustanowienie separacji.  

W takcie orzekania o separacji Sąd decyduje o winie danego małżonka w rozkładzie 

pożycia. Dodatkowo Sąd rozstrzyga także  o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi 

stron, a także w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie zobowiązany ponosić koszty 

utrzymania i wychowania dzieci i o sposobie korzystania z wspólnie zajmowanego 

mieszkania. 
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 Separacja skutkuje tym, iż małżonkowie nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa i nie 

jest również  możliwy powrót do nazwiska sprzed daty zawarcia małżeństwa. Kolejnym 

rezultatem separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. W wyniku 

separacji małżonkowie nadal są jednak zobowiązani do wzajemnej pomocy i dostarczania 

środków utrzymania. Małżonek pozostający w separacji, który nie został uznany za wyłącznie 

winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego 

małżonka, dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym 

usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym 

i majątkowym zobowiązanego (brak ograniczenia pięcioletniego terminu, jak przy 

rozwodzie). Ustaje wobec małżonków obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb 

rodziny. Po orzeczeniu separacji nie jest już możliwe dziedziczenie ustawowe małżonków 

(w tym ustaje prawo do zachowku po współmałżonku). 

 W przedmiotowym temacie należy zaznaczyć, iż zarówno w sprawach o rozwód jak 

i separację, możliwe jest skierowanie stron do mediacji. 

 Istotną kwestią jest to, iż orzeczenie separacji nie zwalnia małżonków co do zasady 

z obowiązku zachowania wierności. W orzecznictwie istnieje jednak spór na tym tle, 

z przewagą poglądów , że  małżonkowie pozostający w separacji zobowiązani są do 

wzajemnej wierności. Powyższe uzasadnia cel separacji - pojednanie małżonków. Nadto, jeśli 

jeden z małżonków po orzeczeniu separacji będzie pozostawał w konkubinacie, może 

w trakcie przyszłego rozwodu zostać uznanym za wyłącznie winnym rozkładu małżeństwa.

  

 Rozwód a separacja, to dwie odrębne instytucje, dlatego pomiędzy nimi zachodzi 

wiele różnic. Podsumowując: orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa. 

Małżeństwo przestaje istnieć i faktu tego nie da się już zmienić, jednak byli małżonkowie 

mogą ponownie wejść w związki małżeńskie. Natomiast orzeczenie separacji nie jest tożsame 

z ustaniem małżeństwa, w  żaden sposób nie zakańcza małżeństwa, a daje jedynie 

małżonkom możliwość przemyślenia decyzji o rozstaniu i sposobność powrotu do wspólnego 

życia – poprzez zniesienie separacji na zgodne żądanie małżonków – następuje wówczas 

powrót do sytuacji sprzed jej orzeczenia.Separacja jest pewnego rodzaju alternatywą dla 

małżonków, którzy z różnych powodów nie chcą lub nie mogą rozwiązać małżeństwa przez 

rozwód. 

 Warto dodać, iż dla osób wierzących orzeczenie separacji jest alternatywą dla 

rozwodu. Prawo katolickie dopuszcza separację zarówno faktyczną jak i tą orzeczoną przez 

Sąd, w przeciwieństwie do rozwodu. Ponadto orzeczenie separacji nie kończy małżeństwa, 

a w pewnym stopniu reguluje sytuację osobistą i majątkową małżonków. 
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         Jeżeli zastanawiamy się jakie kroki podjąć: rozwód czy separacja, to warto pamiętać, że 

orzeczenie separacji może w konsekwencji uratować związek. Wbrew pozorom to właśnie 

instytucja separacji od samego początku miała na celu naprawę małżeństwa i relacji 

pomiędzy mężem i żoną. Separacja, to nic innego jak odpowiedni czas na stonowanie emocji, 

uspokojenie i przemyślenia o relacjach w związku. Okres tego faktycznego rozstania może 

korzystnie wpłynąć na wzajemne kontakty małżonków i w konsekwencji doprowadzić ich do 

pojednania z jednoczesną rezygnacją z rozwodu. 

 

        Autor: Magdalena Piech – Radca Prawny 
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3. Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym - co warto wiedzieć? 

Do dnia 30 kwietnia 2019 r. zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w 2018 

roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych. Każdy podatnik może obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe lub uzyskać 

większy zwrot podatku poprzez skorzystanie z ulg podatkowych. Ich katalog jest ściśle 

określony w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tj. z dnia 20 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Ulgi podatkowe mogą powodować 

obniżenie dochodu lub podatku. 

 

Ulga na dzieci należy do ulg podatkowych, o które można pomniejszyć kwotę należnego 

podatku dochodowego za dany rok. Ulgę tę rozlicza się dopiero po zakończeniu roku 

podatkowego, w składanym zeznaniu rocznym. W niniejszym artykule omówione zostaną 

zasady stosowania tej ulgi oraz czy można z niej skorzystać gdy dziecko jest pełnoletnie. 

 

Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi na dzieci i otrzymania dodatkowego zwrotu 

z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym: 

 

1. w stosunku do małoletniego dziecka: 

 wykonywał władzę rodzicielską; 

 pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; 

 sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie 

orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 

 

2. utrzymywał pełnoletnie dzieci: 

 bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek 

(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; 

 do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach 

regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów 

podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych 

(np. odpłatne zbycie akcji) opodatkowanych 19% stawką podatku w łącznej wysokości 

przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki 

podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, (tj. kwoty 3.089 zł), 

z wyjątkiem renty rodzinnej; 

 w związku z wykonywaniem przez tego podatnika ciążącego na nim obowiązku 

alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. 
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Z ulgi na dzieci może skorzystać podatnik, który: 

 osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej, czyli podatnicy rozliczający się 

z dochodów na formularzach PIT-36 i PIT-37; 

 wychowywał jedno dziecko – o ile jego dochody nie przekroczyły w roku 

podatkowym kwoty: 

 

a. 112.000,00 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy 

w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka). Za 

podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się: osoby, w stosunku 

do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, oraz osoby 

pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek jest pozbawiony praw 

rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, 

b. 112.000,00 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą 

dziecko, 

c. 56.000,00 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, 

w tym również przez część roku; 

 wychowywał dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez 

niego dochodów;  

 podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia nieograniczonemu lub 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich 

rezydentów podatkowych jak i nierezydentów).  

 

UWAGA!!! 

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest 

zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do 

ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:  

 

1. odpis aktu urodzenia dziecka,  

2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,  

3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między 

rodziną zastępczą a starostą,  

4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.  

 

Kwota odliczenia  

 

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik 

wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, sprawował opiekę 

poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub wykonywał ciążący na nim obowiązek 

alimentacyjny, w stosunku do:  
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1. jednego dziecka – kwota 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1.112,04 zł rocznie, 

2. dwojga dzieci – kwota 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1.112,04 zł rocznie, na każde 

dziecko,  

3. trojga i więcej dzieci – kwota:  

 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,  

 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2.000,04 zł rocznie, na trzecie dziecko,  

 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2.700,00 zł rocznie, na czwarte i każde kolejne 

dziecko.  

 

Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów 

prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. 

Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub 

w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. W przypadku braku zgodnych oświadczeń woli 

obojga rodziców w tej kwestii każdemu z rodziców przysługuje odliczenie w częściach 

równych, tj. w kwocie stanowiącej 1/2 przysługującej na każde dziecko kwoty.  

 

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym 

do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, 

każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie 

w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad 

nim pieczy. Zasada ta nie dotyczy rozwiedzionych rodziców, tzn. nie mają oni obowiązku ani 

możliwości dzielenia ulgi na dni. 

 

Ulga na dziecko nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym 

dziecko: 

 na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

 wstąpiło w związek małżeński. 

