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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: 

 

Punkt 1 - Bychawa 
 Dzień 

tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 11.00 - 15.00 
Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. 

Piłsudskiego 22 

Wtorek 10.00 - 14.00 
Krzczonów  - Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 11 

Środa 10.00 - 14.00 Wysokie - Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1 

Czwartek 10.00 - 14.00 Zakrzew - Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26 

Piątek 10.00 - 14.00 
Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. 

Piłsudskiego 22 

   Punkt 2 - Jastków 
 Dzień 

tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 13.00 - 17.00 
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 

3 

Wtorek 14.00 - 18.00 
Garbów - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie 

Krakowskie Przedmieście 5 

Środa 10.00 - 14.00 
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie,  ul. Chmielowa 

3 

Czwartek 8.00 - 12.00 
Garbów - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie 

Krakowskie Przedmieście 5 

Piątek 10.00 - 14.00 
Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 

3 
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Punkt 3 -  Konopnica 

 Dzień 
tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

Wtorek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

Środa 10.00 - 14.00 
Wojciechów - Urząd Gminy w Wojciechowie, 

Wojciechów 5 

Czwartek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

Piątek 10.00 - 14.00 
Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, 

Kozubszczyzna 127 B 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 528 67 14 

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. 
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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. Odpowiedzialność za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości lub 

po użyciu alkoholu 

Ciepłe letnie dni często kojarzą nam się z urlopem, dniami wolnymi od pracy oraz ładną pogodą. Ten 

czas niejednokrotnie wykorzystujemy na aktywność fizyczną w postaci jazdy na rowerze, ale także na 

spotkania ze znajomymi, którym towarzyszy spożywanie alkoholu. W takim klimacie możemy się 

zapomnieć i wpaść na nieodpowiedzialny pomysł powrotu z takich spotkań na rowerze. 

Co prawda w ostatnich latach przepisy dotyczące pijanych rowerzystów stały się nieco bardziej 

liberalne, jednakże należy pamiętać, że takie zachowanie nadal jest niezgodne z prawem. Warto 

przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu za tego typu czyn można było stracić prawo jady, a nawet trafić 

do więzienia. Obecnie przepisy zostały nieco złagodzone, jednakże w wypadku kontroli policyjnej 

konsekwencji takiego zachowania nie unikniemy.  

Kwestię odpowiedzialności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu reguluje obecnie 

kodeks wykroczeń.  Zgodnie z art. 87 § 1a k.w. karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych 

podlega ten kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, 

prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż 

mechaniczny. Natomiast stosownie do § 2 przywołanego artykułu kto, znajdując się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub 

strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny,  podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.  

 Założeniem ustawodawcy jest przekonanie, że prowadzenie jakiegokolwiek pojazdu (także 

innego niż mechaniczny) w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości stanowi ze swej istoty 

zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu, stąd też nie jest istotne, czy w danej sytuacji powstało 

jakiekolwiek zagrożenie dla uczestników tego ruchu, czy też nie. Do zaistnienia czynu zabronionego, 

a tym samym powstania odpowiedzialności wystarczający jest sam fakt prowadzenia pojazdu w stanie 

po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Jednakże aby mówić o odpowiedzialności sprawcy 

czynu zabronionego muszą być spełnione przesłanki wskazane w konkretnym przepisie ustawy. 

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy rower stanowi „pojazd mechaniczny” czy 

też tzw. „inny pojazd” o których mowa w kodeksie wykroczeń, gdyż wpływa to na kwalifikację prawną 

czynu. Pojęcia „pojazd mechaniczny” oraz tzw. „inny pojazd” nie zostały dotychczas zdefiniowane 

w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń, tym samym należy sięgnąć do orzecznictwa sądowego 

oraz doktryny. Jednym z istotniejszych wyroków definiujących pojazd mechaniczny jest wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 4 lutego 1993 r. w sprawie ozn. sygn. akt III KRN 254/92. W orzeczeniu tym Sąd 

uznał, że pojazdem mechanicznym jest pojazd drogowy lub szynowy, napędzany umieszczonym na 

nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Głównym wyznacznikiem czy dany 

pojazd można uznać za mechaniczny jest posiadanie silnika, a zatem do katalogu takich pojazdów 

należą m.in.: samochody osobowe, kombajny i ciągniki rolnicze, motocykle, skutery i inne.  

Do kategorii „pojazdów mechanicznych” nie możemy tym samym zaliczyć roweru, ze względu na to, 

że pojazd ten jest napędzany siłą mięśni kierującego. Rower, podobnie jak np. pojazd zaprzęgowy, czy 

też wózek inwalidzki, uważany jest za „inny pojazd” o którym mowa w art. 87 § 1a oraz § 2 kodeksu 

wykroczeń, a zatem jego prowadzenie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości sankcjonowane 

jest obecnie w kodeksie wykroczeń. 
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Jedną z przesłanek odpowiedzialności jest poruszanie się rowerem w określonym ustawowo miejscu, 

a mianowicie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Definicja drogi 

publicznej zawarta jest w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 1), zgodnie 

z którą jest to droga zaliczona, na podstawie ustawy, do jednej z kategorii dróg, z której może 

korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie 

lub innych przepisach szczególnych. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się 

na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych wcześniej należą do tej samej kategorii co te drogi.  

Definicja „strefy zamieszkania” zawarta jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 2 pkt 16) 

zgodnie z którą jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują 

szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami 

drogowymi. Wjazd do omawianej strefy jest oznaczony charakterystycznym znakiem D-40, zaś wyjazd 

niemal takim samym, ale przekreślonym znakiem D-41 (odpowiednio "strefa zamieszkania" i "koniec 

strefy zamieszkania") 

 Ta sama ustawa (art. 2 pkt 16a ) zawiera określenie „strefy ruchu”, zgodnie z którą jest  to obszar 

obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są 

odpowiednimi znakami drogowymi, a mianowicie znakiem D-52 (“strefa ruchu”) oraz D-53 (“koniec 

strefy ruchu”). Pojęcie strefy ruchu wprowadzono w 2010 r., aby umożliwić zarządcom dróg 

wewnętrznych dostosowanie ich do zasad ruchu drogowego. 

Reasumując ustawodawca szeroko określił katalog miejsc, w których może dojść do popełnienia 

wykroczenia określonego w art. 87 k.w. Czyn polegający na prowadzeniu innego pojazdu niż 

mechaniczny (m.in. roweru) w stanie po użyciu (par. 2) albo stanie nietrzeźwości (par. 1a) można 

popełnić na drogach publicznych, strefach zamieszkania lub strefach ruchu, a więc miejscach 

administracyjnie oznaczonych i zakwalifikowanych do tych kategorii.  Miejscem omawianego 

wykroczenia nie mogą być natomiast place wewnętrzne, zamknięte ciągi komunikacyjne czy też 

podwórka do których dostęp posiada tylko ograniczona liczba osób. 

Kolejną ale zarazem najważniejszą przesłanką ponoszenia odpowiedzialności za jazdę rowerem po 

wypiciu alkoholu jest kwestia jego zawartości w organizmie. W obecnym stanie przepisów pijani 

rowerzyści mogą popełnić dwa odrębne wykroczenia. Zależeć to będzie od tego, czy rowerzysta 

zostanie przyłapany na jeździe w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości. Stan po użyciu 

alkohol występuje wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia 

we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg 

alkoholu w 1 dm3. Natomiast ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu we 

krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość 

alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość. 

Za prowadzenie roweru w stanie po użyciu alkoholu (87 § 2 k.w.)  grozić będzie kara aresztu do 14 dni 

albo grzywna od 20 do 5000 złotych. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości ( 87 § 1a k.w.) grozi 

kara aresztu do 30 dni albo grzywna od 50 do 5000 złotych.  

Dodatkowo ustawodawca wprowadził możliwość orzeczenia wobec sprawcy środka karnego w postaci 

zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne w granicach od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Sąd 

jednakże nie ma obowiązku orzekania tego zakazu, co jest różnicą w stosunku do przyłapania pijanego 

kierowcy pojazdów mechanicznych. 

Orzeczenie zakazu prowadzenia rowerów nie spowoduje natomiast całkowitego wykluczenia sprawcy 

opisywanego wykroczenia z ruchu publicznego. W wyroku z 15 lutego 2018 r. w sprawie ozn. sygn. akt 
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II KK 30/18  Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, że 

„zgodnie z treścią art. 87 § 4 k.w. w wypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., 

polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, można orzec 

zakaz prowadzenia pojazdów innych niż wymienione w art. 87§1 k.w., a więc innych niż 

mechaniczne”. Sąd Najwyższy w wydanym orzeczeniu potwierdził zatem, że za jazdę rowerem po 

alkoholu sądy nie mogą karać odebraniem prawa jazdy na pojazdy mechaniczne (np. na samochody). 

Stwierdzono wtedy, że zastosowanie takiego środka karnego byłoby naruszeniem obowiązującego 

prawa.  

Ciekawym zagadnieniem, jest użyte w kodeksie wykroczeń pojęcie „prowadzenie pojazdu”. Jeżeli 

w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu osoba nie jedzie na rowerze, lecz jedynie prowadzi 

(w rozumieniu pcha, ciągnie) obok siebie, wówczas nie popełnia ona wykroczenia. W rozumieniu art. 

2 pkt 18 ustawy Prawo o ruchu drogowym  „za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, 

ciągnącą lub pchającą rower”. W przedmiotowej sytuacji taką osobę należy traktować jako pieszego, 

a nie prowadzącą (kierującą) rower, a tym samym nie można zakwalifikować takiego zachowania jako 

czynu zabronionego.  

 Reasumując alkohol i jazda na rowerze nigdy nie idą w parze. Prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu jest zachowaniem wyjątkowo niebezpiecznym 

i nieodpowiedzialnym. Wsiadając w takim stanie na rower nie tylko możemy wyrządzić krzywdę sobie 

lub innym uczestnikom ruchu drogowego, ale także musimy liczyć się z konkretnymi sankcjami. 

Świadomość surowych konsekwencji prawnych, w tym finansowych i w zakresie uprawnień do 

prowadzenia pojazdów, winna stanowić hamulec przed jazdą po spożyciu alkoholu. 

 
 

 
      Autor: Paweł Włoch – adwokat 
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3. Kontakty z dzieckiem – zasady ustalania, utrudnianie, egzekucja 

Zasady ustalania kontaktów z dzieckiem 

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r. (dalej: „KRO”) 

kontakty z dzieckiem są prawem ale również obowiązkiem każdego z rodziców, niezależnym od 

władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że jeżeli żadne z rodziców nie zostało pozbawione władzy 

rodzicielskiej, rodzic u którego dziecko w danym czasie przebywa, uprawniony do kontaktów ma takie 

same uprawnienia w zakresie decydowania o wszelkich sprawach małoletniego dotyczących jego 

majątku i osoby (np. o sposobie leczenia czy edukacji) na równi z drugim rodzicem, u którego dziecko 

na stale przebywa. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności prawo do przebywania 

z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) 

i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych dostępnych 

środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, 

Skype itp.). Konieczność uregulowania sposobu kontaktów z dzieckiem wchodzi w grę w sytuacji, 

w której rodzice dziecka żyją osobno, np. w wypadku rozpadu związku nieformalnego, rozwodu, 

separacji faktycznej bądź prawnej. Zgodnie z art. 113(1) KRO, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego 

z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice ustalają 

wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc po uwagę jego rozsądne życzenia, w braku zaś 

porozumienia pomiędzy rodzicami, w braku porozumienia, rozstrzyga sąd opiekuńczy, tj. sąd 

rodzinny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wyjątkowo, jeżeli kontakty 

z dzieckiem ustalane są w wyroku rozwodowym, właściwy do orzekania w ich sprawie jest sąd 

okręgowy, przed którym toczy się sprawa o rozwód. Jeżeli brak możliwości porozumienia się 

z rodzicem dziecka co do sposobu kontaktów z nim, należy złożyć w sądzie rodzinnym właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka wniosek o ustalenie kontaktów, szczegółowo opisujący 

proponowany sposób i częstotliwość kontaktów z dzieckiem. Wniosek taki sąd rozpoznaje po 

przeprowadzeniu rozprawy, w której możliwe jest zawarcie przez rodziców ugody co do sposobu 

kontaktów z dzieckiem. Kontakty z dzieckiem można również ustalić w drodze ugody zawartej przed 

mediatorem. Wyjątek stanowi sprawa o rozwód, w której sąd rozstrzyga kwestię kontaktów 

z dzieckiem w wyroku rozwodowym. Należy zasygnalizować, że w sytuacji gdy rodzic, u którego 

dziecko przebywa na stałe uniemożliwia kontakty z nim, istnieje możliwość złożenia wraz z wnioskiem 

o ustalenie kontaktów (lub wraz z pozwem o rozwód) wniosku o zabezpieczenie kontaktów 

z dzieckiem na czas toczącego się postępowania sądowego. Złożenie takiego wniosku pozwala na 

uzyskanie sądowego postanowienia w sprawie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem, ustalającego 

zasady kontaktu z dzieckiem w czasie toczącego się postępowania sądowego. Z uwagi na 

długotrwałość postępowań sądowych, w wypadku konieczności sądowego ustalenia kontaktów 

z dzieckiem warto skorzystać z takiej możliwości, gdyż tego typu wnioski co do zasady są 

uwzględniane przez sąd.  

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd, nie zawsze jest równoznaczne z możliwością ich realizacji 

przez uprawnionego rodzica. Niestety, często bywa bowiem tak, że rodzic u którego dziecko 

przebywa na stałe, z różnych pobudek, swoim zachowaniem utrudnia czy wręcz uniemożliwia 
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realizowanie kontaktów z dzieckiem. Niejednokrotnie bywa tak, że dziecka nie ma w domu w dniu, 

w którym miało być odebrane z domu przez rodzica uprawnionego do kontaktów, czy też drugi 

z rodziców utrzymuje, że dziecko jest chore. Bywa, że rodzic celowo w terminie ustalonych 

kontaktów z drugim rodzicem organizuje dziecku zajęcia pozalekcyjne czy odbiera dziecko ze szkoły 

w dniu, w którym uprawniony jest do tego drugi z rodziców. Zdarzają się niestety również skrajne 

sytuacje, w szczególności w przypadku skonfliktowanych ze sobą rodziców, w których nastawiają oni 

dziecko przeciwko drugiemu z nich. Katalog możliwych zachowań jest szeroki, warto jednak 

pamiętać, że w wypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców, możliwe są 

do podjęcia środki prawne mające na celu przywrócenie prawidłowych kontaktów z dzieckiem.  

