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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: 

I punkt   

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 09.00 - 13.00 

Siennica Różana 258, 22-304 Siennica Różana 
 

Wtorek 09.00 - 13.00 

Środa 09.00 - 13.00 

Czwartek 09.00 - 13.00 

Piątek 09.00 - 13.00 

      

  

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82/576-52-11 do 13 

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. 
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Kto może skorzystać? 

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

stosowne oświadczenie. 

Inne informacje       

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

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

doświadczającym trudności  

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

złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie 

porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania 

się na odległość w umówionym terminie. 

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

wieku. Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz 

obowiązków, funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania 

wymiaru sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym 

życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

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

w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Upadłość konsumencka 

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się 

niewypłacalni. Instytucja upadłości konsumenckiej został uregulowana w ustawie z dnia 28 

lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej p.u.). Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik 

nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.   

 

W dniu 5 grudnia 2008 r. wprowadzono do polskiego porządku prawnego nowe 

postępowanie określane w literaturze prawniczej jako upadłość konsumencka. Po kilku 

początkowych latach z uwagi na zbyt rygorystyczne wymagania, stawą z dnia 29 sierpnia 

2014 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzono 

gruntowne zmiany w zakresie omawianej instytucji. Weszły one w życie z dniem 31 grudnia 

2014 r. Od tego czasu z roku na rok liczba ogłaszanych upadłości osób fizycznych rośnie 

bardzo szybko. 

 

Funkcje upadłości konsumenckiej: 

 

1. Oddłużeniowa - upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z długów. 

Prowadzi ona bowiem do umorzenia zobowiązań, które powstały przed dniem 

ogłoszenia upadłości i nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym lub 

w wyniku wykonania planu spłaty. Możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, 

oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. W konsekwencji, 

ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie 

konsumenta z długów. Jednak warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ustalenie, 

że konsument zarówno przed ogłoszeniem upadłości jak i w toku postępowania 

działa uczciwie i zgodnie z prawem.  

2. Windykacyjna - Do wszczęcia postępowania dojdzie tylko w sytuacji, w której 

konsument faktycznie nie może zapłacić należności w stosunku do swoich wierzycieli. 

Chodzi o to, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych 

doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli konsumenta 

skumulowanych w jedno postępowanie. W postępowaniu upadłościowym dochodzi 

bowiem do likwidacji (sprzedaży) całego albo części majątku konsumenta. Tak 

uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy 

w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności.  
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Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 

 

Od 1 stycznia 2016 r. postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek 

konsumenta jak i wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć 

osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub przestała być wspólnikiem 

osobowej spółki handlowej, przy czym nie ma już obowiązku oczekiwania upływu 1 roku od 

wykreślenia z rejestru KRS lub zaprzestania działalności gospodarczej. Postępowanie 

upadłościowe w sprawach,  zgodnie z tytułem V ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe, dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej toczy 

się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. 

 

Od 1 stycznia 2016 roku wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być złożony na 

formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Wzór 

formularza jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: 

. https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/

Wniosek podlega opłacie w wysokości 30 zł. Na terytorium Województwa Lubelskiego sądem 

właściwym do rozpoznawania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest Sąd 

Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy. 

 

Elementy wniosku  

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać  (art. 4912 ust. 4 p.u.): 

1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie 

posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;  

2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;  

3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;  

4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;  

5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich 

oraz terminów zapłaty;  

6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje 

istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych 

nie stanowi jej uznania;  

7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich 

ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;  

8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 

p.u. 

 

Należy pamiętać, iż do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które będą 

udowadniać okoliczności, na które konsument powołuje się we wniosku i potwierdzające, że 

upadłość konsumencka jest odpowiednim rozwiązaniem. 

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/
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Kiedy Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości ? 

 

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta jeżeli (art. 4914 p.u.): 

1. konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej 

stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa; 

2. w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie 

upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek 

konsumenta; 

3. w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu 

upadłościowym uchylono plan spłaty (np. konsument nie wykonywał planu spłaty, nie 

składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu); 

4. konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako 

przedsiębiorca, a tego nie zrobił; 

5. konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane; 

6. w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już 

konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub 

częściowym oddłużeniem; 

7. czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną 

z pokrzywdzeniem wierzycieli. 

 

Ogłoszenie upadłości 

 

Sąd uwzględniając złożony wniosek wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. 

Wskazane postanowienie zawiera: 

1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), 

a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną 

identyfikację;  

2. określenie, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;  

3. wezwanie wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu 

dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; 

4.  wezwanie osób, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące 

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

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

postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa 

powoływania się na nie w postępowaniu;  

5. wyznaczenie sędziego-komisarza oraz syndyka. 