Warunki otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dziecko 

W przypadku, gdy zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, 

podatnik ma prawo otrzymać różnicę między kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą 

odliczoną w zeznaniu podatkowym. Jest to tzw. dodatkowy zwrot ulgi, który nie może 

przekroczyć sumy kwot zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne, podlegających odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie 

wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń). W przypadku obojga 

rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku 

małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany 

łączną kwotą zapłaconych przez nich składek, które podlegają odliczeniu. 
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Dochody uzyskiwane przez dzieci a ulga na dziecko 

Z ulgi prorodzinnej nie może skorzystać podatnik, którego dziecko prowadzi działalność 

gospodarczą opodatkowaną liniową 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym 

lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku albo też 

podlega przepisom ustawy o podatku tonażowym.  

 

Nie jest przeszkodą do skorzystania z ulgi prorodzinnej osiąganie przez dziecko 

przychodów z:  

 działalności rolniczej,  

 najmu prywatnego (a także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o 

podobnym charakterze) opodatkowanych ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych 8,5 %,  

 kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym, np. 

z dywidendy, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania,  

 ze sprzedaży nieruchomości, 

przy czym w roku podatkowym dziecko nie może uzyskać z w/w tytułów dochodów 

przekraczających kwotę 3.089,00 zł. 

 

Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy z zagranicy (np. w Francji) 

w kwocie większej niż 3.089,00 zł – podatnik nie ma prawa do ulgi. Decydujące znaczenie ma 

wysokość uzyskanego przez dziecko dochodu, bez względu na to jaka metoda unikania 

podwójnego opodatkowania ma zastosowanie (tj. metoda wyłączenia z progresją czy też 

metoda proporcjonalnego odliczenia5).  

 

Zasady stosowania ulgi do dzieci pełnoletnich uczących się  

 

W przypadku: 

 ucznia kontynuującego naukę w szkole - ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku 

podatkowego; 

 maturzysty, który nie kontynuuje nauki - ulga przysługuje łącznie z miesiącami 

wakacyjnymi; 

 maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej - ulga przysługuje za wszystkie 

miesiące roku podatkowego; 

 studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) - ulga 

przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy student został 

zakwalifikowany na studia magisterskie; 

 studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki - ulga przysługuje 

do miesiąca października włącznie; 
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 studenta podejmującego bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich studia 

podyplomowe, doktoranckie - ulga przysługuje do tego miesiąca włącznie, kiedy 

kończy 25 lat. 

UWAGA!  

W przypadku dziecka małoletniego możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej nie została 

uzależniona od nauki dziecka. Oznacza to, że niezależnie od tego czy dziecko się uczy czy też 

nie – ulga co do zasady przysługuje. 

Zmiana sytuacji dziecka - specyficzne regulacje 

1. Narodziny dziecka - w przypadku narodzin dziecka ulgę oblicza się za pełne miesiące. 

2. Ślub dziecka - prawo do ulgi przestaje obowiązywać, począwszy od miesiąca, 

w którym dziecko wzięło ślub (także dziecko małoletnie). 

3. Zakończenie nauki przez dziecko w momencie osiągnięciu 18 roku życia - w razie 

zakończenia przez dziecko nauki, ulga prorodzinna przysługuje do miesiąca, w którym 

dziecko ukończyło naukę, wlicza się do ulgi. 

Z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody: 

 opodatkowane 19% stawką podatku (np. przedsiębiorcy wybierający takie 

opodatkowanie), 

 uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem 

ewidencjonowanym. 

Jednakże jeśli wyżej wymienieni podatnicy otrzymują jeszcze inne dochody opodatkowane 

według skali podatkowej, czyli na przykład: emeryturę, wynagrodzenie za pracę, czy rentę, 

mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko. 

 

 

Autor: Anna Rentflejsz – Radca Prawny 
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4.  Zachowek – charakterystyka instytucji na praktycznym przykładzie 

 

Prawo do zachowku jest wprost uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. Jest to uprawnienie 

do domagania się zapłaty określonej sumy pieniężnej. Poniżej zostanie opisana typowa 

sytuację jaka dość często pojawia się w praktyce udzielania pomocy prawnej. Przykład 

posłuży do wskazania podstawowych informacji o tym uprawnieniu.  

 

Pani Janina Kowalska jest wdową, zamieszkuje samotnie, ma problemy ze zdrowiem. Jej 

majątek stanowią odrębna własność lokalu mieszkalnego oraz oszczędności zgromadzone na 

prowadzonym wyłącznie na jej rzecz rachunku bankowym. Lokal mieszkalny jest wart 

obecnie 250.000 złotych zaś oszczędności opiewają na kwotę 50.000 złotych. Łącznie Pani 

Janina posiada więc majątek o wartości 300.000 złotych. Pani Janina miała troje dzieci, lecz 

jedno z nich, syn Tomasz Kowalski zmarł. Tomasz Kowalski był kawalerem, pozostawił jedno 

dziecko – pełnoletniego już syna Łukasza Kowalskiego. Pozostałe dzieci Pani Janiny – 

Agnieszka Kowalska i Łucja Kowalska - Nowak (z domu Kowalska) żyją. Agnieszka Kowalska 

liczy 45 lat jest panną, nie ma dzieci. Łucja Kowalska – Nowak liczy 48 lat, jest zamężna, ma 

dwoje pełnoletnich dzieci (córkę Monikę Nowak i syna Piotra Nowaka).  

 

Agnieszka Kowalska utrzymuje stały kontakt ze swoją matką Janiną, opiekuje się nią, mieszka 

w pobliżu, pomaga swojej matce w czynnościach dnia codziennego, dofinansowuje zakup 

leków dla niej, spędzają razem czas. Z kolei córka Łucja nie utrzymuje kontaktu z Panią 

Janiną, od wielu lat nie odpowiada na listy Pani Janiny, mieszka w odległości 200 kilometrów 

od domu matki, w żaden sposób nie uczestniczy w życiu matki, mimo że matka nie uczyniła 

nic by zrazić ją do siebie. Janina Kowalska ma więc dwie pełnoletnie córki oraz troje 

pełnoletnich wnuków. Pani Janina nie czyniła na rzecz dzieci ani wnuków żadnych darowizn. 

Żadna z tych osób nie jest trwale niezdolna do pracy. 

 

Pani Janina chciała rozporządzić swoim majątkiem w taki sposób by całość swojego majątku 

przekazać córce Agnieszce. Pani Janina zdecydowała się, sporządzić testament. W tym celu 

Pani Janina udała się do Kancelarii Notarialnej. Został sporządzony i podpisany testament 

w formie aktu notarialnego. W testamencie Pani Janina powołała do całości spadku jedynie 

córkę Agnieszkę. Testament został nieodpłatnie zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze 

Testamentów.  
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Po wizycie w Kancelarii Notarialnej Pani Janina poinformowała najbliższych (dzieci i wnuki) 

o swojej decyzji. Córka Łucja oraz wnuk Łukasz oznajmili jej, że będą domagać się zapłaty 

zachowku. W tej sytuacji Pani Janina zgłosiła się do radcy prawnego celem uzyskania 

odpowiedzi na pytanie czy osoby te faktycznie będą miały do tego prawo.  

 

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny (art. 991), zstępnym (czyli: dzieciom, wnukom, prawnukom 

itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, 

należy się połowa wartości tego udziału spadkowego, który by mu przypadał przy 

dziedziczeniu ustawowym. Gdy uprawniony do zachowku jest małoletni lub trwale niezdolny 

do pracy to zachowek należy się w wyższej wysokości – 2/3 wartości udziału. Jeżeli 

uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez 

spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, 

przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do 

pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.   