Egzekucja kontaktów z dzieckiem 

W wypadku utrudniania kontaktów z dzieckiem, rodzic uprawny, zgodnie z art. 113(2) KRO może 

żądać aby kontakty z dzieckiem odbywały się w obecności kuratora sądowego, którego obowiązkiem 

będzie dopilnowanie aby kontakty odbywały się w terminie, tzn. w wyznaczonym dniu oraz 

o wyznaczonej godzinie. Wniosek w tym zakresie należy złożyć do sądu opiekuńczego właściwego ze 

względu ma miejsce zamieszkania dziecka. Udział kuratora w kontaktach z dzieckiem wiąże się 

z koniecznością uiszczania każdorazowej opłaty, którą sąd obciąża zwykle rodzica, który wnosi 

o udział kuratora, wyjątkowo zaś drugiego z rodziców, jeżeli przyczyny żądania ustanowienia kuratora 

leżą po jego stronie. Innym sposobem jest złożenie do sądu opiekuńczego wniosku o zagrożenie 

rodzicowi utrudniającemu kontakty nakazem zapłaty, na podstawie art. 598(15) Kodeksu 

postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (dalej: „KPC”). Zgodnie z powyższym przepisem, 

jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje 

obowiązki wynikające z przeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, sąd 

opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz 

osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie 

obowiązku. Wniosek w tym zakresie powinien wskazywać na czym polega utrudnianie kontaktu 

z dzieckiem oraz kwotę, której zapłaty żądamy za każde naruszenie. Podlega in opłacie sądowej 

w kwocie 40,00 złotych. Zgodnie z art. 598(16) KPC, jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził 

nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie wypełnia nadal swojego obowiązku, sąd 

opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość, stosowanie do 

liczby naruszeń. Powyższe przepisy mają zastosowanie również do rodzica uprawnionego do kontaktu 

z dzieckiem oraz osoby, której takiego kontaktu zakazano, naruszającej obowiązki wynikające 

z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, w przedmiocie kontaktów 

z dzieckiem, który np. przedłuża ustalone spotkania z dzieckiem czy spotyka się z dzieckiem wbrew 

zakazowi sądu.  

Autor: Katarzyna Lalak – Radca Prawny 
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4. Podatek od czynności cywilnoprawnych, czyli jakich? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik dokonujący niektórych transakcji w obrocie 
gospodarczym jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, dalej jako 
„podatek PCC”. Szczegółowe regulacje w tej kwestii znajdują się w ustawie z dnia 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwana dalej „ustawą”.  
 
Podstawa podatku PCC 
 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące 
czynności cywilnoprawne:  

 umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,  

 umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  

  umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów 
albo zobowiązań darczyńcy, 

 umowy dożywocia,  

 umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat 
lub dopłat, 

 ustanowienie hipoteki, 

 ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,  

 umowy depozytu nieprawidłowego,  

 umowy spółki;  
 
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają jednocześnie zmiany wymienionych umów, 
jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania (art. 1 ust. 2 ustawy), a także 
orzeczenia sądów oraz ugody wywołujące takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne 
(art. 1 ust. 3 ustawy). 
 
Obowiązek podatkowy ciąży: 
 

 przy umowie sprzedaży - na kupującym; 
 przy umowie zamiany - na stronach czynności; 
 przy umowie darowizny - na obdarowanym; 
 przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości; 
 przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym 

rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności; 
 przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej 

służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności; 
 przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - na biorącym pożyczkę lub 

przechowawcy; 
 przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki; 
 przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na 

spółce. 
 
Stawki podatku PCC 
 
Ustawa wskazuje jednoznacznie jakie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązują 
w określonych sytuacjach.  
 



 
 

                                      

 

St
ro

n
a1

2
 

POWIAT  

LUBELSKI 

Stawki podatku wynoszą: 

 od umowy sprzedaży:  
a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu 
użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu 
jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,  

b) innych praw majątkowych - 1%;  

 od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:  
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania 

wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa 
spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu 
mieszkalnym - 2%,  

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych - 1%;  

 od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej 
służebności - 1%, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy; 

 od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5%, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 
ustawy; 

 od ustanowienia hipoteki:  
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 

0,1%,  
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł;  

 od umowy spółki - 0,5%. 
 
Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub 
organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli 
podatkowej lub postępowania kontrolnego: 

 podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub 
ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych 
czynności nie został zapłacony; 

 biorący pożyczkę powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki pomiędzy nim 
a małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem lub macochą, 
a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo 
jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub 
przekazem pocztowym. 

 
Zwolnienie z podatku PCC 
 
Ustawa przewiduje katalog czynności oraz podmiotów, które nie mają obowiązku uiszczać podatek 
PCC. 
 

a) zwolnienie podmiotowe – art. 8 ustawy 
 

 państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, 
międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, 
korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów 
międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne 
osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności; 
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 organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie 
w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 jednostki samorządu terytorialnego; 

 Skarb Państwa; 

 osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, 
motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do 
grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na 
rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze 
schorzeniami narządów ruchu; 

 Agencję Rezerw Materiałowych. 
 

b) zwolnienie przedmiotowe – art. 9 ustawy 
 

 sprzedaż walut obcych; 

 sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, 
pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone 
gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego 
w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz 
gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od 
dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w 
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9); 

 sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przepisów prawa 
spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu 
mieszkalnym, jeżeli nabywcą jest były właściciel (wieczysty użytkownik): 
a) nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano 

nieruchomości zamiennej,  
b) nieruchomości sprzedanej na cele publiczne określone w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, który w razie wywłaszczenia spełniałby warunki do przyznania 
nieruchomości zamiennej,  

c) nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, wykupionych na podstawie 
przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska - w wysokości kwoty otrzymanego 
odszkodowania (uzyskanej ceny), pod warunkiem że nabycie nastąpiło w ciągu 5 lat 
od daty otrzymania odszkodowania (zapłaty); 

 sprzedaż budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 
nieruchomość, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego oraz 
wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa 
do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli następuje ona:  

a) w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie budynku lub praw do 
lokalu,  

b) w celu uzyskania w zamian spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo 
budynku mieszkalnego lub jego części, zajmowanego przez nabywcę na podstawie 
umowy najmu, określonej w przepisach o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych;  

 zamianę budynku mieszkalnego lub jego części, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną 
nieruchomość, spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego oraz 
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wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: praw do domu jednorodzinnego lub praw do 
lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy 
podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn; 

 sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł; 

 sprzedaż bonów i obligacji skarbowych; 

 sprzedaż bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego; 

 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:  
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm 

inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz 

zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy 
w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 
i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791); 

 sprzedaż towarów giełdowych na giełdach towarowych; 

 zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz.U. poz. 
1672, z 2013 r. poz. 1646 oraz z 2016 r. poz. 1954 i 2260); 

 pożyczki udzielane:  
a) przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby 

lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania 
pożyczek,  

b) w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których 
mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 833 i 858), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 
9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem: - złożenia deklaracji w sprawie podatku 
od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 
dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została 
zawarta w formie aktu notarialnego, - udokumentowania otrzymania pieniędzy 
przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na 
jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
lub przekazem pocztowym,  

c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej 
do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych 
w przepisach o podatku od spadków i darowizn,  

d) na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których 
mowa w lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1000 zł,  

e) z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, 
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych 
działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

f) z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,  
g) przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej;  

 umowy spółki i ich zmiany:  
a) związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo 

kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek 
kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjqha2tk
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Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był 
naliczany,  

b) związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych 
wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej 
spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio 
opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od 
wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa 
członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska,  

c) związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, 
o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę 
kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w 
okresie 4 lat po jego obniżeniu,  

d) jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług 
użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami 
i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, 
energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia 
umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co 
najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki 
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej 
połowę udziałów lub akcji w tej spółce;  

 ustanowienie hipoteki:  
a) na morskich statkach handlowych i rybackich, 
b) na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych 

organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki,  
c) na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom 

indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo 
inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,  

d) przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni 
mieszkaniowych,  

e) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych 
utworzonych w drodze ustawy;  

 sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu 
ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2042 i 
2260 oraz z 2017 r. poz. 624) - do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego 
prawa do rekompensaty; 

 zbycia, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 
628), na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy. 

 
Kiedy powstaje obowiązek zapłaty PCC? 
 
Obowiązek podatkowy powstaje: 
 

 z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;  
 z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że 

wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili 
zawarcia umowy;  

 z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną;  
 z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia 

hipoteki;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzrgmztg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjtgy4da
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 z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub 
zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy;  

 z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli 
podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 
lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się 
przed organem podatkowym na fakt jej dokonania.  

 
Podstawa opodatkowania 
 
Podstawę opodatkowania stanowi: 

 przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 

 przy umowie zamiany:  
a) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica 
wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,  

b) w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego 
przypada wyższy podatek;  

 przy umowie darowizny - wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez 
obdarowanego; 

 przy umowie dożywocia - wartość rynkowa nieruchomości lub prawa użytkowania 
wieczystego; 

 przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku - wartość rynkowa rzeczy lub 
prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku; 

 przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej 
służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono 
służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione; 

 przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - kwota lub wartość pożyczki 
albo depozytu, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi 
niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy - kwota każdorazowej 
wypłaty środków pieniężnych; 

 przy umowie spółki:  
a) przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału 

zakładowego,  
b) przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu 

kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo 
wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,  

c) przy dopłatach - kwota dopłat,  
d) przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota lub wartość pożyczki,  
e) przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - roczna 

wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej 
rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,  

f) przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej 
w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej 
w wyniku przekształcenia lub połączenia,  

g) przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka 
zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby - wartość kapitału zakładowego;  

 przy ustanowieniu hipoteki - kwota zabezpieczonej wierzytelności. 
 
Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych 
cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca 
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położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 
dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. 
 
Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona 
przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ wezwie 
podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od 
dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. 
 
Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa powyżej, nie określił wartości lub podał wartość 
nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem 
opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy 
powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od 
wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik. 
 
Zapłata PCC 
 
Podatnicy zobowiązani są bez wezwania organu podatkowego:  

 złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego 
wzoru, oraz  

 obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. 

 
Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu 
notarialnego. 

 

Autor: Anna Rentflejsz– Radca Prawny 
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5. Zasiedzenie nieruchomości 

Czym jest zasiedzenie nieruchomości? 

Zasiedzenie nieruchomości to instytucja prawa cywilnego pierwotnego i nieodpłatnego nabycia 

własności nieruchomości na skutek upływu czasu. Przez zasiedzenie można nabyć własność 

nieruchomości gruntowej, budynkowej oraz lokalowej. Zasiedzenie może być dokonane przez każdą 

osobę fizyczną, która spełni przesłanki zasiedzenia oraz która nie jest jednocześnie właścicielem 

nabywanej rzeczy. W art. 172 § 1 kodeksu cywilnego określono, iż Posiadacz nieruchomości 

niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat 

dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).Po 

upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie 

w złej wierze.  

Z dotychczasowej praktyki wynika, że zasiedzenie nieruchomości najczęściej dotyczy 

nieruchomości gruntowych głównie rolnych. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

często występują w stosunkach wiejskich. Celem instytucji zasiedzenia jest uregulowanie stanu 

prawnego nieruchomości poprzez usunięcie rozbieżności między stanem prawnym a faktycznym 

i długotrwałym stanem posiadania. Rozbieżność ta jest często wywołana przeniesieniem prawa 

własności bez zachowania formy aktu notarialnego lub samodzielnym zawładnięciem czyjąś 

nieruchomością przy biernej postawie jej właściciela.  

 

Na czym polega samoistnie posiadanie nieruchomości? 

Jak wskazano wyżej zasiedzieć nieruchomość może jej samoistny posiadacz. Samo posiadanie jest 

opisywane w judykaturze jako stan faktyczny wyrażający się w fizycznym władaniu rzeczą - corpus 

(wyrok SN z 3 czerwca 1966 r., III CR 108/66), któremu towarzyszy tzw. zamiar (animus) wykonywania 

tego władztwa dla siebie. Co istotne - nie musi on być zgodny ze stanem prawnym. Samoistne 

posiadanie natomiast zgodnie z definicją przyjętą w art. 336 kodeksu cywilnego polega na faktycznym 

władaniu rzeczą (w tym nieruchomością) jak właściciel. Posiadacz samoistny jest przekonany 

o swoich uprawnieniach właścicielskich w stosunku do rzeczy. Istotną samoistnego posiadania jest 

faktyczne władztwo nad rzeczą w granicach, w jakich uprawniony jest właściciel rzeczy, który 

w szczególności może używać rzeczy, pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy oraz dysponowanie 

rzeczą.  Posiadanie nieruchomości spełnia przesłanki samoistnego posiadania gdy posiadacz 

nieruchomości czuje się i zachowuje się wobec rzeczy i otoczenia jak właściciel. Co istotne 

postępowanie posiadacza jak właściciela winno być manifestowane otoczeniu. W przypadku 

nieruchomości takimi uzewnętrznionymi przejawami samoistnego posiadania mogą być: uprawa 

działki, jej ogrodzenie, zapłata podatku od nieruchomości, wykonywanie prac remontowych na 

nieruchomości. 
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Zasiedzenie nieruchomości w dobrej i złej wierze 

Ustalenie czy posiadacz samoistny objął nieruchomość w posiadanie w dobrej czy też w złej 

wierze ma kluczowy wpływ na długość okresu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości. Samoistny 

posiadacz nieruchomości w dobrej wierze nabywa jej własność po upływie 20 lat nieprzerwanego 

posiadania. Natomiast samoistny posiadacz, który uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze 

nabywa jej własność dopiero po upływie 30 lat nieprzerwanego posiadania.  

Dobra wiara posiadacza polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu 

posiadacza, że przysługuje mu takie prawo do władania rzeczą, jakie faktycznie wykonuje 

(postanowienie SN z dnia 7 maja 1971 r., I CR 302/71). W przypadku zasiedzenia ma miejsce 

domniemanie istnienia dobrej wiary, wynikające z normy art. 7 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym 

Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej 

wiary. Oznacza to, że w toku postępowania sądowego sąd przyjmuje,  

że osoba zasiadująca nieruchomość jest w dobrej wierze. Dopiero obalenie takiego domniemania 

będzie skutkowało uznaniem, że osoba zasiadująca nieruchomość objęła ją w posiadanie w złej 

wierze.  

Zła wiara posiadacza występuje w sytuacji, w której posiadacz ten wie lub powinien wiedzieć, 

że prawo własności nie przysługuje jemu tylko innej osobie. Jako przykład złej wiary posiadacza 

można wskazać sytuację, w której nabył on nieruchomość od właściciela w sposób nieformalny tj. bez 

zachowania wymaganej przepisami prawa formy aktu notarialnego.  

Dobrą lub złą wiarę określa się na moment objęcia nieruchomości w posiadanie. Dla ustalenia 

istnienia dobrej lub złej wiary nie ma znaczenia, fakt, że osoba która w momencie objęcia 

nieruchomości w posiadanie była w dobrej wierze a po upływie np. 10 lat dowiedziała się,  

że w istocie nie jest właścicielem. Nie staje się on posiadaczem w złej wierze.  

 

Procedura stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie 

 Sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie toczy się  

w trybie nieprocesowym. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o zasiedzenie jest sąd rejonowy 

położenia rzeczy. Oznacza to, że jeśli nieruchomość, której ma dotyczyć postępowanie jest położona 

np. w Świdniku sądem właściwym rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy Lublin-Wschód 

w Lublinie z/s w Świdniku.  

Pomimo, że zasiedzenie następuje z mocy prawa (przy spełnieniu dwóch warunków: nieprzerwanego 

samoistnego posiadania nieruchomości i upływu czasu), w celu uzyskania dokumentu 

potwierdzającego prawo własności konieczne jest przeprowadzenie postępowania przez sąd, który 

wydaje stosowne postanowienie.  

 W celu zainicjowania postępowania o zasiedzenie niezbędne będzie złożenie wniosku do 

sądu. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może zgodnie z przepisami złożyć każdy zainteresowany. 

Opłata od wniosku o zasiedzenie wynosi 2 000 zł. Wnioskodawca powinien wskazać innych 

zainteresowanych rozstrzygnięciem sprawy, którymi będą np. dotychczasowy 

właściciel/współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek (ich spadkobiercy), właściciele 
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nieruchomości sąsiednich, najemca lub dzierżawca nieruchomości.  Jeżeli wnioskodawca nie 

wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych 

zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, 

jeżeli uzna to za wskazane. Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko 

posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania.  Termin 

wskazany w ogłoszeniu wynosi 3 miesiące. Jeżeli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłaszający się 

nie wykaże własności, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. 

 Udowodnienie zasiedzenia następuje na podstawie wniosków dowodowych formułowanych 

przez wnioskodawcę i uczestników postępowania. Mogą do nich należeć: zeznania świadków, 

dokumenty prywatne i urzędowe (np. nakazy płatnicze i dowody uregulowania podatku od 

nieruchomości), oględziny, zdjęcia, mapy, archiwalne dokumenty. Przedstawione przez 

wnioskodawcę dowody powinny mieć na celu wykazanie spełnienia przez niego przesłanek 

zasiedzenia: nieprzerwanego samoistnego posiadania nieruchomości oraz upływ czasu – 20 lub 30 

lat).  

 Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje orzeczenie kończące postępowanie w postaci 

postanowienia od którego przysługuje apelacja.  

 

Autor: Beata Król - Suchecka – Radca Prawny 
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6. Ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane - omówienie na 

przykładzie 

Do punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego często zgłaszany jest problem ustalenia ojcostwa. 
Szczególnie wiele przypadków dotyczy sytuacji gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem. Tworzyli oni 
związek nieformalny (konkubinat) lecz po tym jak kobieta zaszła w ciążę doszło do rozpadu relacji. 
Poniżej zostanie zarysowana problematyka ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych na 
przykładzie konkretnej sytuacji faktycznej. 
 

stan faktyczny 
 
Po pomoc prawną zgłosiła się Pani Karolina Kowalska. Liczy ona 20 lat i jest matką 3 miesięcznego 
syna Patryka Kowalskiego, nigdy nie była mężatką. Ojcem dziecka jest liczący 21 lat Pan Tomasz 
Nowak, nigdy nie był żonaty. Rodzice dziecka poznali się w lutym 2017 roku, po pół roku znajomości 
podjęli współżycie fizyczne, nie zamieszkali razem, tworzyli związek nieformalny (konkubinat). 
Karolina Kowalska i Tomasz Nowak rozstali się. 
 
Tomasz Nowak nie uznał swojego ojcostwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Patryk nosi 
nazwisko matki, został sporządzony akt urodzenia Patryka Kowalskiego gdzie jako jego matka 
wskazana jest Karolina Kowalska. Karolina Kowalska wskazuje, że w okresie gdy zaszła w ciążę nie 
współżyła                      z innymi mężczyznami. 
 
Tomasz Nowak nie wspierał Karoliny Kowalskiej w okresie ciąży i porodu, nie interesował i nie 
interesuje się dzieckiem ani razu nie odwiedził jej i dziecka (także w czasie hospitalizacji). Karolina 
Kowalska informowała Tomasza Nowaka tak o ciąży jak i o urodzeniu dziecka, wysyłała mu zdjęcia 
syna. Po tym jak Karolina Kowalska poinformowała partnera, że jest w ciąży, ten początkowo ucieszył 
się, jednak po dwóch miesiącach stwierdził, że nie ma pewności co do swojego ojcostwa i zerwał 
wszelkie relacje z Karoliną Kowalską. 
 
Tomasz Nowak ma wykształcenie średnie zawodowe z zawodu jest elektrykiem, od dwóch lat pracuje 
na umowę o pracę na pełny etat. Uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 3.000 złotych netto 
miesięcznie. Nie ma innych osób na utrzymaniu, jest zdrowy, mieszka u swoich rodziców 
w mieszkaniu stanowiącym ich własność. Karolina Kowalska studiuje w systemie dziennym. Mieszka 
z rodzicami w domu stanowiącym ich własność. Pracuje w domu, przygotowując materiały reklamowe 
na umowę zlecenia. Otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości ok. 1.200 złotych netto 
miesięcznie.    Z pomocą rodziców ponosi koszty utrzymania syna Patryka i swoje. 
 
Tomasz Nowak ani finansowo ani osobiście nie uczestniczy w utrzymaniu  oraz wychowaniu Patryka 
i mimo zachęt ze strony Karoliny Kowalskiej ani razu go nie odwiedził. Karolina Kowalska samodzielnie 
pokryła koszty wyprawki dla dziecka. Próbowała rozmawiać z byłym partnerem na temat konieczności 
uznania przez niego ojcostwa, alimentów, uczestnictwa w kosztach wyprawki. Ojciec dziecka 
w wiadomości tekstowej napisał, że nie jest gotowy do roli ojca. 
 
W tej sytuacji Karolina Kowalska zwróciła się po pomoc prawną z pytaniem jakie przysługują jej prawa 
i czy może ich dochodzić na drodze sądowej. 
 

stan prawny 
W pierwszej kolejności należy, przynajmniej sygnalizacyjne, wskazać na regulacje prawa powszechnie 
obowiązującego dotyczące ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych ważnych we wskazanym 
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wyżej stanie faktycznym. Zgodnie z art. 72 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy1 (dalej: k.r.o.) 
ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu (jeżeli 
nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało 
obalone). 
 
W celu ustalenia ojcostwa, w sytuacji gdy ojciec dziecka odmawia uznania swojego ojcostwa poza 
sądem (np. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego), koniecznym jest złożenie pozwu o ustalenie 
ojcostwa. Z kolei art. 84 k.r.o. wskazuje, że sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego 
matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z 
takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Dziecko albo matka 
wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - 
przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemanym ojcem dziecka jest ten, 
kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto 
osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka (art. 85 § 1 k.r.o.). 
 
Sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo, w ten sposób, że jeżeli rodzice nie 
złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się 
z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca (art. 89 § 2 k.r.o.). 
 
Zgodnie z art. 93 § 2 k.r.o. sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec 
o zawieszeniu, ograniczeniu bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej. 
 
Zgodnie z treścią art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem 
dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku 
dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń 
alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych                   
i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.). 
 
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. Roszczenia powyższe przysługują matce także 
w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Roszczenia matki przedawniają się z upływem lat 
trzech od dnia porodu (art. 141 k.r.o.). 
 
Reasumując, do spraw rozstrzyganych w postępowaniu o ustalenie ojcostwa należą: 
- ustalenie mężczyzny będącego ojcem dziecka, 
- ustalenia co do władzy rodzicielskiej, 
- ustalenie nazwiska dziecka, 
- ustalenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, 
- roszczenia pieniężne matki dziecka wobec ojca dziecka związane z ciążą i porodem; 
   
Z kolei do spraw rozstrzyganych w postępowaniu o ustalenie ojcostwa nie należą: 
- ustalenie kontaktów z dzieckiem, 
- ustalenie miejsca pobytu dziecka (warto jednak dodać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza 
jednocześnie ustalenie miejsca pobytu przy tym rodzicu, który władzę rodzicielską zachował); 
 

                                                           
1 ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. 2019 r. poz. 303); 
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Wyrokowi ustalającemu ojcostwo sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności w części dotyczącej 
alimentów na rzecz dziecka. W przypadku nie wywiązywania się przez ojca z obowiązku 
alimentacyjnego taka klauzula wykonalności pozwala matce dziecka wystąpić do komornika 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W dalszej kolejności (w przypadku 
bezskuteczności egzekucji) umożliwi zaś, o ile zostanie spełnione kryterium dochodowe, skuteczne 
ubieganie się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. 
 
Sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane rozpatrują sądy rejonowe (wydziały 
rodzinne i nieletnich takich sądów). Pozew o ustalenie ojcostwa może zostać złożony w sądzie 
rejonowym właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania matki lub dziecka i tam wówczas będzie 
rozpatrywana sprawa. Osoba dochodząca ustalenia ojcostwa z mocy prawa w całości zwolniona jest 
od kosztów sądowych. 
 

zastosowanie przepisów do stanu faktycznego 
 
Wobec tego, że Tomasz Nowak nie uznał swojego ojcostwa, Karolina Kowalska musi wystąpić 
z pozwem do sądu rejonowego o ustalenie, że jest on ojcem Patryka Kowalskiego. W przypadku gdy 
Tomasz Nowak na rozprawie nie uzna przed sądem swojego ojcostwa koniecznym będzie 
przeprowadzenie badania genetycznego, którego koszty poniesie Tomasz Nowak (o ile badanie 
wykaże, że to on jest ojcem dziecka). 
 
W pozwie o ustalenie ojcostwa Karolina Kowalska powinna zażądać ustalenia wysokości obowiązku 
alimentacyjnego Tomasza Nowaka wobec syna Patryka opierając się na wydatkach jakie ponosi ona 
w związku z utrzymaniem   i wychowaniem syna. Wskazane jest załączenie do pozwu faktur imiennych                     
dokumentujących ponoszone koszty. Zważywszy na wysokie zarobki ojca dziecka, jego dobry stan 
zdrowia i brak innych osób na utrzymaniu Karolina Kowalska może wystąpić o stosunkowo wysokie 
alimenty a to wobec obowiązywania zasady równej stopy życiowej. Alimenty ustalone w myśl 
powyższej reguły muszą być jednak przy określaniu żądania ograniczone faktycznymi potrzebami 
dziecka w określonym wieku. W toku postępowania pozwany Tomasz Nowak będzie miał prawo 
kwestionować wydatki, te ostatnie muszą więc znajdować uzasadnienie w usprawiedliwionych 
potrzebach dziecka i być adekwatne do wieku oraz stanu zdrowia. Ojciec nie alimentował Patryka 
Kowalskiego od dnia jego narodzin jest więc uzasadnione objęcie zakresem roszczenia 
alimentacyjnego także okresu sprzed wniesienia powództwa (od dnia narodzin dziecka). Należy też 
dodać, że Sąd oceniając zasadność wysokości roszczenia alimentacyjnego często powołuje się na 
zasadę doświadczenia życiowego co jest szczególnie istotne w przypadku gdy strona nie jest w stanie 
przedstawić dowodów (faktur) na zakup określonych przedmiotów – Sąd może uznać roszczenie za 
zasadne mimo braku tego rodzaju dowodów. 
 
Karolina Kowalska może wnieść o nadanie Patrykowi nazwiska ojca lub o nienadawanie dziecku 
nazwiska ojca – w przypadku gdy rodzice nie będą zgodni wówczas nazwisko Patryka będzie 
dwuczłonowe. 
 
W treści pozwu o ustalenie ojcostwa Karolina Kowalska może zawrzeć wniosek o pozbawienie bądź 
ograniczenie władzy rodzicielskiej Tomasza Nowaka a to ze względu na jego brak zainteresowania 
Patrykiem Kowalskim, niealimentację, niezaangażowanie w rozwój i wychowanie syna poprzez 
osobiste starania, trudność w bieżącym kontaktowaniu się, nieznajomość spraw dziecka. W tym 
miejscu dodać należy, że Sąd ma prawo ingerować we władzę rodzicielską  z urzędu (tj. mimo braku 
wniosku strony). 
 
Karolina Kowalska powinna też zawrzeć w pozwie o ustalenie ojcostwa żądanie zasądzenia na jej rzecz 
całości lub części kosztów związanych ze sfinansowaniem wyprawki. Dodatkowo Karolinie Kowalskiej 
przysługuje roszczenie o zwrot części lub całości wydatków jakie poniosła w związku z ciążą i porodem 
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(odzież, witaminy, odżywki, wizyty lekarskie, badania, kosmetyki itd.) oraz roszczenie o zwrot części 
lub całości wydatków jakie poniosła na swoje 3-miesięczne utrzymanie w okresie porodu. Na koszty 
utrzymania Karoliny Kowalskiej w okresie porodu składają się koszty zamieszkiwania (przede 
wszystkim czynsz i opłaty za dostawę mediów) oraz jej wyżywienia. Biorąc pod uwagę, że Karolina 
Kowalska mieszka z rodzicami to na koszt jej utrzymania składać się będzie przypadająca na nią 
stosunkowa (zależna od ilości mieszkańców) kwota miesięcznych wydatków związanych 
z utrzymaniem nieruchomości oraz kwota przeznaczana na wyżywienie. 
 