 

Dla pełnego zobrazowania sytuacji prawnej należy jeszcze dodać, że gdyby Pani Janina nie 

sporządziła ww. testamentu to uprawnionymi do dziedziczenia po niej byliby: córka 

Agnieszka, córka Łucja oraz wnuk Łukasz w częściach równych tj. po 1/3 (a więc 

w uproszczeniu każda z tych trzech osób odziedziczyłaby udział w spadku o wartości 100.000 

złotych). Pani Janina sporządziła jednak testament, w którym powołała do dziedziczenia 

całości spadku tylko swoją córkę Agnieszkę. Chciała w ten sposób doprowadzić do tego, że 

całość jej majątku (przypomnijmy –  o wartości 300.000 złotych) trafi do rąk tej osoby.  

 

Analizując sytuację prawną Pani Janiny należy wskazać, że podjęła ona działania 

niewystarczające. Po śmierci Pani Janiny jej córka Agnieszka przeprowadzi postępowanie 

o stwierdzenie nabycia spadku (względnie notariusz sporządzi akt poświadczenia 

dziedziczenia) na podstawie sporządzonego przez Panią Janię testamentu. Nastąpi otwarcie 

i ogłoszenie testamentu a finalnie Pani Agnieszka zostanie wskazana jako jedyny 

spadkobierca po Pani Janinie. Jednakże Pani Agnieszka może zostać zobowiązana do zapłaty 

zachowku. Córka Pani Janiny Łucja i jej wnuk Łukasz przez 5 lat (od dnia ogłoszenia 

testamentu) skutecznie będą mogli domagać się od Pani Agnieszki zapłaty określonej kwoty 

tytułem zachowku. Z uprawnienia tego mogą lecz nie muszą korzystać a jeżeli uprawnieni do 

zachowku przez 5 lat od dnia ogłoszenia spadku nie podejmą działań zmierzających do 

uzyskania zapłaty zachowku (np. w tym czasie nie złożą pozwu o zapłatę względnie nie 

zwrócą się o zawezwanie do próby ugodowej) Pani Agnieszka będzie mogła skutecznie bronić 

się zarzutem przedawnienia.  

 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

6
 

POWIAT  

ŚWIDNICKI 

Jak zostało wskazane wyżej gdyby Pani Janina nie sporządziła testamentu to Pani Agnieszce, 

Pani Łucji jak i Panu Łukaszowi przypadałby udział w spadku o wartości 100.000 złotych. Pani 

Janina sporządziła jednak testament, w którym powołała do całości spadku tylko swoją córkę 

Agnieszkę, z pominięciem pozostałych spadkobierców ustawowych tj. Pani Łucji i Pana 

Łukasza. Jest to istotne z punktu widzenia wysokości zachowku. Przepisy ściśle określają 

wysokość tego roszczenia. Pani Łucja i Pan Łukasz będą mogli domagać się od Pani Agnieszki 

zapłaty kwot każde po 50.000 złotych tytułem zachowku. Kwota ta wynika z wymienionego 

wyżej przepisu (art. 991 ustawy Kodeks cywilny). Przepis ten wskazuje, że uprawnionemu do 

zachowku (o ile nie jest małoletni względnie trwale niezdolny do pracy) przysługuje prawo 

domagania się zapłaty zachowku o wartości połowy udziału, który by mu przypadał przy 

dziedziczeniu ustawowym.  

 

Z powyższego wynika, że wola Pani Janiny by dziedziczyła po niej tylko córka Agnieszka nie 

zostanie do końca zrealizowana a to za sprawą możliwego wystąpienia przez jej córkę Łucję 

i przez wnuka Łukasza z roszczeniem o zapłatę zachowku. Pani Janina była przekonana, że 

powołując do całości spadku jedynie jedną z córek ta ostatnia otrzyma całość jej majątku 

jednak było to przekonanie błędne. Istnieje szereg rozwiązań, które mogą zostać 

zastosowane w celu zabezpieczenia przyszłego spadkobiercy przed roszczeniem o zachowek. 

 

Jedną z możliwości, która ograniczyłaby kwotowo wysokość zachowku, jest zawarcie umowy 

dożywocia. Na mocy tej umowy Pani Janina przeniosłaby na córkę Agnieszkę własność lokalu 

mieszkalnego zaś córka zobowiązałaby się np. do dostarczania matce wyżywienia, ubrania, 

mieszkania, światła i opału, zapewnienia jej odpowiedniej pomocy i pielęgnacji w chorobie. 

Pani Janina przeniosłaby w ten sposób własność lokalu mieszkalnego na córkę Agnieszkę 

jeszcze za swojego życia w związku z czym ten lokal mieszkalny nie podlegałby dziedziczeniu. 

Wartość spadku stanowiłyby więc jedynie oszczędności zdeponowane na rachunku 

bankowym (50.000 złotych). Podjęcie ww. czynności prawnej obniżyłoby wysokość 

roszczenia o zachowek do kwot po ok. 8.300 złotych.  

 

Inną możliwością jest wydziedziczenie. Wydziedziczenie skutkuje pozbawieniem 

wydziedziczanej osoby prawa do zachowku. Jednakże to rozwiązanie w opisywanej sytuacji 

może nie okazać się skuteczne. Panią Janina mogłaby wprawdzie wydziedziczyć córkę Łucję 

np. ze względu na uporczywe niedopełnianie przez nią wobec matki obowiązków rodzinnych. 

Pani Łucja posiada jednak dwoje dzieci.  W przypadku gdyby w testamencie Pani Łucja 

została wydziedziczona a jednocześnie do całości spadku została powołana tylko Pani 

Agnieszka to dzieci Pani Łucji mogą się domagać od Pani Agnieszki zapłaty zachowku. Jest to 

związane z tym, że dzieci Pani Łucji nie zostały wydziedziczone.       
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Powyżej została jedynie zarysowana najbardziej typowa sytuacja związana z roszczeniem 

o zapłatę zachowku. Każdy przypadek jest inny i wskazanym jest konsultowanie problemów 

prawnych ze specjalistami w dziedzinie prawa spadkowego.    

 

Autor: Krzysztof Polański – Radca Prawny 
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5. Zwrot nawiązki zapłaconej przez sprawcę szkody z OC 

Czym jest nawiązka? 

 

Nawiązka jest mało znaną formą rekompensaty krzywd poniesionych w wyniku wypadku. 

Występuje ona wyłącznie w postępowaniu karnym i jest świadczeniem, którego celem jest 

rekompensata poniesionych przez poszkodowanego w wypadku strat zarówno materialnych, 

jak też pozamaterialnych (np. doznanego cierpienia). Podkreślenia wymaga fakt, że nawiązka 

może być zasądzona jedynie w postępowaniu karnym w sytuacji popełnienia przez sprawcę 

wypadku czynu zabronionego (np. w momencie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu). 

Sama nawiązka jest środkiem karnym, a jej wysokość określa art. 46 § 2 Kodeksu karnego, 

który stanowi, iż jeżeli orzeczenie obowiązku naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, 

sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz 

pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego 

przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci 

pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Warto pamiętać, że w razie gdy ustalono 

więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.  

 

Czy zasądzenie nawiązki oznacza, że poszkodowany nie może ubiegać się 

o zadośćuczynienie z OC? 

  

Zasadniczą różnicą między nawiązką a typowym zadośćuczynieniem jest to, że 

zadośćuczynienie z OC jest egzekwowane w postępowaniu cywilnym, a nie karnym. Z kolei 

w przeciwieństwie do obowiązku naprawienia szkody wysokość świadczenia zasądzonego 

tytułem nawiązki nie musi równać się wyrządzonej szkodzie. 

 

Nawiązka jest to świadczenie pieniężne, które sąd karny może orzec zamiast obowiązku 

naprawienia szkody przez sprawcę przestępstwa lub zamiast zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę. Nawiązkę orzeka się na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku 

popełnionego przez skazanego przestępstwa - na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja 

życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. 