Sąd w toku postępowania będzie starał się przekonać strony do uzgodnienia kwestii spornych w tym 
co od wysokości alimentów, kosztów wyprawki i nazwiska dziecka. Strony mogą zawrzeć 
porozumienie także w czasie pomiędzy rozprawami - wówczas takie sporządzone w formie pisemnej 
porozumienie powinno zostać przedłożone Sądowi. 
 
Przedstawiona wyżej analiza ma jedynie charakter przykładowy. Każda sprawa wymaga 
indywidualnego i wnikliwego rozpatrzenia. W kwestiach tak złożonych jak ustalenie ojcostwa istotne 
jest konsultowanie problemów prawnych ze specjalistami w dziedzinie prawa rodzinnego.    
 

 

Autor: Krzysztof Polański – Radca Prawny 
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7. Tytuł wykonawczy jako podstawa wszczęcia egzekucji 

Stosownie do treści art. 776 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego 

Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Zaś tytułem wykonawczym 

jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Katalog tytułów egzekucyjnych zawiera 

art. 777 Kpc zgodnie z którym tytułami egzekucyjnymi są: 

1. Prawomocne podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie sądu, jak również 

ugoda zawarta przed sądem; 

2. Prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu orzeczenie referendarza 

sądowego; 

3. pozostałe orzeczenia, ugody i akty, podlegające wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; 

4. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 

sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie 

określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano 

termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie; 

5. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty 

sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli 

waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie 

obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi 

klauzuli wykonalności  

6. akt notarialny określony w punktach powyżej, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym 

osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała 

się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej 

przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. 

Wierzyciel celem uzyskania tytułu wykonawczego winien złożyć stosowny wniosek o nadanie tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Opłata zgodnie z art 77 ustawy z dnia 28 lipca 2005 o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U z 2019 poz. 785) wynosi 6 zł od każdej rozpoczętej 

stronnicy dokumentu.   

Sądem właściwym do nadania klauzuli wykonalności jest sąd pierwszej instancji w którym spraw się 

toczyła lub toczy. Wnioskodawca winien zatem skierować wniosek do sądu w którym toczyła lub 

toczy się sprawa z tym zastrzeżeniem że w pewnym momencie sądem właściwym może się stać sąd II 

instancji. Stanie się tak w przypadku gdy akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Z uwagi na to, że 

mowa jest o sądzie II Instancji pominięty winien zostać Sąd Najwyższy w przypadku postepowania 

wszczętego na podstawie skargi  kasacyjnej. 

W przypadku Tytułów egzekucyjnych pochodzących od sądu administracyjnego oraz innym tytułom 

klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie 

można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy 

wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został 

sporządzony.  

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.  
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W przypadku tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku 

małżeńskim egzekucja może być prowadzona, poza majątkiem osobistym dłużnika, również 

z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez 

niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw 

pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. 

W przypadku zawarcia umowy małżeńskiej rozszerzającej wspólność ustawową, egzekucja może 

zostać skierowana również do składników majątku które wchodziłyby do majątku osobistego 

małżonka-dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto. Nie wyłącza to możliwości obrony dłużnika 

i jego małżonka w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.  

W przypadku gdy dłużnikiem dla wierzyciela jest spółka cywilna należy uzyskać tytuł egzekucyjny 

wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. Wynika to z charakteru spółki cywilnej, która nie posiada 

osobowości prawnej a jest wyłącznie umową pomiędzy przedsiębiorcami ją tworzącymi.    

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku tytułu egzekucyjnego uzyskanego przeciwko 

spółkom osobowym prawa handlowego. W sytuacji gdy egzekucja wobec samych spółek okaże się 

bezskuteczna to właściwy sąd nada wydanemu przeciwko danemu podmiotowi tytułowi 

egzekucyjnemu klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez 

ograniczenia całym swoim majątkiem. Wyjątkiem jest wyłącznie. Sytuacja gdy osoba, która w chwili 

wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie 

była już jej wspólnikiem 

Do egzekucji ze spadku konieczny jest - aż do działu spadku - tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim 

spadkobiercom. W wypadku gdy tytuł egzekucyjny wydany był przeciwko spadkodawcy, w celu 

nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom wymagane jest aby wierzyciel wykazał 

przejście uprawnień właściwym dokumentem urzędowym w postaci np. postanowienia 

o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Taka sama zasada istnieje w przypadku innych wierzytelności które zostały stwierdzone a w toku 

postepowania zmieniła się dłużnik np. w drodze przejęcia długu.  

Klauzula wykonalności może zostać również nadana tytułowi egzekucyjnego pochodzącego od 

organu administracji państwowej lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli. W takim 

przypadku wierzyciel może zostać zobowiązany do złożenia zaświadczenia wskazującego że tytuł jest 

wymagalny.   

Tytuł egzekucyjny wydany przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim zostanie opatrzony 

klauzulą wykonalności również przeciwko małżonkowi ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do 

majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub 

prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej 

dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Dotyczy to przede wszystkim zadłużeń wynikających 

z  zobowiązań umownych takich jak kredyty. 

W przypadku spraw dotyczących wydania min. nieruchomości lub pomieszczenia tytuł wykonawczy  

upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdorazowemu nabywcy nieruchomości lub 

lokalu który nabył te przedmioty w toku postępowania w którym wydano tytuł egzekucyjny. 

W wypadku gdy tytuł dotyczy wydania np. nieruchomości    
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upoważnia on do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także przeciwko jego 

domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa. 

W takiej sytuacji, jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela które 

np. niweczyłoby tytuł wykonawczy, komornik prowadzący egzekucję wstrzyma się względem niego 

z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając jednocześnie, że w terminie tygodnia może wytoczyć 

powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności. Komornik 

podejmie czynności po upływie miesiąca od daty wstrzymania, pod warunkiem że postępowanie 

egzekucyjne nie zostało zawieszone.  

W wypadku gdy następca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z określonych przedmiotów albo do 

wysokości ich wartości, klauzula wykonalności będzie zastrzegała prawo powoływania się w toku 

postępowania egzekucyjnego na ograniczoną odpowiedzialność, o ile prawo to nie jest zastrzeżone 

już w tytule egzekucyjnym. 

W wypadku utraty tytułu wykonawczego, sąd wyda nowy tytuł wykonawczy wyłącznie po 

przeprowadzeniu rozprawy. W takim przypadku Sąd bada wyłącznie kwestię utraty tytułu a nie 

zasadności wydania samego tytułu.     Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, 

w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez 

potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie, wnoszone 

w terminie tygodniowym od dnia gdy wierzycielowi wydany został tytuł lub gdy został zawiadomiony 

o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym  

albo od dnia ogłoszenia postanowienia odmownego, a gdy ogłoszenia nie było - od dnia doręczenia 

tego postanowienia. Dla dłużnika termin ten biegnie od dnia doręczenia mu zawiadomienia 

o wszczęciu egzekucji. 

 

      Autor: Anna Sidor – Morawa  – Radca Prawny 
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8. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność 

1 stycznia 2019 roku prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których stoją nasze mieszkania 

i domy, zostało przekształcone we własność. Wynika to z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że tu nie ma już miejsca na żaden wybór. 

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dokonało się automatycznie i jest już faktem. 

Dotychczasowi użytkownicy wieczyści z dniem 1 stycznia 2019 roku stali się z mocy prawa 

współwłaścicielami gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe. Oznacza to,  

że przekształcenie jest obowiązkowe i automatyczne. W praktyce nie wymaga też dokonywania 

jakichkolwiek czynności, poza obowiązkiem uregulowania w przyszłości opłaty przekształceniowej. 

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego 

Każdy właściciel uwłaszczonej nieruchomości do dnia 31 grudnia 2019 roku powinien otrzymać 

z odpowiedniego urzędu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego we 

własność. Zaświadczenie takie otrzymamy od: starosty – gdy grunt stanowi własność Skarbu 

Państwa; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa – 

gdy grunt stanowi własność jednostek samorządu terytorialnego; dyrektora oddziału terenowego 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia 

Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa 

wykonują te podmioty; dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo 

własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot. 

Zaświadczenie otrzymamy „z urzędu”. Oznacza to, że nie musimy podejmować żadnych czynności. 

Jeśli nie chcemy czekać do 31 grudnia 2019 roku na wydanie zaświadczenia o przekształceniu, to już 

teraz możemy złożyć wniosek o jego wydanie. Jego wydanie potrwa wówczas do czterech miesięcy, 

a w wyjątkowych przypadkach (gdy odpowiednio wniosek uzasadnimy, np. tym, że zamierzamy 

sprzedać mieszkanie) do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie „z urzędu” wydawane jest 

bezpłatnie, natomiast zaświadczenie „na wniosek” wiąże się z koniecznością uiszczenia 50 zł opłaty 

skarbowej. 

Zaświadczenie jest potwierdzeniem przekształcenia użytkowania wieczystego  

we własność i zawiera informację o wysokości i terminach opłaty przekształceniowej, a także zasady 

realizacji opłaty jednorazowej. Zaświadczenie odpowiedni urząd dostarczy też do sądów rejonowych 

w celu dokonania w księdze wieczystej wpisu o przekształceniu i opłacie przekształceniowej. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości 

i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie dwóch miesięcy od dnia 

doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze 

decyzji. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata 

wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość opłaty 

obowiązuje od dnia przekształcenia. 
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Kto będzie mógł skorzystać z przekształcenia 

Przekształcenie dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przez grunty 

zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie 

budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi; mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej 

połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne; o których mowa powyżej wraz z budynkami 

gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, 

umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. 

Z przekształcenia zostały wyłączone grunty: zabudowane na cele mieszkaniowe, położone na terenie 

portów i przystani morskich; oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 

roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

Opłata przekształceniowa 

Zgodnie z ustawą, wszyscy właściciele uwłaszczonej nieruchomości są zobowiązani do uiszczania 

przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) opłaty przekształceniowej, której rata będzie równa 

dotychczasowej opłacie rocznej użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 

przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 roku 

Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej wyznaczono na dzień 31-go marca każdego kolejnego 

roku, z tym że termin płatności raty za rok 2019 został przesunięty na 29 lutego 2020 roku. 

Przesuniecie to jest podyktowane rocznym okresem wydawania zaświadczeń o przekształceniu. Co 

ważne, raty opłaty przekształceniowej gminy będą mogły aktualizować, jednak nie częściej niż raz na 

3 lata i tylko o wskaźnik inflacji GUS. 

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia problemów z uiszczeniem opłaty przekształceniowej, 

właściciel uwłaszczonej nieruchomości może złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o rozłożenie 

rocznej opłaty na raty lub zmianę terminu jej wniesienia, nieprzekraczający jednak danego roku 

kalendarzowego. Wniosek należy złożyć nie później niż dwa tygodnie przed końcem marca, a więc 

przed terminem corocznego terminu płatności.  

W przypadku uregulowania całej należności z tytułu opłaty przekształceniowej właściciel 

uwłaszczonej nieruchomości otrzymuje z odpowiedniego urzędu zaświadczenie o całkowitej spłacie. 

Dokument należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego w celu wykreślenia wpisu 

roszczenia o należności z tytułu opłaty przekształceniowej. 

Bonifikata 

Zamiast dokonywania płatności opłaty przekształceniowej przez 20 lat można skorzystać ze 

znacznej  bonifikaty i dokonać tzw. opłaty jednorazowej. W przypadku jednorazowej spłaty całej 

należności z tytułu opłaty przekształceniowej, ustawodawca przewidział, w przypadku gruntów 

należących do Skarbu Państwa znaczną, bo aż 60-procentową bonifikatę. Maksymalny wymiar tej 

bonifikaty obowiązywać będzie jednak tylko w pierwszym roku po przekształceniu, w kolejnych latach 

wymiar tej bonifikaty będzie redukowany corocznie o 10 punktów procentowych. W przypadku, gdy 

opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu, jej wysokość wynosić 

będzie 10%. Od siódmego roku bonifikaty nie będą już naliczane. Oznacza to, że w sytuacji, gdy grunt 
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jest państwowy, a spłata nastąpiłaby w pierwszym roku po przekształceniu użytkowania wieczystego, 

z automatu należy się 60% opust. Jednak w kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 

10 punktów procentowych z każdym rokiem. 

Z kolei, w przypadku gruntów samorządowych, to gminy, powiaty czy województwa określają 

wysokość takiej ulgi i zadecydują o tym, czy w ogóle bonifikata będzie przysługiwać, a jeśli tak, to 

w jakiej wysokości. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach bonifikata może być znacznie bardziej 

atrakcyjna, niż w przypadku gruntów Skarbu Państwa, a w innych może nie być jej wcale. Jak widać, 

wysokość bonifikaty zależeć będzie w zasadzie od dwóch czynników: czyją własnością był dotąd 

grunt; kiedy i ile możemy zapłacić opłatę przekształceniową.  

Wniosek o bonifikatę z tytułu jednorazowej spłaty należności za przekształcenie użytkowania 

wieczystego we własność należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu 

gruntu. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej dostaniemy od gminy kolejne 

zaświadczenie o całkowitej spłacie należności. Trzeba je wysłać do sądu razem z wnioskiem 

o wykreślenie z księgi wieczystej   odpowiedniego wpisu roszczenia o opłatę. 

 

 Autor: Kaniowski Piotr – Radca Prawny 
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9. Odpowiedzialność prawna rodziców za szkody wyrządzone przez 

dzieci 

Dziecko pozostaje pod opieką rodzica (lub opiekuna) aż do uzyskania pełnoletności. Rodzice są 

przedstawicielami ustawowymi swojego nieletniego dziecka i to oni są odpowiedzialni za zachowanie 

się małoletniego. Z art. 426 Kodeksu cywilnego wynika, że małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, 

nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Wiek trzynastu lat dotyczy chwili wyrządzenia 

szkody.  

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 marca 1996 roku, sygn. akt II CKN 36/96, podkreślił, że małoletni, 

który w chwili wyrządzenia szkody nie ukończył trzynastu lat nie ponosi odpowiedzialności za 

wyrządzoną szkodę także wówczas, gdy w chwili wydawania wyroku przez sąd jest już pełnoletni. Jak 

widać, granica wiekowa wiąże się ściśle z chwilą popełnienia czynu, a zatem zasada zwolnienia 

z odpowiedzialności obowiązuje również wówczas, gdy nieletni w dniu wydania wyroku przez sąd ma 

już więcej niż trzynaście lat. 

Szkody spowodowane przez dzieci do lat 13 

W sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez małoletniego w wieku, który nie ukończył 13 lat, do 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez małoletniego ma zastosowanie art. 427 Kodeksu 

cywilnego. Przepis ten mówi, że kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad 

osobą, której z powodu wieku  albo stanu psychicznego lub cielesnego winy przypisać nie można, ten 

obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość 

obowiązkowi nadzoru albo, że szkoda powstałaby także przy starannym wykonywaniu nadzoru. 

Przepis art. 12 Kodeksu cywilnego mówi, że osoba, która nie ukończyła 13. roku życia, nie posiada 

zdolności do czynności prawnych. Nie można więc takiej osobie przypisać zarzutu winy, co również 

potwierdza kodeks cywilny w art. 426: Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi 

odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Konsekwencją tego jest niemożność pociągnięcia osoby, 

która nie ukończyła lat 13 do odpowiedzialności cywilnej za jej czyny, gdyż przepisy traktują osobę, 

która nie ukończyła 13. roku życia, za niemającą świadomości w zakresie swojego działania, zbyt 

niedojrzałą psychicznie, aby można było jej przypisać winę. Za taką osobę odpowiedzialność ponoszą 

jej przedstawiciele prawni, czyli najczęściej rodzice. Odpowiedzialność obciąża wówczas osobę 

sprawującą nad dziećmi opiekę. Jest to tak zwana odpowiedzialność w nadzorze. Jeżeli przykładowo 

dziecko, które nie ukończyło 13 roku życia, kierując np. rowerem wyrządzi komuś szkodę,  

albo grając w piłkę rozbije okno, to za szkodę zapłaci w całości rodzic. Rodzic  

lub osoba sprawująca nadzór lub pieczę nad dzieckiem może jednak się bronić wskazując, że uczyniła 

zadość obowiązkowi nadzoru albo, że szkoda powstałaby nawet wówczas, gdyby starannie 

wykonywała nadzór. 

Wyłączenia odpowiedzialności rodziców czy opiekunów 

Wyłączenie możliwości przypisania winy małoletniemu przed ukończeniem 13 lat nie oznacza 

automatycznie obciążenia odpowiedzialnością za wyrządzoną przez nich szkodę jego rodziców czy 

opiekunów. Za takie szkody odpowiedzialny jest tylko ten rodzic czy opiekun, kto z mocy ustawy lub 
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umowy jest zobowiązany do nadzoru nad małoletnim i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywał 

starannie.  

Do sytuacji, w których opiekun (rodzic lub osoba sprawująca nadzór lub pieczę nad dzieckiem) nie 

poniesie odpowiedzialności za czyny swojego dziecka, można zaliczyć następujące przypadki: opiekun 

należycie wypełnił swoje obowiązki nadzoru, a zatem szkoda wyrządzona przez małoletniego nie 

wynika z jego zaniedbania; działanie dziecka nie było sprzeczne z prawem, czyli małoletni działał 

w swojej obronie czy też w stanie wyższej konieczności; dziecko przebywało w szkole lub w innej 

instytucji i znajdowało się pod opieką nauczyciela lub innych wyznaczonych osób; dziecko przebywało 

na kolonii i znajdowało się pod opieką wychowawcy; dziecko znajdowało się pod nadzorem opiekuna 

umownego; opiekunem umownym może być sąsiadka, która zgodziła się zająć dzieckiem, czy też 

wynajęta opiekunka do dziecka; rodzic został pozbawiony praw rodzicielskich, a jego dziecko 

przebywa pod opieką małżonka, znajduje się w rodzinie zastępczej lub domu dziecka; na mocy 

wyroku sądowego rodzic ma ograniczone prawa, a dziecko w chwili popełnienia czynu znajdowało się 

pod opieką współmałżonka; rodzice lub opiekunowie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie 

są w stanie pokryć wyrządzonych przez nieletniego szkód. 

Odpowiedzialność za dzieci powyżej 13. roku życia 

Inną kwestią jest odpowiedzialność małoletnich po ukończeniu przez nich 13 lat.  

Po osiągnięciu tego wieku, co do zasady, małoletniemu może przypisać winę,  

ale wtedy, gdy pozwala na to jego poziom rozwoju. Uznaje się, że nieletni, którzy przekroczyli wiek 

trzynastu lat, są już świadomi swoich działań i mogą przewidzieć ich skutki. Trzynastolatek powinien 

zatem wiedzieć, czym może skutkować nieostrożne przechodzenie przez jezdnię na czerwonym 

świetle czy gra w piłkę na podwórku między blokami. Nieletni w wieku od 13. do 18. roku życia, 

w świetle przepisów prawa, posiadają jednak ograniczoną zdolność do czynności prawnych  

i mogą odpowiadać za wyrządzoną szkodę stosownie do swojego rozwoju. Zdarza się bowiem, że 

niektóre dzieci rozwijają się psychicznie i fizycznie wolniej od swoich rówieśników. Z uwagi na fakt, że 

nie zawsze stopień rozwoju nieletnich odpowiada ich wiekowi i rozwojowi, nieletni sprawca może 

wykazać, że z uwagi na niedostateczne rozwinięcie umysłowe nie można przypisać mu winy. Może 

więc się zdarzyć tak, że za dziecko, pomimo przekroczenia przez nie wieku 13 lat, odpowiadać będą 

rodzice. W takim wypadku poszkodowany może domagać się naprawienia szkody od rodziców lub 

opiekunów takiego nieletniego. Zdarzy się to w sytuacji, kiedy dziecko jest nad wyraz dziecinne jak na 

swój wiek albo opóźnione w rozwoju emocjonalnym. W takiej sytuacji, rodzice lub opiekunowie mogą 

próbować uwolnić się od obowiązku odszkodowawczego wykazując, że szkoda powstała mimo 

starannego wykonywania przez nich nadzoru nad nieletnim. 

Jeżeli jednak rodzić lub opiekun, przykładowo, zezwoli małoletniemu nie posiadającego wymaganych 

uprawnień do kierowania pojazdem na jazdę samochodem, to takiemu rodzicowi lub opiekunowi 

będzie można postawić zarzut rażącego niedbalstwa w nadzorze. I taka odpowiedzialność rodzica lub 

opiekuna będzie oparta na art. 96 § 1 oraz 105 § 1 Kodeksu wykroczeń. 

Zatem, kwestia ustalenia wyłącznej winy małoletniego, który ma ukończone 13 lat, może być bardzo 

trudna i zależy od wielu czynników, m.in. okoliczności zdarzenia, poziomu rozwoju psychicznego 

dziecka, czy też dochowania należytego nadzoru  nad dzieckiem przez opiekuna. Często spory te musi 

rozwiązywać sąd. 

Autor: Piotr Kaniowski– Radca Prawny 
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10. Odpowiedzialność karna za brak regulowania alimentów 

Od dnia 31 maja 2017 roku obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu karnego dotyczące 

przestępstwa niealimentacji. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 roku 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 952). 

Zgodnie z art 209 § 1 Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego 

określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym 

organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi 

równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo, jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia 

innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku. Jest to podstawowy typ przestępstwa niealimentacji. 

Z kolei, zgodnie z dodanym do artykułu 209 § 1 Kodeksu karnego nowym paragrafem 1a, jeżeli 

sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. Jest to kwalifikowany, czyli surowszy typ przestępstwa niealimentacji. 

Przed wprowadzeniem ustawy zmieniającej kodeks karny oraz ustawę o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów, kodeks karny mówił jedynie o „uporczywym uchylaniu się” od 

obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, uporczywym uchylaniem się od 

płacenia alimentów w rozumieniu art. 209 Kodeksu karnego była tylko taka sytuacja, gdy dłużnik 

alimentacyjny, mając ku temu realne i faktyczne możliwości, nie płacił alimentów i czynił to celowo. 

Wystarczyło,  że dłużnik alimentacyjny wpłacił na poczet alimentów niewielką kwotę a mógł uniknąć 

odpowiedzialności karnej. W takiej sytuacji trudno było przypisać dłużnikowi znamię „uporczywości” 

i wiele osób zalegających z dużymi kwotami alimentów nie ponosiło z tego tytułu żadnej 

odpowiedzialności karnej. Obecnie niealimentacja nie musi być już uporczywa. Zmiana przepisów 

polegała na rezygnacji z przesłanki uporczywości. 

W przypadku kwalifikowanej postaci przestępstwa niealimentacji, a więc w przypadku, gdy zwłoka 

w zapłacie alimentów przez osobę zobowiązaną naraża osobę uprawnioną na niemożność 

zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, dłużnik alimentacyjny podlega surowszej karze, tj. 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 209 § 1a Kodeksu 

karnego). W tym przypadku, niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych jest 

kryterium zaostrzającym odpowiedzialność karną za przestępstwo niealimentacji. Chodzi tutaj 

o sytuację, gdy jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, co w konsekwencji 

doprowadza do sytuacji, w której drugi rodzic nie jest w stanie zapewnić dziecku jedzenia, ubrań, 

kształcenia czy też pokrycia kosztów leczenia oraz innych potrzeb wynikających z minimum 

egzystencji. 
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Wyłączenie odpowiedzialności 

W artykule 209 § 4 i § 5 Kodeksu karnego wprowadzono instytucję niepodlegania karze przez 

sprawcę tzw. przestępstwa niealimentacji. W przypadku podstawowego typu tego przestępstwa, tj. 

gdy zwłoka w zapłacie alimentów przez osobę zobowiązaną nie wpływa na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej, dłużnik alimentacyjny nie będzie podlegał 

karze, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania  

w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Określenie, że sprawca nie podlega 

karze oznacza, że sąd nie przypisuje mu popełnienia przestępstwa. Ustawa w takim przypadku uchyla 

karalność przestępstwa z mocy prawa, co skutkuje umorzeniem postępowania karnego lub 

wydaniem wyroku uniewinniającego. 

Natomiast w przypadku kwalifikowanego typu tego przestępstwa, czyli gdy uchylanie się przez 

dłużnika od zapłaty alimentów wpływa na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych osoby uprawnionej do tych alimentów, sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeżeli nie później 

niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca 

przestępstwa tego określonego dobrowolnie uiści zaległe alimenty. Powyższe nastąpi jednak tylko 

wtedy, gdy wina dłużnika alimentacyjnego i społeczna szkodliwość jego czynu będą przemawiały za 

odstąpieniem od wymierzenia kary. W tym przypadku (tj. odstąpienia przez sąd od wymierzenia kary) 

sąd wydaje wyrok skazujący, a więc uznaje, że sprawca popełnił przestępstwo, ale odstępuje od 

wymierzenia kary. Stanie się to tylko w przypadku, gdy wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu 

nie przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary. Są to jednakże okoliczności podlegające 

ocenie, które rozstrzyga każdorazowo sąd, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy. 

Skazani na karę pozbawienia wolności nie muszą odbywać jej w więzieniu. Karę taką można odbyć 

także w systemie dozoru elektronicznego, a podczas jej odbywania wykonywać pracę zarobkową. 

Kto składa wniosek o ściganie 

Warto pamiętać, że ściganie przestępstwa określonego w artykule 209 § 1 lub 209 § 1a Kodeksu 

karnego następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu 

podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Oznacza to, że odpowiednie organy 

rozpoczną ściganie dłużnika alimentacyjnego na wniosek, na przykład matki małoletniego dziecka 

uprawnionego do alimentów. Wystarczy zawiadomienie o tym, że zobowiązany zalega z zapłatą 

alimentów w wysokości trzech świadczeń okresowych – trzech rat alimentacyjnych. Jeżeli natomiast 

uprawnionemu do alimentów przyznano świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane 

w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu. 

Oznacza to, że do wszczęcia postępowania karnego nie jest konieczny wniosek osoby uprawnionej do 

alimentów, a wystarczy uzyskanie przez organy ścigania informacji o zaleganiu przez zobowiązanego 

z zapłatą trzech rat alimentacyjnych. 

 

Autor: Piotr Kaniowski – Radca Prawny 
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11. Emerytura pomostowa – kto i pod jakimi warunkami może z niej 

skorzystać 

Emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym pracownikom, którzy 

wykonywali prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach 

pomostowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1924 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”.  

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, 

które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, 

wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub 

procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, 

organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich 

możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku 

emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Decydujące dla 

uznania pracy za charakteryzującą się szczególnymi warunkami jest jej umieszczenie w wykazie prac 

w szczególnych warunkach w załączniku nr 1 do Ustawy. 

Z kolei prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności 

oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się 

przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, 

związanego z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do 

Ustawy. 

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 

charakterze uważa się również osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie Ustawy 

(tj. 1 stycznia 2009 r.) prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS. Wówczas wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których 

osobom wymienionym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach 

z FUS przysługuje prawo do emerytury, ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych. Przede 

wszystkim są to wykazy prac zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych 

warunkach lub szczególnym charakterze (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.) 

Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej można wyróżnić na te dotyczące wieku, 

stażu pracy oraz obowiązku zakończenia stosunku pracy. Wszystkie warunki muszą być spełnione 

przez pracownika łącznie. 

Zgodnie z Ustawą wniosek o wypłatę emerytury pomostowej może złożyć pracownik, który 

urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. i osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co 

najmniej 60 lat dla mężczyzn.  

Do przyznania emerytury pomostowej przez ZUS wymagany jest odpowiedni okres pracy 

w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat, 

wykonywanych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik musi przy tym posiadać ogólny 

okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla 

mężczyzn.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzwhe2doltqmfyc4nbugy2tcnbwgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenzwhe2doltqmfyc4nbugy2tcmjzg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbvgm3tqltqmfyc4nbtgqzdmnrsga
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Ustawowe wymogi pracy dotyczące okresu pracy w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze stanowią, że pracownik musiał wykonywać takie prace przed dniem 1 

stycznia 1999 r. (w rozumieniu Ustawy i poprzednio obowiązujących przepisów) oraz po dniu 31 

grudnia 2008 r. (w rozumieniu nowych przepisów). Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 49 Ustawy, 

zgodnie z którym, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 

grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

w rozumieniu Ustawy, spełnia pozostałe warunki określone w Ustawie, a w dniu wejścia w życie 

Ustawy (tj. na dzień 1 stycznia 2009 r.) miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres 

pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.  