 

Zatem nawiązka pełni funkcję zarówno penalną, jak i kompensacyjną, bowiem jest ona 

instytucją prawa cywilnego umiejscowioną w Kodeksie karnym celem ułatwienia 

poszkodowanemu uzyskania stosownego odszkodowania. Okoliczność orzeczenia 

w postępowaniu karnym odszkodowania, zadośćuczynienia lub nawiązki na podstawie art. 

46 Kodeksu karnego nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia 

na drodze postępowania cywilnego. 
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Czy regres w zakresie nawiązki jest możliwy? 

 

Art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wymienia 

przypadki obowiązku zwrotu przez ubezpieczonego wypłaconego przez ubezpieczyciela 

świadczenia. Brak jest wśród nich przypadku, w którym ubezpieczyciel spełnił świadczenie, 

pomimo orzeczonego wobec sprawcy wypadku komunikacyjnego środka karnego. Fakt ten 

świadczy o tym, iż wykonanie przez sprawcę wypadku komunikacyjnego środka karnego 

w postaci nawiązki nie wyłącza jego uprawnienia do wystąpienia przeciwko 

ubezpieczycielowi z roszczeniem regresowym na podstawie umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie ma bowiem znaczenia, czy sprawca spełnił 

świadczenie wobec poszkodowanego dobrowolnie, czy zobowiązany do tego wyrokiem 

karnym; skoro naprawił szkodę, może domagać się zwrotu spełnionego świadczenia.  

 

Jednakże praktyka dochodzenia odszkodowań pokazuje, że ubezpieczyciele odmawiają 

dobrowolnego zwrotu nawiązki zapłaconej przez sprawcę zdarzenia, który został skazany 

wyrokiem karnym.  

 

Ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty tych świadczeń uzasadniając to tym, że ich 

odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom 

trzecim, a nie ubezpieczonemu. Ponadto podkreślają, że nawiązka pełni funkcję penalną, zaś 

towarzystwo ubezpieczeniowe nie może przejąć na siebie obowiązku wykonania kary 

wymierzonej sprawcy przestępstwa. Ponadto ubezpieczyciele, odmawiając zwrotu 

zapłaconej nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, powołują się na pogląd wyrażony przez Sąd 

Najwyższy w uchwale z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. III CZP 129/06, że sprawca wypadku 

komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 Kodeksu 

karnego nie może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia OC 

– zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu. 

 

Po części ubezpieczyciele mają rację, jednak nie należy zapominać o tym, że nawiązka 

stanowi nie tylko karę dla sprawcy, ale jest też rekompensatą dla poszkodowanego. 

 

Aktualna linia orzecznicza pokazuje jednak, że można skutecznie dochodzić zwrotu nawiązki 

od ubezpieczyciela z polisy OC. 

 

Warto przypomnieć, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład 

ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody 

wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi 

ubezpieczający albo osoba na rzecz, której umowa została zawarta.  
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W związku z tym, jeżeli szkodę w określonym zakresie naprawi bezpośrednio ubezpieczony 

przysługuje mu roszczenie zwrotne do ubezpieczyciela o zwrot uiszczonej kwoty jako 

podmiotu, który jest odpowiedzialny za niego cywilnie. 

 

W sporze z ubezpieczycielem można powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13 

lipca 2011 r., sygn. III CZP 31/11, w której SN wskazał, że sprawca wypadku 

komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku 

naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od 

ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów 

– zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego. W uzasadnieniu tego 

orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, iż niezaprzeczalnym jest, że obowiązek naprawienia 

szkody pełni funkcję penalną i funkcja ta niewątpliwie ma istotne znaczenie, nie mniej jednak 

nie oznacza to, iż funkcja penalna jest jedyną lub że wykazuje przewagę nad funkcją 

kompensacyjną. Wręcz przeciwnie Sąd Najwyższy podkreślił, iż funkcja kompensacyjna 

środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub nawiązki ma przewagę nad jego 

penalnym i resocjalizacyjnym charakterem. Środki karne w postaci obowiązku naprawienia 

szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka zmierzają do naprawienia 

szkody wyrządzonej przestępstwem. Ich zasadniczym celem jest stworzenie 

pokrzywdzonemu możliwości rekompensaty szkody lub naprawienia krzywdy bez 

konieczności wszczynania odrębnego postępowania cywilnego. 

 

W powołanej uchwale Sąd Najwyższy zauważył, że w doktrynie przeważa stanowisko, 

zgodnie z którym środek w postaci nawiązki ma charakter penalny, a pewne elementy natury 

cywilnoprawnej nie zmieniają jego głównej funkcji, jaką jest ukaranie i resocjalizacja 

skazanego sprawcy. Sąd Najwyższy dostrzegł jednak także inny pogląd, według którego 

przewagę zyskuje funkcja kompensacyjna, przejawiająca się w naprawieniu wyrządzonej 

przestępstwem szkody. Wcześniej Sąd Najwyższy uznawał, że sprawca wypadku 

komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k. nie 

może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu. 

 

Nie ulega wątpliwości, że świadczenie pieniężne zasądzane na podstawie art. 46 Kodeku 

karnego jest świadczeniem cywilnoprawnym. Żądanie zwrotu nawiązki pozostaje przy w tym 

w związku z ochroną, jaką gwarantuje sprawcy zakład ubezpieczeń na podstawie zawartej 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Tym samym możliwe jest uzyskanie jego 

zwrotu od zakładu ubezpieczeń na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

 

W orzecznictwie sądów powszechnych przeważa pogląd uznający możliwość domagania się 

zwrotu nawiązki od zakładu ubezpieczeń, jednak zdarzają się również głosy odmienne. 

Zdaniem większości sądów środki karne w postaci obowiązku naprawienia szkody lub 
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zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka zmierzają do naprawienia szkody 

wyrządzonej przestępstwem. Ich zasadniczym celem jest stworzenie pokrzywdzonemu 

możliwości rekompensaty szkody lub naprawienia krzywdy bez konieczności wszczynania 

odrębnego postępowania cywilnego. 

 

Podsumowując aktualna linia orzecznicza przyznaje rację sprawcom i popiera koncepcję 

zasądzania na ich rzecz zwrotu zapłaconej nawiązki. Zatem sprawca wypadku drogowego ma 

prawo żądać od swego ubezpieczyciela zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu na 

podstawie wyroku karnego, gdyż orzeczenie przez sąd karny o nawiązce na rzecz 

pokrzywdzonego przestępstwem uznaje się za orzeczenie o roszczeniach cywilnych 

związanych ze szkodą. 

 

Autor: Maria Tyszkiewicz – Radca Prawny 
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6. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej skutki 

Wiele osób popada w spiralę zadłużenia, czyli znajduje się w sytuacji, 

w której osiągane dochody nie wystarczają na zaspokajanie bieżących zobowiązań. 

Nieskuteczne stają się porozumienia odraczające spłatę długów, czy zaciąganie kolejnych 

kredytów na spłatę tych poprzednich. Oprócz konsekwencji finansowych spirala zadłużenia 

powoduje nierzadko pogorszenie stanu psychicznego dłużnika, który jest zmęczony ciągłą 

ucieczką przed wierzycielami, komornikami i firmami windykacyjnymi oraz stawaniem przed 

dylematem na co przeznaczyć ostatnią posiadaną złotówkę. Przyczyny powstania takiego 

stanu mogą być różne, niekoniecznie leżące wyłącznie po stronie dłużnika. 

Oprócz nierozsądnego gospodarowania pieniędzmi są to m. in. długotrwała choroba, nagła 

utrata pracy czy zmiana kursu przy kredytach walutowych.   

 Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, mają w takiej sytuacji 

możliwość skorzystania z rozwiązania wprowadzonego przez ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. 