Ostatnim wymogiem warunkującym przyznanie prawa do emerytury pomostowej jest 

rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy. 

Dla przyznania prawa do emerytury pomostowej znaczenie ma rodzaj wykonywanej pracy 

(w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze), a nie sama nazwa stanowiska, która 

może być u poszczególnych pracodawców określana w różny sposób. 

Okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, stwierdza zakład 

pracy w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach. Okresy zatrudnienia przy 

wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze pracy uwzględnia się w 

treści świadectwa pracy, pod warunkiem że praca była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu 

obowiązującym na danym stanowisku pracy. Okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w 

szczególnym charakterze, przewidziane przepisami prawa mogą być ustalane także innymi środkami 

dowodowymi niż dowód z zaświadczenia zakładu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 

1984 r., III UZP 6/84 oraz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1984 r. III UZP 48/84),  a więc 

wszelkimi dopuszczalnymi przez prawo środkami dowodowymi. Pozwala to zabezpieczyć interesy 

pracowników w przypadku, gdy pracodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków ustawowych.  

Pracownik, który nabyć prawo do emerytury pomostowej powinien złożyć wniosek do ZUS na 

formularzu ZUS Rp-1 Epom. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wykonywaniu pracy 

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wystawionych przez pracodawcę, 

kwestionariusz ZUS Rp-6 dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych oraz potwierdzenie 

rozwiązania ostatniego stosunku pracy. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o emeryturę 

pomostową nie ma jeszcze ustalonego kapitału początkowego, do wniosku powinna być dodatkowo 

załączona dokumentacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych oraz osiąganego 

wynagrodzenia z okresu przed 1999 r. ZUS przyznaje lub odmawia przyznania emerytury pomostowej 

w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu okręgowego w terminie miesiąca od 

doręczenia decyzji. 

 

   

Autor: Arkadiusz Kuśpit – Radca Prawny 
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12. Rozwód z orzeczeniem o winie a roszczenia alimentacyjne 

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, 

każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zgodnie z przepisami 

sąd orzekając rozwód orzeka także winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków 

sąd zaniecha orzekania o winie. W tym przypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden 

z małżonków nie ponosił winy. Orzeczenie co do winy zawsze zostaje zamieszczone w sentencji 

wyroku. W sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków albo 

jednego z małżonków, bądź bez ich winy. 

Rozwód może zostać orzeczony z wielu przyczyn. Na podstawie bogatego orzecznictwa Sądu 

Najwyższego można ująć pewne typowe powtarzające się grupy przyczyn rozkładu pożycia, należą do 

nich: 

 alkoholizm, 

 agresja, 

 zdrada, a nawet jej pozory, 

 zaniedbywanie małżonka albo całej rodziny, 

 wrogi stosunek do rodziny małżonka (np. do teściów), 

 odmowa pożycia płciowego, 

 rozrzutność i niegospodarność. 

Przy czym nie jest to krąg zamknięty, życie i praktyka sądowa pokazują, iż wiele może być przyczyn 

rozkładu pożycia małżeńskiego, a także sposobów zawinienia. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie 

wprowadza rozróżnienia stopnia winy małżonków. Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, 

że jego zachowania przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze 

stanowiska oceny winy jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Nierówny 

stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia – 

ustalenie 99% winy jednego małżonka oraz 1% winy drugiego skutkować będzie orzeczeniem 

rozwodu z winy obojga małżonków. 

Najważniejszą i zarazem kluczową konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie są alimenty, których 

mogą żądać wobec siebie małżonkowie. Rozwiedzionych małżonków obciąża obowiązek dostarczenia 

środków utrzymania - obowiązek ten ma charakter alimentacyjny. Art. 60 § 1 KRO reguluje tzw. 

zwykłą postać tego obowiązku. Zgodnie z jego literalnym brzmieniem małżonek rozwiedziony, który 

nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może 

żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczenia środków utrzymania w zakresie 

odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym 

i majątkowym zobowiązanego. Zaś art. 60 § 2 KRO reguluje tzw. rozszerzoną postać tego obowiązku – 

jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za 

sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka 

niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się do 

w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, 

chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.  
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Istnienie oraz zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami są uzależnione 

nie tylko od ich potrzeb oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, lecz także od rozstrzygnięcia co 

do winy rozkładu pożycia w wyroku orzekającym rozwód. Po rozwiązaniu małżeństwa alimentów 

może żądać małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Małżonek 

uznany za wyłącznie winnego jest obowiązany względem małżonka niewinnego rozszerzonym 

obowiązkiem alimentacyjnym. Obowiązek rozszerzony nie może powstać, jeżeli w procesie o rozwód 

małżonkowie zgodnie wnieśli o zaniechanie orzekania o winie. Następują wówczas skutki takie, jak 

gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.  

Przesłanką tzw. zwykłego obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu małżeństwa jest niedostatek 

uprawnionego, którym nie może być małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. 

Rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie 

zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Usprawiedliwione potrzeby to 

takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do 

jego stanu zdrowia i wieku. Zwykły obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia 

rozwodu. Sąd może jednak na żądanie uprawnionego obowiązek ten przedłużyć, jeżeli zachodzą 

wyjątkowe okoliczności. Mogą one występować zarówno po stronie małżonka uprawnionego (np. 

poważna choroba), jak i zobowiązanego (np. bardzo dobra sytuacja majątkowa i zarobkowa). 

Szczególny charakter ma rozszerzony obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami. 

Art. 60 § 2 KRO przewiduje, że jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej 

małżonka niewinnego rozkładu pożycia, sąd może na jego żądanie orzec, że małżonek wyłącznie 

winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych 

potrzeb małżonka niewinnego, chociażby tez nie znajdował się w niedostatku.  

Podstawową przesłanką rozszerzonego obowiązku alimentacyjnego jest istotne pogorszenie sytuacji 

materialnej małżonka niewinnego na skutek orzeczenia rozwodu. Sąd oceniając, czy przesłanka ta 

została spełniona, powinien przeprowadzić porównanie każdorazowej sytuacji materialnej małżonka 

niewinnego z tym położeniem, jakie istniałoby, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby 

małżonkowie kontynuowali pożycie. Roszczenie alimentacyjne może być dochodzone zarówno 

w pozwie o rozwód, jak też po zakończeniu sprawy rozwodowej, w osobnym postępowaniu. 

Ponieważ ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych obowiązku alimentacyjnego ciążącego na 

małżonku, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten może obciążać go nawet 

dożywotnio. Z tego powodu, uznanie jednego z małżonków za wyłącznie winnego, ma dla niego 

dalekosiężne konsekwencje, przede wszystkim finansowe. 

W praktyce do zasądzenia alimentów na rozwiedzionego małżonka dochodzi najczęściej 

w sytuacjach, gdy małżonek ten nie pracował (np. niepracująca żona zajmowała się domem 

i dziećmi), bądź pracował, jednakże uzyskiwał znacznie niższe dochody od drugiego małżonka. 

Natomiast w sytuacjach, gdy obydwoje małżonkowie pracują i osiągają zbliżone dochody, sądy 

z reguły oddalają roszczenia alimentacyjne lub orzekają alimenty w niewielkiej wysokości. 

Co istotne, obowiązek alimentacyjny po rozwodzie wygasa na skutek zawarcia przez uprawnionego 

do alimentów nowego małżeństwa.        

Autor:  Karolina Kamińska- adwokat 
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13. Objęcie kształceniem specjalnym jako jedna z form pomocy 

uczniom niepełnosprawnym 

W przepisach ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych przewidziano co najmniej kilka instytucji mających umożliwić i ułatwić dostęp do 

edukacji uczniom z niepełnosprawnością. Podstawową formą takiej zinstytucjonalizowanej pomocy 

jest objęcie kształceniem specjalnym. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagające stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy, tj. niedostosowane społecznie, zagrożone niedostosowaniem 

społecznym, a przede wszystkim niepełnosprawne: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Oczywistym jest, że kształcenie specjalne prowadzi się w szkołach integracyjnych i specjalnych, ale 

nie ma żadnych przeciwwskazań żeby organizować je również w szkołach ogólnodostępnych. 

W szkołach integracyjnych klasy są mniej liczne (maksymalnie 20 dzieci, w tym do 5 dzieci 

niepełnosprawnych), a w klasach tych pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący, czyli dydaktyk 

oraz nauczyciel wspomagający (współorganizujący kształcenie integracyjne), którym jest pedagog 

specjalny. W szkołach specjalnych dzieci uczą się w mało licznych zespołach, w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności, oddziały są tworzone dla uczniów z jednorodnym rodzajem dysfunkcji, a same 

szkoły najczęściej przyjmują dzieci o podobnych niepełnosprawnościach. Plusem takiego rozwiązania 

jest to, że kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana i może wspomagać rozwój uczniów 

niepełnosprawnych na najwyższym możliwym poziomie. Jednakże przez to w szkołach specjalnych 

 kontakty dzieci zawężają się do osób z podobnymi ograniczeniami rozwojowymi. Dlatego też 

przyjęto w polskim systemie oświaty, że kształcenie specjalne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

może się odbywać w szkole ogólnodostępnej. Przede wszystkim dzięki temu uczniowie 

niepełnosprawni mają kontakt z pełnosprawnymi rówieśnikami (w tym rówieśnikami mieszkającymi 

w okolicy), a nawet mają możliwość brania czynnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych ze względu 

na małą odległość między domem a szkołą. 

Kształcenie specjalne polega na dostosowywaniu programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na 

podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Celem objęcia ucznia niepełnosprawnego kształceniem specjalnym jest po pierwsze umożliwienie mu 

pobierania nauki stosownie do potrzeb i w dostępnym dla niego zakresie, po drugie usprawnianie 

zaburzonych funkcji, a po trzecie zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki. 

Aby dziecko zostało uznane w placówce oświatowej za niepełnosprawne, musi posiadać orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenia te wydawane są dla dzieci na okres roku szkolnego, 

etapu edukacyjnego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół 
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podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego 

etapu edukacyjnego w tej szkole. W orzeczeniu zawrzeć należy diagnozę, w której zespół przedstawia 

rodzaj dysfunkcji, z uwagi na którą wydane zostaje orzeczenie, w tym informacje o możliwościach 

rozwojowych i potencjale dziecka, a także uzasadnienie diagnozy wraz ze spodziewanymi efektami 

pomocy udzielonej dziecku, ponadto warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, 

rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz 

inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także najkorzystniejsze dla dziecka formy 

kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale 

integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym. Zalecana w orzeczeniu najkorzystniejsza 

forma kształcenia jest rekomendacją zespołu orzekającego, jednakże ostateczny wybór należy do 

rodziców dziecka.  

Szkoły, które zapewniają kształcenie specjalne mają do realizacji szereg zadań z tym związanych. 

Mają zapewnić realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, a ponadto 

 zajęcia specjalistyczne (np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne czy rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne) oraz zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Szkoła ma również 

zapewnić integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi oraz 

przygotować uczniów niepełnosprawnych do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

  Autor:  Grzegorz Ćwikła – Radca Prawny 
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14. Postępowanie w sprawach dotyczących chorób zawodowych 

   Postępowanie w sprawach dotyczących chorób zawodowych wszczyna właściwy, w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 poz. 2096z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U z 2019 

poz. 59) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych, 

inspektor sanitarny na podstawie zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonanego przez: 

1. pracodawcę zatrudniającego pracownika u którego podejrzewa się wystąpienie choroby 

zawodowej; 

2. lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej (kieruje w takim 

przypadku na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu lub braku podstaw do 

rozpoznania choroby zawodowej); 

3. lekarza dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta 

(kieruje w takim przypadku na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu lub braku 

podstaw do rozpoznania choroby zawodowej); 

4. pracownika lub byłego pracownika, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą 

wskazywać na taką chorobę  (pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za 

pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną). 

Prowadzenie postępowania w sprawach chorób zawodowych znajduje swoją podstawę prawną 

w następujących aktach prawnych: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U z 2019 poz. 1040)  - w tym 

w szczególności w art. 235 i nast. Kodeksu pracy.  Kodeks pracy w art. 2351  definiuje chorobę 

zawodową jako  chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny 

warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została 

ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku 

pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym". 

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić 

w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim 

narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych 

w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. (art. 2352  Kp). Należy zatem wskazać, 

że za chorobę zawodową należy uznać chorobę która: 

a. wymieniona jest w wykazie chorób zawodowych 

b. w środowisku pracy występuje lub występują czynniki szkodliwe (o charakterze  

fizycznym, chemicznym, związany ze sposobem wykonywania pracy)  

c. wielkość, rodzaj i czas trwania narażenia muszą, w toku prowadzonego postępowania 

administracyjnego, zostać potwierdzone w ocenie narażenia zawodowego 

d. pomiędzy powstaniem choroby zawodowej a narażeniem na czynniki chorobotwórcze 

winien pozostawać związek czasowy; 

e. podejrzenie choroby zawodowej musi zostać zgłoszone okresie przewidzianym dla 

rozpoznania choroby zawodowej; 
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f. musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy chorobą zawodową a wykonywaną pracą 

i jej rodzajem.  

 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. 

Dz.U z 2013 poz. 1367) określające: 

a. Wykaz chorób zawodowych; 

b. okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia 

do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy 

w narażeniu zawodowym; 

c. sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania 

i stwierdzania chorób zawodowych; 

d. podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych. 

Zgodnie z §3  Rozporządzenia zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej zgłasza 

się właściwemu państwowemu powiatowemu  inspektorowi sanitarnemu, właściwemu 

państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu 

inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, oraz właściwemu 

okręgowemu inspektorowi pracy. 

Których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez 

pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca 

narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania 

chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1379), określające:  

a. sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób; 

b. sposób prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, w tym wzory dokumentów 

stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób; 

c. dane objęte rejestrem chorób zawodowych; 

 

Po otrzymaniu zgłoszenia właściwy Inspektor Sanitarny wszczyna z urzędu postępowanie 

administracyjne. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Inspektor Sanitarny 

przeprowadza wywiad epidemiologiczny w którym ocenia narażenie zawodowe pracownika. 

Następnie Inspektor Sanitarny przesyła uzupełnioną kartę oceny narażenia właściwej jednostce 

orzeczniczej I Stopnia celem ustalenia rozpoznania bądź wykluczenia podłoża zawodowego choroby. 

Ponadto Inspektor Sanitarny w tym samym celu kieruje na badania pracownika lub byłego 

pracownika na badania diagnostyczne.   

Jednostka orzecznicza I Stopnia wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie  wyników 

przeprowadzonych badań (wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw 

do rozpoznania choroby zawodowej). 

Od wydanego orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie do jednostki orzeczniczej II stopnia.   

Jednostka orzecznicza danego stopnia przesyła orzeczenie do Inspektora Sanitarnego oraz 

zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi oraz osobie zgłaszającej podejrzenie 

choroby zawodowej. 
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Następnie Inspektor Sanitarny dokonuje analizy materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie 

w następstwie czego wydaje decyzję administracyjną adekwatną do wydanego orzeczenia 

lekarskiego. W tym miejscu należy wskazać, że orzeczenie lekarskie jest wiążące w treści dla 

Inspektora Sanitarnego. 

Decyzję doręcza się: 

a) pracownikowi lub byłemu pracownikowi który ubiega się o uznanie choroby zawodowej; 

b) pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach, które mogły 

spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postepowanie w sprawie rozpoznania 

i stwierdzenia choroby zawodowej 

c) jednostki orzeczniczej  

d) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. 

 

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, natomiast od decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

 

 

  Autor:  Przemysław Morawa – Radca Prawny 
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15. Dopuszczalność i podstawowe zasady podziału majątku wspólnego 

małżonków 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 

682) cały dział III poświęca małżeńskim ustrojom majątkowym wskazując również zasady modyfikacji 

ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami, podstawowe zasady podziału majątku wspólnego oraz 

odesłanie do właściwych przepisów w przypadku dokonywanego podziału majątku wspólnego. 

Małżeńska wspólność ustawowa może ustać zarówno w czasie trwania małżeństwa (w drodze 

małżeńskiej umowy majątkowej, ustanowienia rozdzielności wyrokiem sądu, ubezwłasnowolnienia 

jednego z małżonków, ogłoszenia jego upadłości lub orzeczenia separacji), jak i w wyniku ustania 

małżeństwa, w tym rozwiązania małżeństwa przez rozwód. 

Na wstępie zwrócić należy uwagę na kluczowe dla niniejszego zagadnienia brzmienie art. 35 k.r.o., 

zgodnie z którym „w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać 

podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do 

rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym 

lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.” Dopóki zatem istnieje ustawowa 

wspólność majątkowa nie może być mowy o jakimkolwiek dzieleniu majątku wspólnego.  

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa w sposób bezpośredni konstrukcji majątku wspólnego 

małżonków w ustroju wspólności ustawowej jako "współwłasność łączna” czy "wspólność łączna". To 

wskazany powyżej art. 35 k.r.o., uznawany jest za podstawę uznania konstrukcji majątku wspólnego 

jako wspólności łącznej o charakterze bezudziałowym. Małżonkowie bowiem nie tylko nie mogą 

(dopóki istnieje łącząca ich, ustawowa wspólność majątkowa), żądać podziału majątku wspólnego, 

nie mogą również zobowiązywać się do rozporządzania przyszłym udziałem, który w konsekwencji 

ewentualnego ustania wspólności mógłby powstać.  

Dodatkowo, zgodnie z dyspozycją art. 42 k.r.o., „wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania 

wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie 

temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego 

majątku.” Wskazane powyżej ukształtowanie wspólności małżeńskiej ma z założenia sprzyjać 

spójności i trwałości stosunku prawnego małżeństwa. 

Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej otwiera drogę do podziału wspólnego majątku.  

W przypadku rozdzielności wynikającej z orzeczenia sądu następuje to  momencie uprawomocnienia 

się takiego orzeczenia (tj. wyroku orzekającego separację, rozwód, ustanowienia rozdzielności 

majątkowej, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, czy ogłoszenia jego upadłości). Jeśli 

natomiast rozdzielność majątkowa powstaje na skutek małżeńskiej umowy majątkowej, możliwość 

podziału następuje z chwilą zawarcia tej umowy. 

Podział majątku wspólnego możliwy jest zarówno w drodze umowy jak i postanowieniem Sądu 

wydanym na wniosek jednej ze stron. W przypadku jednak, gdy w skład majątku wchodzi 
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nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, umowa w przedmiocie podziału majątku wspólnego 

powinna zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego. 

Niezależnie od tego w jakiej formie dokonywany jest podział majątku wspólnego warto przed jego 

dokonaniem zastanowić się nad dwiema kwestiami, które będą miały istotne znaczenie przy 

ostatecznym rozliczeniu stron, są to: 

 kwesta ewentualnego żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku 

wspólnym;  

 ustalenia czy i jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz 

majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. 

W przypadku umownego podziału majątku wspólnego małżonkowie porozumiewają się 

samodzielnie, co do potrzeby i sposobu uwzględniania powyższych kwestii przy dokonywaniu 

podziału majątku wspólnego. Niejednokrotnie jednak są to kwestie bardzo istotne i na tyle sporne, że 

stają się przedmiotem rozstrzygnięcia przez sąd. Ustalenie tej kwestii jest możliwe zarówno 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest podział majątku wspólnego, jak i w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest wyłącznie ustalenie nierównych udziałów. Żądanie ustalenia nierównych 

udziałów w majątku wspólnym powinno być jednak zgłoszone najpóźniej w toku postępowania 

o podział majątku wspólnego. Zgodnie z orzecznictwem Sadu Najwyższego (SN I CK 701/04) nie jest 

bowiem dopuszczalne ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w toku innego 

postępowania np. o uzgodnienie ujawnionego w księdze wieczystej stanu prawnego nieruchomości 

z rzeczywistym stanem prawnym. 

Ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym 

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 k.r.o.). Z ważnych 

powodów każdy z małżonków może jednak zażądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym 

nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 

K.r.o. wskazuje również w sposób bezpośredni, iż przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków 

przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy 

wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Orzecznictwo Sądu Najwyższego precyzuje, że sformułowanie „ważne powody” należy rozumieć jako 

całokształt okoliczności, przemawiających za tym, że ustalenie równych udziałów będzie słuszne lub 

nie ze względów moralnych i etycznych. (np. post. SN: III CKN 1018/00, SN II CKN 306/97). 

Jednocześnie w postanowieniu z 24 kwietnia 2013 r. (IV CSK 553/12) Sąd Najwyższy podkreślił, że 

obydwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (tj. nierówne przyczynienie 

się do powstania majątku oraz „ważne powody”), muszą wystąpić łącznie. Tym samym w przypadku 

równego stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego żadne "ważne powody" nie 

będą stanowiły wystarczającej podstawy takiego orzeczenia, zaś sam nierówny stopień przyczynienia 

się małżonków do powstania majątku wspólnego nie może być uznany za „ważny powód”. 

Nie w każdym zatem wypadku, kiedy jedno z małżonków zarabia więcej i w większym stopniu 

przyczyniło się do powstania majątku, sąd przychyli się do żądania ustalenia nierównych udziałów 

małżonków w majątku wspólnym. Naganne zachowanie małżonka: trwonienia majątku na hazardzie, 
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czy narkotykach, zaniedbywanie przy tym obowiązku utrzymania rodziny i życia rodzinnego może 

stanowić przykład „ważnych powodów”.  

Jednocześnie jednak nie stanowi tych „ważnych powodów” sytuacja, w której jeden z małżonków nie 

przyczyniał się do powstania majątku wspólnego z przyczyn obiektywnych, niezależnych od jego 

woli, takich jak choroba, w tym choroba psychiczna czy też nieporadność życiowa. 

Wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub 

odwrotnie 

Istotną kwestią w przypadku podziału majątku stanowią także nakłady i wydatki czynione z majątku 

wspólnego na majątek osobisty małżonków. Zgodnie z art. 45 § 1 k.r.o. każdy z małżonków powinien 

zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem 

wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać 

zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie 

można jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, 

chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.  

Podsumowując powyższe kwestie podkreślenia jeszcze raz wymaga, iż zastosowana 

w obowiązującym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym koncepcja majątku wspólnego małżonków 

(współwłasność łączna) umożliwia podział majątku wspólnego małżonków dopiero po ustaniu 

wspólności majątkowej małżeńskiej. Natomiast sam podział majątku wymaga każdorazowo 

szczegółowego przeanalizowania sytuacji faktycznej małżonków w celu ustalenia optymalnego dla 

stron przeprowadzenia tego podziału. 

 

 

 

  Autor:  Justyna Łataś - Dęga – Radca Prawny 
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16. Bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad wodą 

Wakacje na dobre się zaczęły, upały trwają w najlepsze zrozumiałe więc, że każdy z nas szuka ochłody 

nad jeziorami, morzem, rzekami czy na basenie.   

 

Poza oczywistymi korzyściami jakie niesie ze sobą odpoczynek nad wodą należy pamiętać o kilku 

aspektach tego rodzaju spędzania wolnego czasu, tak aby cało i bezpiecznie wrócić do domu. 

 

1. Wybór miejsca kąpieli 

 

W czasie upałów każdy szuka sposobów na to, by się ochłodzić, zanim jednak wybierzemy się, aby 

odpocząć nad orzeźwiającą wodą warto pamiętać, że Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi serwis 

kąpieliskowy, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin, 

w którym znajdziemy informację o wszystkich kąpieliskach gdzie możemy bezpiecznie spędzić czas.   

 

Wiele osób pozostających w mieście znajduje orzeźwienie w miejskich fontannach, przy których 

w gorące dni można spotkać tłumy dorosłych a przede wszystkim rodziców z dziećmi, pluskającymi 

się w wodzie. Okazuje się jednak, że kąpiel w takich miejscach to nie zawsze dobry pomysł. 

 

Woda w fontannach miejskich jest co prawda odkażana i co jakiś czas wymieniana, ale nie sprawdza 

się jej jakości w badaniach laboratoryjnych. Pracownicy stacji sanitarno – epidemiologicznych 

informują, iż kąpiel w fontannach może być niebezpieczna dla ludzi, ze względu na obecne w niej 

liczne chorobotwórcze bakterie i wirusy. W przypadku picia takiej wody, mogą one przyczynić się do 

zatruć pokarmowych szczególnie przy wysokich temperaturach powietrza.  

 

Warto wiedzieć, że Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zajmuje się sprawdzaniem jakości wody 

w fontannach, ponieważ nie jest ona przeznaczona do spożycia przez ludzi ani do kąpieli, a obiekty te 

mają na celu wzbogacenie miejskiej architektury jako element dekoracyjny miasta. Barwa wody może 

zmylić, nawet woda pozbawiona zmętnienia i pozornie wyglądająca na czystą może być skażona. 

Dzieje się tak dlatego, że woda w tego typu obiektach krąży w obiegu zamkniętym, co sprzyja 

rozwojowi chorobotwórczych mikroorganizmów. Często nie jest też dezynfekowana ani chlorowana. 

Kolejną rzeczą o której należy pamiętać to sama konstrukcja obiektów, których wystające elementy 

i śliska nawierzchnia mogą przyczynić się do poślizgnięcia. Poza tym za kąpanie się w fontannach straż 

miejska może ukarać mandatem.  

 

Coraz częściej w pobliżu miejskich fontann można zauważyć tabliczki informujące o zakazie 

wchodzenia do wody, bądź też regulaminy mówiące o tym, że kontakt z wodą następuje na własną 

odpowiedzialność. 

Zgodnie z art. 55 kodeksu wykroczeń, kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega 

karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Z kolei wedle art. 54 Kodeksu wykroczeń kto 

wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się 

w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 
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W praktyce karanie mandatami nie jest częstą praktyką. Często jednak strażnicy miejscy informują 

i przestrzegają opiekunów dzieci przed niebezpieczeństwami, jakie niosą ze sobą takie zabawy, 

a interwencja ma jedynie charakter pouczenia.  

 

Każde miasto na ogół reguluje kwestię zasad korzystania z parków i skwerów na terenie swojego 

miasta w uchwale Rady Miasta. Z kolei w miejscach, w których znajdują się fontanny lub zbiorniki 

wodne, a właścicielem terenu jest inny podmiot obowiązują uregulowania prawne wydane przez 

zarządcę terenu. W sytuacji, gdy są to miejsca ogólnodostępne, a zachowanie odbiega od norm 

prawnych, zastosowanie znajdzie Kodeks wykroczeń. 

 

Mając na uwadze powyższe warto korzystać z alternatywy do kąpieli w fontannach, a mianowicie 

z kurtyn wodnych, gdyż wykorzystywana w nich woda z wodociągów, badana pod kątem czystości 

mikrobiologicznej, czy tzw. „pluskowisk”, które są przeznaczone do zabaw w wodzie i coraz częściej 

pojawiają się w centrach miast w upalne dni. W niektórych miastach można również skorzystać 

z oferty wodociągów, które częstują wodą z kranu w czasie upałów.  

 

2. Odpowiedzialności za zanieczyszczenie wody na kąpielisku 

 

Zanieczyszczanie wody na kąpielisku lub w basenie podlega karze określonej w art. 109 § 3 kodeksu 

wykroczeń, a więc osoba taka podlega karze grzywny albo karze nagany. 

 

Dlatego też gdy wybieramy się na basen lub kąpielisko warto mieć na uwadze powyższy przepis 

penalizujący umyślne zanieczyszczanie wody w obiekcie. Osoba, która zanieczyści wodę może liczyć 

się z karą grzywny do 1500 złotych. Taka sama odpowiedzialność grozi osobie odpowiedzialnej za 

nalanie do basenu zanieczyszczonej wody. 

 

Pamiętajmy również o tym, że osoba prowadząca kąpielisko, która nie zachowuje należytej czystości 

może zostać ukarana grzywną do 5 tysięcy złotych. Zgodnie z art. 113  kodeksu wykroczeń kto nie 

zachowuje należytej czystości przy świadczeniu usług w zakładach żywienia zbiorowego, 

w kąpieliskach, zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, pralniczych lub noclegowych albo kto 

dopuszcza do takich czynności osobę dotkniętą chorobą zakaźną, podlega karze grzywny.  