Prawo Upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). Upadłość konsumencka ma 

na celu obniżenie lub umorzenie zobowiązań dłużnika tak, aby mógł on działać dalej 

z czystym kontem. Przesłanką ogłoszenia upadłości dłużnika jest jego niewypłacalność. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 1a Prawa Upadłościowego, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił 

zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, 

że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, 

jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. 

Wszczęcie postępowania o ogłoszenie upadłości może nastąpić na wniosek dłużnika. 

Wniosek musi być złożony do Sądu Upadłościowego, którym jest wydział gospodarczy 

ds. upadłości w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. 

Dla dłużników zamieszkałych na terenie Powiatu świdnickiego właściwym jest Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych 

i restrukturyzacyjnych. Wniosek składany jest na urzędowym formularzu, który można 

pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub otrzymać egzemplarz papierowy 

w sądzie.  

 Wypełniając wniosek należy dokładnie określić posiadane składniki majątku 

z ich szacunkową wyceną i miejscem, gdzie się znajdują. Ujawnieniu podlegają 

zabezpieczenia ustanowione na majątku i data ich ustanowienia. Dłużnik wskazuje również 

ilość posiadanych środków pieniężnych w gotówce i wierzytelności względem innych 

podmiotów. Sąd Upadłościowy musi mieć również pełen obraz sytuacji jeżeli chodzi 

o zadłużenie osoby starającej się o upadłość. We wniosku należy zatem podać dane 

wierzyciela, jego adres, wysokość wierzytelności i termin zapłaty. W przypadku terminu 

zapłaty należności okresowych lub ratalnych należy uwzględnić termin zapłaty każdego 

zaległego świadczenia lub raty.  

 Bardzo ważnym elementem wniosku jest jego uzasadnienie, w którym należy wskazać 

przyczyny powstania stanu niewypłacalności. Jest to o tyle istotne, że sąd oddala wniosek 
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o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą 

lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie 

postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi (art. 

4914 ust. 4 Prawa Upadłościowego). Ponadto na podstawie art. 4914 

ust. 1 Prawa Upadłościowego, wniosek o ogłoszenie upadłości podlega oddaleniu, 

jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień 

umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przykładem takich zachowań jest np. świadome 

wyzbywanie się majątku poprzez przekazywanie darowizn na rzecz rodziny, 

czy też zaciąganie kredytu, którego miesięczna rata przekracza wysokość dochodów dłużnika. 

O niezawinionym stanie niewypłacalności, który jest podstawą do ogłoszenia upadłości, 

mogą świadczyć z kolei choroba, zdarzenia nagłe lub gromadzenie się zadłużenia przez lata 

pomimo woli spłaty zobowiązań. Na okoliczności potwierdzające istnienie stanu 

niewypłacalności należy załączyć do wniosku odpowiednie dowody (np. umowy, 

zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o prowadzonej egzekucji).  

 Po wpłynięciu prawidłowego wniosku Sąd Upadłościowy rozpoznaje sprawę 

na posiedzeniu niejawnym, może także wyznaczyć rozprawę w celu przesłuchania dłużnika.  

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu 

upadłości, w którym: 

1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika 

(upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego 

jednoznaczną identyfikację; 

2) określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 

3) wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni 

od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; 

4) wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 

na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze 

wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na nie w postępowaniu; 

5) wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka. 

 

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje, że prawo do zarządzania 

i rozporządzania majątkiem dłużnika (od tej pory określany jako „upadły”) 

przejmuje syndyk. Jego zadaniem jest spieniężenie całego majątku i spłata wierzycieli. 

Do masy upadłości wchodzi również bieżące wynagrodzenie za pracę uzyskiwane przez 

upadłego, w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym.  

W przypadku, gdy upadły nie posiada odpowiedniego majątku, który można 

spieniężyć, rozsądnym wyjściem jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, który musi być 

zatwierdzony przez sąd. Zgodnie z art. 49115 ust. 1 i 2 Prawa Upadłościowego, 

w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim 

czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać 
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zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na 

podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem 

ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. 

Zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości i niewykonane w toku postępowania 

uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości, przy czym ich spłata może być 

rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż przewidziany na wykonanie planu spłaty wierzycieli. 

W przypadku, gdy upadły nie ma żadnego majątku i nie jest również możliwe 

wykonanie planu spłaty wierzycieli, sąd umarza zobowiązania jeśli osobista sytuacja 

upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek 

spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. 

Podsumowując, postępowanie w sprawie upadłości nie należy wprawdzie do 

prostych i przyjemnych dla dłużnika, najczęściej jest jednak lepszą alternatywą niż życie 

w niepewności z rosnącymi długami. 

 

Autor: Arkadiusz Kuśpit – Radca Prawny 
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7. Rozgraniczenie nieruchomości – tryb postępowania 

Rozgraniczenie nieruchomości może być przeprowadzone przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta  na wniosek bądź z urzędu i ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez 

określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami 

granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, zaś przesłanką 

dokonania rozgraniczenia jest to aby granice nieruchomości stały się sporne. Procedurę 

rozgraniczenia nieruchomości regulują kompleksowo przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości. Niniejszy artykuł omawia po kolei etapy rozgraniczenia nieruchomości na 

wniosek zainteresowanego podmiotu.  

 

I. Zainicjowanie postępowania – wniosek o rozgraniczenie 

Pismem inicjującym procedurę rozgraniczenia nieruchomości w trybie wnioskowym jest 

wniosek o rozgraniczenie, który może złożyć właściciel, współwłaściciel, użytkownik 

i współużytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości. Adresowany jest on do organu 

przeprowadzającego rozgraniczenie, tj. do wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego dla 

miejsca położenia nieruchomości. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający 

tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości (np. akt własności ziemi lub akt notarialny 

lub postanowienie sądowe o zniesieniu współwłasności lub odpis z księgi wieczystej lub 

decyzja administracyjna). We wniosku należy wskazać m. in. numer działki ewidencyjnej, 

numer księgi wieczystej i adres nieruchomości, co do której wnioskodawca posiada tytuł 

prawny i nieruchomości sąsiednich, w stosunku do których konieczne jest ustalenie 

przebiegu granicy. Podmiot składający wniosek o rozgraniczenie wskazuje, które granice 

swojej nieruchomości uważa za sporne i tym samym decyduje o zakresie postępowania 

rozgraniczeniowego (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 

14 września 2016 r., sygn. II SA/Rz 1710/15).  

 

II. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego i zawiadomienie stron 

Po złożeniu wniosku o rozgraniczenie, organ wszczyna postępowanie w sprawie oraz 

zawiadamia o jego wszczęciu strony – tj. co do zasady właścicieli bądź użytkowników 

nieruchomości sąsiednich. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia wszczyna się na 

podstawie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.  
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III. Wyznaczenie geodety uprawnionego 

Po wszczęciu postępowania, organ dokonujący rozgraniczenia powołuje geodetę do 

czynności ustalenia przebiegu granic. O wydanym upoważnieniu dla geodety uprawnionego 

strony zostają poinformowane pisemnie. Strony, co do zasady nie mają możliwości 

wskazania geodety który ma dokonać rozgraniczenia, gdyż działa on z upoważnienia organu. 

W postępowaniu rozgraniczeniowym organ może zażądać od strony wpłacenia zaliczki na 

pokrycie kosztów wynagrodzenia geodety na podstawie art. 262 § 2 kodeksu postępowania 

administracyjnego, jednakże brak uiszczenia zaliczki nie może wstrzymać postępowania 

o rozgraniczenie. W wypadku jej nieuiszczenia, organ powinien sam tymczasowo wyłożyć 

kwotę niezbędną do pokrycia wynagrodzenia geodety, a następnie ustalić w drodze 

postanowienia wydanego wraz z decyzją administracyjną kończącą postępowanie 

administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wysokość kosztów postępowania, 

osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób uiszczenia tych kosztów. 