 

Ponadto w razie skazania osoby, która nie zachowała należytej czystości wody za przestępstwo 

przeciwko środowisku sąd na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka 

obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części. 

 

3. Odpowiedzialność za pływanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

 

Spływ kajakiem czy rejs jachtem pod wpływem alkoholu jest nie tylko niebezpieczny, ale może być też 

kosztowny. Pływanie pod wpływem alkoholu jakimkolwiek sprzętem wodnym, takim jak skuter, 

poduszkowiec, motorówka, a więc sprzętem, który ma silnik jest traktowane jak jazda autem w stanie 

nietrzeźwości.  

 

Art. 178a kodeksu karnego określa, że za taką nieodpowiedzialność grozi grzywna, kara ograniczenia 

wolności albo pozbawienie wolności do dwóch lat.  
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Obecnie policja może ścigać zarówno tych, którzy pod wpływem alkoholu wypłyną na ryby małą 

łódką, jak i tych, którzy w takim stanie zasiądą przy sterze jachtu żaglowego. Jest to możliwe dzięki 

ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 

Zgodnie z art. 7 tej ustawy zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu 

pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka. Art. 35  ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych stanowi, iż kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący 

pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny. Należy zaznaczyć, iż nie trzeba być kompletnie 

pijanym, by narazić się na koszty holowania. Wystarczy mieć we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. 

 

Przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych pozwalają ukarać 

osoby poruszające się na wodzie kajakiem, czy też rowerem wodnym. Możliwe jest także 

odholowanie sprzętu, co przekłada się na dodatkowe obciążenie finansowe, gdyż koszty holowania 

musi ponieść sprawca. 

 

Koszt holowania uzależniony jest od rodzaju sprzętu. Stawki te zostały określone w Obwieszczeniu 

Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie 

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019. Maksymalna stawka za 

holowanie roweru wodnego lub skutera wodnego wynosi 57 zł  i 20 zł za każdą dobę 

przechowywania, ale im większa jednostka pływająca, tym koszty są wyższe. Tytułem przykładu koszt 

holowania poduszkowca to 109 zł i 36 zł za każdą dobę przechowania. Za usunięcie  największych 

jednostek o długości kadłuba powyżej 20 m trzeba zapłacić 216 zł, a za ich postój w strzeżonej 

przystani 163 zł za dobę.  

 

Pływanie jakimkolwiek sprzętem pod wpływem alkoholu jest nie tylko kosztowne, ale może też 

doprowadzić do tragedii lub wodnej stłuczki.  

 

4. Bezpieczeństwo nad wodą 

 

Pamiętaj, aby zawsze kąpać się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników, przestrzegaj 

regulaminu kąpieliska, stosuj się do zaleceń ratownika, nie zanieczyszczaj wody, nigdy nie wchodź do 

wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, zwracaj uwagę na wszelkie oznaczenia 

znajdujące się w pobliżu kąpieliska i na wodzie. 

 

W pobliżu kąpieliska ratownicy zamieszczają flagi, które informują o tym, czy można wchodzić do 

wody, czy też jest to zabronione. Kwestie te reguluje szczegółowo rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów 

wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. 

 

Dla przypomnienia: flaga biała to kąpiel bezpieczna, flaga czerwona to kąpiel zabroniona, brak flagi 

oznacza brak dyżuru ratowników. 
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Z kolei na wodzie znajdują się specjalne boje. Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz 

brodzik w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oznacza się bojami 

(pławami), w określonych poniżej kolorach: 

1) boje (pławy) czerwone – strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 

120 cm, przy czym za bojami (pławami) powinien znajdować się pas bezpieczeństwa 

o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm; 

2) boje (pławy) żółte – strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m, przy czym ich 

odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku 

prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny 

znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu; 

3) boje (pławy) białe – wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm, który 

dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna. 

 

Ratownik może zwrócić uwagę osobie, która nie stosuje się do przepisów poprzez sygnał dźwiękowy. 

Krótki gwizdek oznacza zwrócenie uwagi, seria długich gwizdków lub syren to nakaz wyjścia z wody. 

 

Na zakończenie zawsze kiedy jesteś nad wodą pamiętaj, aby zwróć uwagę na to, co dzieje się 

w twoim otoczeniu, szczególnie zadbaj o bezpieczeństwo dzieci, gdy masz wątpliwości co do 

czystości wody lub bezpieczeństwa na kąpielisku szukaj informacji u ratowników oraz wybranych 

instytucji i nie skacz do wody „na główkę”. 

 

 

  Autor:  Maria Tyszkiewicz – Radca Prawny 
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17. Działalność nieewidencjonowana 

Pojęcie działalności nieewidencjonowanej zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego 

w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Dotychczas kwestie te nie były legalnie 

uregulowane. Zgodnie z zapisami zawartymi w nowej ustawie jest to działalność podejmowana przez 

osoby fizyczne z zastrzeżeniem, iż uzyskany z niej przychód nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 

progu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które jest z góry określone w ustawie. Obecnie by 

działalność ta była działalnością nieewidencjonowaną przychód z niej uzyskany nie może przekroczyć 

1125 zł.  Ponadto osoba ta, nie może w ciągu poprzednich 60 miesięcy podejmować, prowadzić 

i wykonywać jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Przez działalność gospodarczą rozumie się 

zorganizowaną działalność o charakterze zarobkowym, która jest wykonywana w sposób ciągły, we 

własnym imieniu. W świetle ustawy działalność nieewidencjonowana nie jest klasyfikowana jako 

działalność gospodarcza.  

O tym, że ustawodawca nie zdecydował się na określenie działalności nieewidencjonowanej jako 

działalności gospodarczej może decydować fakt, że działalność ta nie będzie prowadzona w sposób 

ciągły, lecz przybierze ona charakter czynności podejmowanych niesystematycznie, bądź też 

jednorazowo. Jednakże osoba ją podejmująca może wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas z dniem wskazanym we 

wniosku, bądź też z chwilą wpisu do rejestru działalność ta staje się działalnością gospodarczą. Tego 

typu czynność podjęta przez osobę fizyczną ma charakter dobrowolny i fakultatywny, co oznacza, że 

to podmiot decyduje o tym, czy chce uzyskać wpis do rejestru i tym samym zalegalizować swoją 

działalność, czy też prowadzić ją bez składania wniosku do CEIDG. W sytuacji, gdy przychód uzyskany 

w wyniku prowadzonej przez osobę fizyczną działalności przekroczy próg 50% minimalnego 

wynagrodzenia, działalność ta staje się automatycznie działalnością gospodarczą, z dniem w którym 

została przekroczona wspomniana wcześniej kwota. Wówczas na podmiocie tym spoczywa 

obowiązek zgłoszenia tej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. Osoba wykonująca działalność gospodarczą ma 7 dni na dopełnienie wszelkich 

formalności. Wpis ten ma charakter konstytutywny, co oznacza, że niedopełnienie obowiązku będzie 

powodowało negatywne skutki zarówno prawne, jak i finansowe dla tej osoby. 

Jednym ze skutków prowadzenie działalności nieewidencjonowanej przez osoby fizyczne jest brak 

konieczności zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego. Nie istnieje możliwość 

łączenia wykonywanej już działalności gospodarczej z działalnością nieewidencjonowaną. W sytuacji, 

w której podmiot prowadzący już pewną działalność gospodarczą i chce dodatkowo „dorobić” musi 

wykazać tę dodatkową aktywność w kodach PKD.  

Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną samodzielnie rozlicza się z osiągniętych 

przychodów, w ramach podejmowanych przez siebie czynności o charakterze zarobkowym. 

W związku z tym, w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym osoba fizyczna obowiązana jest do 

wypełnienia PIT-36 z ujęciem uzyskanych przychodów w pozycji „inne źródła”.  

By osoba fizyczna podejmująca czynności o charakterze zarobkowym mogła wykazać, iż nie 

przekroczyła ustawowego limitu powinna prowadzić ewidencję przychodów. Dokumentowanie tych 

czynności nie ma charakteru obowiązkowego, jednakże może stanowić znaczne ułatwienie i być 
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środkiem dowodowym w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego. W związku z tym osoba fizyczna 

powinna udokumentować każdą otrzymaną kwotę za świadczone usługi. 

W ustawie Prawo przedsiębiorców został wskazany katalog działalności, które nie mogą być 

prowadzone w formie działalności nieewidencjonowanej. Zalicza się do nich między innymi: 

1. działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 

ogrodnictwa, czy warzywnictwa 

2. wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia innych 

usług związanych z pobytem turystów, 

3. wyrobie wina przez producentów będących rolnikami (mniej niż 100 hektolitrów w ciągu 

roku). 

Aby lepiej zrozumieć przepisy zawarte w ustawie Prawo przedsiębiorców przytoczonych zostanie 

kilka przykładów praktycznych.  

Zosia jest studentką III roku anglistyki. Ponieważ nigdzie nie pracuje i prowadzi żadnej działalności 

gospodarczej, a uzyskane przez nią stypendium naukowe i socjalne nie wystarcza jej na samodzielne 

utrzymanie postanowiła dorobić sobie i udzielać korepetycji z języka angielskiego. Zgodnie z jej 

założeniami uzyskany przychód z korepetycji będzie wynosić 550 złotych miesięcznie. Przekładając 

sytuację Zosi na przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców dziewczyna spełnia wszelkie wymogi 

ustawowe pozwalające na podjęcie działalności nieewidencjonowanej. 

Innym przykładem może być Pani Stasia, która od 5 lat jest na emeryturze. Wcześniej była ona 

dyplomowaną nauczycielką, która uwielbiała kontakt z dziećmi. Ze względu na fakt, że znaczną część 

emerytury Pani Stanisława przeznacza na drogie leki postanowiła podjąć dodatkowe zatrudnienie 

jako opiekunka do dziecka. Uzyskany przez nią przychód w żadnym miesiącu nie przekroczył 1125 

złotych, a zatem jest to działalność nieewidencjonowana.  

Pani Bogumiła jest z wykształcenia krawcową. W wyniku wypadku samochodowego 

i skomplikowanego leczenia straciła dotychczasową pracę. Została przyznana jej renta chorobowa, 

która nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domu i rodziny. Po długiej i 

żmudnej rehabilitacji doszła do formy i postanowiła dorabiać do skromnej renty. Podobnie jak we 

wcześniej przytoczonych przykładach działalność ta nie jest działalnością gospodarczą.  

Pan Zbigniew jest wykwalifikowanym stolarzem. Bardzo często wykonuje na zamówienie meble. 

Wyspecjalizował się on w produkcji mebli do sypialni i do pokoju dla dzieci. Działalność prowadził 

przez pół roku. W lipcu uzyskany przez niego przychód przekroczył 1125 zł. W związku z tym został 

zobowiązany do zgłoszenia tej działalności do CEIDG i przekształcenia jej w działalność gospodarczą.  

 

 

  Autor:  Katarzyna Nastaj – Radca Prawny 
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18. Zaginął Ci akt stanu cywilnego - procedura odtworzenia treści aktu 

cywilnego 

Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której potrzebujesz aktu stanu cywilnego np. odpisu aktu 

urodzenia koniecznego do przedłożenia w konkretnej instytucji lub odpisu aktu zgonu, którego nie 

sposób pominąć w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku; i nie możesz tego dokumentu 

znaleźć lub został zagubiony to istnieje droga umożliwiająca uzyskanie potrzebnego aktu stanu 

cywilnego. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia zostało uregulowanie w ustawie 

Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku. Artykuł 133 wskazanej ustawy 

stanowi, że w razie wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego prowadzonej 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych, treść aktu 

stanu cywilnego podlega odtworzeniu, w formie czynności materialno-technicznej. Należy podkreślić, 

że jest to czynione na wniosek, a więc po złożeniu w Urzędzie napisanego wniosku przez osobę 

uprawnioną, którą jest osoba, której ten akt dotyczy, jak również osoba, która posiada w tym interes 

prawny, a w przypadku odtworzenia aktu zgonu – osoby, która wykaże interes faktyczny.  

Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego 

sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z adnotacją w akcie stanu cywilnego 

o odtworzeniu. Warto wiedzieć, że treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi 

odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, zaś podstawą 

odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione 

przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte, dlatego 

też pierwszy krok jaki należy dokonać to złożenie wniosku do właściwego kierownika Urzędu Stanu 

Cywilnego o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego, mającego na celu 

potwierdzenie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego. 

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego na dzień 

dzisiejszy tj. 20.06.2019 r. wynosi 24 zł, którą należy uiścić najpóźniej w dniu składania wniosku. 

Dokumenty jakie będą potrzebne podczas składania wniosku to: 

 wypełniony wniosek, 

 dowód wniesienia opłaty, 

 dokument wykazujący interes prawny. 

 opcjonalnie pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. 

Zaświadczenie wydane przez Kierownika USC lub wskazanego przez niego lub Wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) pracownika powinno zawierać oznaczenie rodzaju księgi stanu 

cywilnego, rok lub lata, w których księga była prowadzona, oznaczenie urzędu stanu cywilnego, 

w którym księga była przechowywana, okoliczności braku księgi i oznaczenie wnioskodawcy. 
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Po uzyskaniu tego zaświadczenia należy złożyć wypełniony wniosek o odtworzenie treści aktu 

cywilnego oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 39 zł. Ponadto do wniosku należy dołączyć: 

- podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu 

urodzenia/aktu małżeństwa/aktu zgonu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

- zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego. 

- inne dokumenty urzędowe do wglądu, m. in. dokument tożsamości wnioskodawcy, wszelkie 

dokumenty uprawdopodobniające stan faktyczny np. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka 

wystawiane przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej lub poświadczenie zgonu i pogrzebu 

potwierdzone przez duchownego na podstawie ksiąg metrykalnych. 

Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika 

urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził 

akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony. 

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść aktu stanu cywilnego, w formie czynności 

materialno-technicznej, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny odtworzonego aktu stanu cywilnego 

w jednym egzemplarzu. Jeżeli dokonano odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, to wydany odpis 

zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek. 

Oczywiście należy również pamiętać, że wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego ma taką 

samą moc prawną jak akt stanu cywilnego stworzony np. kilkanaście lat wcześniej.  
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