 

IV. Analiza dokumentów przez geodetę uprawnionego oraz wezwanie stron do stawienia się 

na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic 

Po wyznaczeniu geodety, dokonuje on ustalenia przebiegu granic na podstawie danych 

zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów znajdujących się w 

aktach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wskazanych we wniosku, oraz 

innych dokumentów uzyskanych od uczestników postępowania. Zgodnie z art. 31 ust. 2 

Prawa geodezyjnego o kartograficznego, przy ustalaniu przebiegu granic bierze się pod 

uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. 

Jeżeli jest brak danych, o których mowa w ust. 2, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, 

ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy 

druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu 

granicy. Rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do ustalenia przebiegu granic 

reguluje w sposób szczegółowy Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. 

w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Po analizie dokumentów służących do ustalenia 

przebiegu granic geodeta uprawniony określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia 

przebiegu granic oraz doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie. Wezwanie do 

stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie 

później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.  
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V. Ustalenie przebiegu granic na gruncie 

Na gruncie geodeta uprawniony w obecności stron dokonuje ustalenia przebiegu granic oraz 

sporządza dokumentację rozgraniczenia nieruchomości. Nieusprawiedliwione 

niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.  Do czynności geodety należy m. 

in. przeprowadzenie wywiadu terenowego, podczas którego odszukuje znaki graniczne, 

a także określenie położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków 

i punktów granicznych, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich położenia. 

W sytuacji gdy brak możliwości ustalenia przebiegu granicy na podstawie zebranych 

dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy. W razie 

sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. 

Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody 

Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości dostarczana jest przez geodetę do organu 

prowadzącego postępowanie.  

VI. Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego oraz tryb odwoławczy 

Postępowanie rozgraniczeniowe może zakończyć się w jeden z następujących sposobów: 

a) Zawarciem przez strony ugody przed geodetą co do przebiegu granicy oraz umorzeniem 

postępowania rozgraniczeniowego. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej. 

Od decyzji o umorzeniu postępowania strona niezadowolona może w terminie 14 dni od 

daty otrzymania decyzji, wnieść odwołanie do organu II instancji (Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego).  

b) Wydaniem przez organ decyzji o rozgraniczeniu – w sytuacji gdy strony nie zawarły ugody 

a   ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego 

oświadczenia stron. Wraz z decyzją w sprawie, organ wydaje postanowienie ustalające 

wysokość kosztów postępowania, wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi 

kosztami, oraz terminu uiszczenia należności. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu 

granicy w tym trybie może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, żądać przekazania 

sprawy sądowi powszechnemu, który dokonuje rozgraniczenia w trybie nieprocesowym.  

c) Umorzeniem postępowania w sprawie rozgraniczenia przez organ oraz przekazaniem z 

urzędu sprawy do rozpoznania sądowi powszechnemu – w razie sporu co do przebiegu linii 

granicznych w sytuacji gdy nie doszło do zawarcia ugody przed geodetą ani nie ma podstaw 

do wydania przez organ decyzji o rozgraniczeniu na podstawie zebranych w toku 

postępowania dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Od decyzji o umorzeniu 

postępowania, strona niezadowolona może w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, 

wnieść odwołanie do organu II instancji (Samorządowego Kolegium Odwoławczego).  

 

      Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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8. Zagadnienie autorskich praw osobistych w polskim prawie 

1. Uwagi wstępne 

Polskie prawo cechuje podział na prawa autorskie majątkowe oraz osobiste – 

odnoszą się one do dwóch odmiennych od siebie sfer interesów twórcy. Autorskie prawa 

osobiste chronią więź twórcy z utworem, natomiast autorskie prawa majątkowe mają na 

celu czerpanie korzyści z wykorzystywania danego utworu. Więzi pomiędzy autorem a jego 

dziełem są nierozłączne – jak stwierdził Sąd Najwyższy „ścisłe powiązanie tych praw z osobą 

twórcy powoduje, że nie można się ich zbyć ani zrzec, jak również nie podlegają one 

ograniczeniu czasowemu". 

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne 

autorskie prawa osobiste – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej - chronią nieograniczoną w 

czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności 

prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo 

do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego 

rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności 

oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

2. Prawo do autorstwa utworu 

Prawo to sprowadza się do ochrony związku psychicznego twórcy z danym jego 

dziełem wraz z jednoczesnym zachowaniem tożsamości i integralności jego dorobku 

intelektualnego. Autor ma prawo łączyć swoje nazwisko z tytułem, treścią i formą danego 

dzieła. Może żądać, aby tego połączenia nie zakłócano – na przykład poprzez pomijanie jego 

danych czy „przekręcanie” jego nazwiska lub tytułu utworu. Autor ponadto może żądać, aby 

nikt nie oznaczał jego dzieła własnym nazwiskiem czy pseudonimem. 

Powyższe rozważania dotyczą również nawet drobnych fragmentów działa danego 

autora. Mimo, iż przepisy wspomnianej ustawy zezwalają na wykorzystywanie cudzej 

twórczości w zakresie norm dotyczących dozwolonego użytku, to warunkiem jest 

wymienienie imienia i nazwiska twórcy.  

3. Prawo do oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do 

udostępniania go anonimowo 

Zgodnie z treścią tego prawa, istnieją trzy drogi ujawniania swojego autorstwa 

danego dzieła – poprzez podanie imienia i nazwiska, użycie pseudonimu albo anonimowe 

jego udostępnienie. 

Najczęściej mamy do czynienia z oznaczeniem autorstwa danego dzieła poprzez 

wskazanie autora z imienia i nazwiska. Jeśli autor przekazuje do rozpowszechniania lub 

publikacji swój utwór opatrzony swoim nazwiskiem, to należy domniemywać, że taka jest 
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jego wola. Decyzja twórcy o zatajeniu jego autorstwa musi więc wynikać z wyraźnego 

oświadczenia. Podnosi się, że „prawo to może ulec ograniczeniu w odniesieniu do 

materiałów reklamowych, jeżeli umieszczenie wymaganych danych autora jest niemożliwe 

lub utrudnione, ale bezwzględnym wymaganiem jest zgoda twórcy. 

Drugą możliwością wskazania autorstwa jest oznaczenia utworu pseudonimem, czyli 

„takim określeniem skrywającym autora, które ma formę słowa, da się zapisać i wymówić”. 

Pseudonim może przybrać również formę innego imienia i nazwiska (i tak na przykład 

Aleksander Głowacki używał pseudonimu Bolesław Prus). Wedle przedstawicieli nauki 

pojęcie "pseudonim", użyte w przepisie, "winno być rozumiane szerzej niż w znaczeniu 

przyjętym w języku potocznym, a zatem obejmować nie tylko postać werbalną, lecz także 

obrazkową czy dźwiękową, identyfikującą autora".  

Autor ma wreszcie prawo do udostępnienia danego dzieła anonimowo, a więc 

pomijając jakiekolwiek wskazanie na autora. Warto jednakże zaznaczyć, iż nie oznacza to, że 

takiemu utworowi nie przysługuje ochrona. Podlega on takim samym zasadom jak ten utwór, 

który ma wyraźnie oznaczonego autora. 

4. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego 

wykorzystania 

Zgodnie z treścią tego prawa, autor może w pełni kształtować treść i formę utworu. 

Nawet następca prawny, który nabył całość majątkowych praw autorskich bez zgody autora 

nie może dokonywać w utworze żadnych zmian. Sąd Najwyższy stwierdził, że „do naruszenia 

tego prawa dochodzi wtedy, gdy zostaje naruszona więź między twórcą a utworem wskutek 

dokonanego przez sprawcę naruszenia zmian utworu, pominięcia jego części, wprowadzenia 

dodatków lub uzupełnień, zmiany utworów muzycznych stanowiących część widowiska 

muzyczno-tanecznego albo gdy następuje jego nierzetelne, niedbałe wykonanie”. Dotyczy to 

także m.in. błędów autora, które zawarte zostały w dziele – w tym błędy merytoryczne, 

formalne oraz techniczne.  

Niekiedy zdarza się, że w przypadku utworów architektonicznych, w danym budynku 

dokonywane są zmiany bez zgody architekta, który jest twórcą dzieła. Podnosi się jednak, że 

zarzut naruszenia prawa do integralności utworu w takim przypadku stanowić będzie 

nadużycie prawa. 

5. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu. 

Autor, jako osoba która najlepiej zna swoje dzieło ma prawo do samodzielnej decyzji, 

czy jego utwór powinien zostać udostępniony publicznie w dany momencie, po raz pierwszy. 

Wraz z udostępnieniem dzieła następuje upublicznienie poglądów jego twórcy. Wiąże się to z 

wpłynięciem na jego postrzeganie przez otoczenie oraz z rozpoczęciem procesu oceny tegoż 

dzieła. Tak długo, jak twórca nie wykona swego uprawnienia, nie będzie możliwe korzystanie 

z utworu. Co do zasady niedopuszczalne jest więc na przykład odwołanie się do tego typu 
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utworu w formie cytatu w okresie poprzedzającym pierwsze udostępnienie publiczne 

utworu. Prawo to jest znane jeszcze przedwojennej Polsce – przykładowo Sąd Najwyższy w 

1935 r. stwierdził, iż „wydrukowanie przez nakładcę szkicu powieści, nieprzeznaczonego 

przez autora do druku, stanowi naruszenie prawa autorskiego”. 

6. Prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu 

Ostatnim wyszczególnionym autorskim prawem osobistym wskazanym w art. 16 

ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne jest prawo do nadzoru nad sposobem korzystania 

z utworu. Uprawnienie to opisane jest ze wspomnianym wyżej prawem do nienaruszalności 

treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Art. 49 ust. 1 przedmiotowej 

ustawy stanowi, że jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien 

on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.  

Art. 60 ust. 1 ustawy nakłada na korzystającego z utworu obowiązek umożliwienie 

twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli 

twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że 

wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu. Co do zasady nadzór autorski jest sprawowany 

bezpłatnie, jednakże w przypadku utworu plastycznego (art. 60 ust. 4) oraz utworu 

architektonicznego i architektonicznego – urbanistycznego (art. 60 ust. 5) twórcy przysługuje 

prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego.  

7. Zakończenie 

Podsumowując, autorskie prawa osobiste chronią osobisty, wewnętrzny związek 

twórcy z jego dziełem. Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne wyszczególnia pięć 

rodzajów uprawnień, które przysługują twórcy. Prawa te są nieograniczone w czasie, nie 

można z nich zrezygnować ani nikomu przekazać. Ochrona tych praw – w przeciwieństwie do 

majątkowych praw autorskich – nie ma na celu zabezpieczenia majątkowych interesów 

autora, lecz może się wiązać np. z wypłatą zadośćuczynienia za krzywdę. Autorskie prawa 

osobiste ustanawiane są w celu ochrony godności twórcy oraz zabezpieczenie jego dzieła 

przed dokonaniem plagiatu. Jako iż prawa te nie wygasają, po śmierci twórcy, jeżeli nie 

wyraził innej woli po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych 

zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, 

zstępni rodzeństwa. 

 

 Autor: Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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9. Odpowiedzialność cywilnoprawna za zwierzęta domowe i hodowlane 

 

 

Zachowanie zwierząt domowych czy też hodowlanych niejednokrotnie powoduje 

powstanie szkody, czyli uszczerbku dotykającego prawnie chronionych dóbr. Spotykamy 

przypadki pogryzienia człowieka przez psa, poturbowania przez konia czy też doznania 

obrażeń na skutek ataku agresywnego zwierzęcia. Konsekwencją takich sytuacji może być 

powstanie szkody na mieniu (szkody majątkowej) lub szkody na osobie (szkody 

niemajątkowej, krzywdy), za którą odpowiedzialność cywilnoprawną będzie ponosił 

określony w przepisach podmiot. 

Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe i hodowlane 

określa art. 431 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi: „Kto zwierzę chowa albo się nim 

posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, 

czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za 

którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. 

Wskazany przepis przyjmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta 

działające z „własnego popędu”, a zatem w wyniku ich samoistnego zachowania, 

niezależnego od dyspozycji wydawanych mu przez człowieka. Natomiast w przypadkach, 

kiedy człowiek wykorzystuje zwierzę jako narzędzie do wyrządzenia szkody (np. poszczucie 

psem by ten rzucił się na osobę poszkodowaną) wówczas osoba używająca zwierzę ponosi 

odpowiedzialność na zasadzie winy. W takiej sytuacji mamy do czynienia z intencjonalnym 

kierowaniem zwierzęciem, które wykonuje jedynie polecenie człowieka, a zatem do 

określenia zakresu odpowiedzialności takiej osoby stosuje się regulację ogólną opisaną w art. 

415 k.c. 

Unormowana w artykule 431 § 1 k.c. odpowiedzialność odnosi się wyłącznie do szkód 

wywołanych przez „zwierzęta chowane”. Mogą to być zwierzęta tradycyjnie chowane przez 

człowieka, udomowione lub służące do celów gospodarczych (np. pies, kot, koń, krowa, byk), 

jak i zwierzęta dzikie, które zazwyczaj żyją w stanie wolnym, ale zostały pozbawione 

swobody i pozostają pod pieczą człowieka (np. w ogrodach zoologicznych, zwierzyńcach, 

cyrkach). Natomiast kwestię odpowiedzialności za zwierzęta żyjące w stanie wolnym (dzikim) 

regulują inne przepisy, w szczególności ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. 

Odpowiedzialność na zasadzie art. 431 k.c. przypisana jest temu, kto zwierzę chowa, 

czyli otacza zwierzę opieką, daje schronienie, karmi, leczy lub się nim posługuje. 

W przypadku gdy podmiot stale wykonujący pieczę stracił nad zwierzęciem kontrolę (np. 

zwierzę "zabłąkało się lub uciekło") obowiązek naprawienia szkody nadal występuje. 

Odpowiedzialność ta opiera się bowiem na założeniu, że jeżeli zwierzę wyrządza szkodę, jest 

to skutkiem nienależycie sprawowanego nad nim nadzoru.  

Przepis art. 431 § 1 k.c. kreuje odpowiedzialność na zasadzie domniemania winy 

w nadzorze. Jest to wprawdzie domniemanie wzruszalne, a zatem można je obalić dowodem 
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przeciwnym, jednakże w praktyce jest to utrudnione. Podmiot stale wykonujący pieczę 

winien wykazać, że jego nadzór był staranny oraz że zwierzę nie zabłąkało się lub nie uciekło. 

Ponosi on także odpowiedzialność za osoby, którym powierzył pieczę nad zwierzęciem, 

w tym domownikom oraz pracownikom. Wykazanie staranności polega na udowodnieniu, że 

we wszystkich obszarach opieki nad zwierzęciem (nadzorze, przechowywaniu, kierowaniu) 

postępowanie nadzorcy było obiektywnie właściwe. Przykładem wyłączenia 

odpowiedzialności może być sytuacja, gdy podczas należycie sprawowanego nadzoru doszło 

do kradzieży zwierzęcia, uwolnienia przez osobę trzecią (za którą osoba chowająca zwierzę 

nie ponosi odpowiedzialności) lub gdy kolejny podmiot zaczął się posługiwać zwierzęciem 

albo je chować. 

Reasumując zatem, regulacja zawarta w kodeksie cywilnym wskazuje, że osoba 

chowająca zwierzę będzie odpowiadała na zasadzie winy w nadzorze. Od odpowiedzialności 

za szkodę uwolni się wykazując, że nie sposób przypisać jej zaniechania obowiązku 

starannego nadzoru nad zwierzęciem. 

W przypadku braku wystąpienia okoliczności wyłączających winę, spowodowanie 

przez zwierzęta domowe lub hodowlane szkody osobowej (np. uszkodzenia ciała w wyniku 

pogryzienia) bądź szkody majątkowej (np. zniszczenia odzieży, przedmiotów osobistych) 

skutkuje powstaniem obowiązku naprawienia szkody.  

Chociażby jednak osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była 

odpowiedzialna według przepisu art. 431 § 1 k.c., poszkodowany może od niej żądać 

całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza 

z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego 

zasady współżycia społecznego (art. 431 § 2 k.c.). Określona w komentowanym przepisie 

odpowiedzialność odszkodowawcza oznacza, że zasady współżycia społecznego określają nie 

tylko przesłankę odpowiedzialności, ale także służą ustaleniu należnego odszkodowania. 

A zatem, także zasady słuszności czy też sprawiedliwości społecznej mogą stanowić 

podstawę obowiązku zapłaty odszkodowania przez osobą chowającą zwierzę wobec osoby 

poszkodowanej, pomimo że tej pierwszej nie można przypisać winy w nadzorze nad 

zwierzęciem. 

Należy mieć na uwadze, że sprawujący pieczę nad zwierzęciem ponosi nie tylko 

odpowiedzialność cywilnoprawną. Dnia 15 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z 4 

października 2018 r. o zmianie ustawy – kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw 

nowelizująca m.in. przepisy dotyczące pilnowania zwierząt. Zgodnie z nowym brzmieniem 

art. 77 § 1 k.w. „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy 

trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo 

karze nagany”. Natomiast § 2 komentowanego przepisu przewiduje, że „kto dopuszcza się 

czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, 

grzywny albo karze nagany”. Nowelizacja kodeksu wykroczeń była spowodowana zwiększoną 

liczbą ataków groźnych zwierząt na ludzi, a zwłaszcza dzieci. Dlatego teraz właściciel 
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agresywnego psa, który biega bez kagańca i smyczy, lub innego niebezpiecznego dla 

otoczenia zwierzęcia może ponieść surowe, wskazane w tych przepisach konsekwencje. 

 Reasumując odpowiedzialność cywilnoprawna przewidziana w omówionych powyżej 

przepisach kodeksu cywilnego oraz kary zawarte w kodeksie wykroczeń mają przede 

wszystkim skłonić posiadaczy niebezpiecznych zwierząt do sprawowania należytej 

i bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. Brak starannie wykonywanej pieczy nad 

agresywnym zwierzęciem będzie skutkować możliwością pociągnięcia do surowej 

odpowiedzialności osób sprawujących nad nimi nadzór. 

 

 

       Autor: Paweł Włoch- adwokat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie 
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Każda osoba wezwana w charakterze świadka w postępowaniu cywilnym ma obowiązek 

stawić się w sądzie i złożyć zeznania. Jednakże często zdarza się, że osoba, która jest 

świadkiem w sprawie nie może stawić się w sądzie w wyznaczonym terminie. Jak zatem 

wezwany świadek może usprawiedliwić swoją nieobecność w sądzie oraz jakie okoliczności 

usprawiedliwiają taką nieobecność? 

W myśl art. 274 Kodeksu postępowania cywilnego, za nieusprawiedliwione niestawiennictwo 

sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie,  

a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego 

przymusowe sprowadzenie. Przepis ten stosuje się odpowiednio  

do świadka, który oddalił się z sądu bez zezwolenia przewodniczącego. Z art. 275 Kodeksu 

postępowania cywilnego wynika, że świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu 

postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie 

wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia 

niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. 

Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejawnym. 

Usprawiedliwienie niestawiennictwa powinno zostać sporządzone na piśmie, które należy 

złożyć w biurze podawczym sądu bądź przesłać pocztą. W interesie świadka wezwanego na 

rozprawę jest, aby usprawiedliwić swoją nieobecność przed rozprawą, gdyż wówczas nie 

musi obawiać się nałożenia na niego przez sąd kary grzywny.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadek może również poinformować  

o swojej nieobecności sąd telefonicznie – z rozmowy pracownik sekretariatu sporządzi 

notatkę służbową, która zostanie przedłożona sędziemu. Jednakże to w gestii sędziego leży 

uwzględnienie bądź nie złożonego usprawiedliwienia. 

Choroba jako okoliczność usprawiedliwiająca nieobecność na rozprawie 

Nie każde okoliczności będą usprawiedliwiały nieobecność świadka na rozprawie.  

W przypadku, gdy świadek nie stawił się na rozprawie z powodu choroby, oprócz wniosku 

o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie w sądzie, musi przedłożyć stosowne 

zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza, tj. lekarza sądowego. Zgodnie 

z art. 2141 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, usprawiedliwienie niestawiennictwa 

z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych 

uczestników postępowania wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego 

niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza 

sądowego.  

Nie wystarczy zatem zaświadczenie wystawione przez dowolnego lekarza. 
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Informacje  o liście uprawnionych lekarzy, godzinach i dniach przyjęć uzyskać można 

w sekretariatach poszczególnych sądów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 15 sierpnia 2007 r. 

o lekarzu sądowym (Dz.U z 2007 r. nr 123, poz. 849 z późn. zm.) lekarzem sądowym jest 

lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza 

sądowego. W konsekwencji informację, o miejscach, dniach i godzinach przyjęć lekarzy 

sądowych, wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu, można uzyskać 

w sądach okręgowych i w okręgowych izbach lekarskich. 

Zasadą jest, że lekarz sądowy wystawia zaświadczenie po uprzednim osobistym zbadaniu 

świadka i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną. Jeżeli stan zdrowia świadka 

uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje 

zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. W przypadku pobytu świadka w szpitalu, 

hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, 

których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych 

w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać 

zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania 

uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy 

wskazuje  

w zaświadczeniu (art. 12 ustawy).  

Należy pamiętać, że zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania  

lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia  

o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. 

Inne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność 

Często zdarza się, że świadek nie może stawić się w sądzie z innych przyczyn niż choroba, np. 

z powodu wyjazdu służbowego czy wcześniej zaplanowanego urlopu. Co zatem zrobić 

w sytuacji, gdy mamy dawno zaplanowany wyjazd, wykupione wakacje? 

W takiej sytuacji konieczne jest pisemne zawiadomienie sądu o zaistniałej sytuacji, najlepiej 

przed terminem rozprawy albo najpóźniej w tym samym dniu, z prośbą  

o wezwanie na inny termin oraz załączając dokumenty potwierdzające powody naszej 

absencji, jak np. bilet lotniczy, dowód opłacenia turnusu wczasowego, itp. Pismo 

wyjaśniające najlepiej wysłać listem poleconym lub złożyć na dzienniku podawczym w sądzie. 

W tym celu należy złożyć do sądu pismo lub skontaktować się z sądem  

w inny sposób. Oczywiście, usprawiedliwienie złożone później sąd również rozpatrzy, lecz 

w przypadku świadka może się okazać, że grzywna za niestawiennictwo została nałożona 

w trakcie rozprawy, na którą się nie stawił. Usprawiedliwienie niestawiennictwa strony czy 

też świadka wymaga dołączenia do pisma odpowiednich dokumentów. 

Jeśli termin do rozprawy jest niedługi, to należy pismo wysłać faksem, ewentualnie 

zadzwonić do sekretariatu sądu danego wydziału i przekazać informację pracownikowi, aby 

zrobił notatkę urzędową i przekazał sędziemu. 
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W znacznej większości przypadków sądy przychylają się do przełożenia przesłuchania 

świadka, tym samym świadek unika grzywny. 

 

Autor: Piotr Kaniowski - Radca Prawny 