 

 Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, 

zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może 

swobodnie rozporządzać swoim majątkiem. Do obowiązków upadłego należy miedzy innymi 
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wskazanie i wydanie syndykowi całego swojego majątku, a także dokumentacji dotyczącej 

majątku i rozliczeń. W przypadku niedochowania nałożonych obowiązków postępowanie 

upadłościowe może zostać umorzone, co uniemożliwi konsumentowi, zgodnie z aktualnymi 

przepisami, skorzystanie z dobrodziejstwa postępowania jakie daje upadłość konsumencka 

w przeciągu następnych dziesięciu lat. Konsument musi również pamiętać, że w skład masy 

upadłości wchodzi także wynagrodzenie za pracę upadłego. Po ogłoszeniu upadłości syndyk 

sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży 

majątku upadłego konsumenta – nie dotyczy to jednak przedmiotów pierwszej potrzeby, 

potrzebnych do codziennej egzystencji. 

 

Przedmioty wyłączone spod egzekucji – zgodnie z art. 829 i nast. Kodeksu 

postępowania cywilnego, rzeczy wyłączone spod egzekucji to:  

1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne 

dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie 

niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; 

2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu 

członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; 

3. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz 

surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem 

jednak pojazdów mechanicznych;  

4. część wynagrodzenia; 

5. część środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

 

Zgodnie z dyrektywą upadłości konsumenckiej określoną w art. 2 ust. 2 p.u. 

oddłużenie, rozumiane jako umorzenie szeroko pojętych zobowiązań dłużnika (zarówno 

prywatno-, jak i publicznoprawnych), stanowi naczelny cel postępowania. Funkcja 

windykacyjna, a więc zaspokojenie roszczeń wierzycieli, jest drugorzędnym celem, który 

podlega realizacji jedynie w miarę możliwości. Możliwości te badane są poprzez próbę 

spieniężenia majątku i podziału funduszów masy upadłości w obrębie fazy likwidacyjnej 

i poprzez system spłat dokonywanych w ramach fazy realizacji planu spłaty wierzycieli. 

Jednakże bezskuteczność tych zabiegów nie jest przeszkodą dla oddłużenia osoby fizycznej. 

 

Dla oceny konsumenckiej zdolności upadłościowej nie ma znaczenia podstawa 

prawna istniejących zobowiązań dłużnika. Upadłość może dotyczyć zarówno zobowiązań 

zaciągniętych w sferze prywatnej jak i wobec byłego przedsiębiorcy, w której wśród 

zobowiązań wciąż przeważają te, które są związane z działalnością gospodarczą lub 

zawodową.  

 

 

 

http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html
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Postępowanie upadłościowe po złożeniu wniosku i pozytywnym rozstrzygnięciu 

(wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości) przebiega według następującego 

schematu: 

 

 
 

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań  

 

Elementem postępowania upadłościowego, następującym po likwidacji majątku 

upadłego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności 

niezaspokojonych z likwidacji majątku upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości 

oraz wszystkie wierzytelności przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości. Sąd ustala jaka 

część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na zaspokojenie tych wierzytelności i w 

jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty. Ze 

względu na brak majątku upadłego, po zatwierdzeniu listy wierzytelności, i po wysłuchaniu 

upadłego, syndyka i wierzycieli, sąd ustala plan spłaty wierzycieli - albo w przypadku, gdy 

osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do 

dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli - umarza zobowiązania 

upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.  

 

Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe 

upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym 

ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich 

zaspokojenia w przyszłości. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, 

w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36 miesięcy (w niektórych przypadkach 

może być przedłużone do 54 miesięcy), konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania 

wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem 
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ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty. Plan spłaty jest więc 

ustaleniem przez sąd warunków i okresu próby, w którym badana jest uczciwość i rzetelność 

płatnicza konsumenta. Jeżeli konsument będzie wykonywał swoje zobowiązania w sposób 

prawidłowy, może liczyć na oddłużenie (umorzenie części albo całości wierzytelności 

powstałych przed ogłoszeniem upadłości).  

 

Należy podkreślić, że niektóre zobowiązania pomimo ogłoszenia upadłości 

konsumenckiej nie podlegają umorzeniu. Są to zobowiązania (art. 49121 ust. 2 p.u.): 

1. o charakterze alimentacyjnym; 

2. wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do 

pracy, kalectwa lub śmierci; 

3. do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny; 

4. do wykonania orzeczonego przez sąd w trybie art. 46  Kodeksu karnego obowiązku 

naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, aczkolwiek aktualna 

kwalifikacja tej konstrukcji jako środka kompensacyjnego stawia pod znakiem 

zapytania zasadność tego wyłączenia; 

5. do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek 

karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; 

6. do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego 

prawomocnym orzeczeniem; 

7. których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału 

w postępowaniu. 

 

Wyliczenie z ust. 2 ma charakter enumeratywny, a więc powinno być interpretowane 

w sposób zawężający.  

 

W okresie wykonywania planu spłaty, nie jest możliwa egzekucja wierzytelności 

powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Sąd ustala plan spłaty po wysłuchaniu syndyka, 

wierzycieli i konsumenta. Sąd nie jest związany propozycjami konsumenta, jednak jeśli 

konsument przedstawi racjonalne i ekonomicznie uzasadnione propozycje jego wykonania, 

sąd może wziąć je pod uwagę. Po wykonaniu przez konsumenta planu spłaty sąd umarza 

pozostałe zobowiązania konsumenta.  

 

Propozycje układowe  

Alternatywą dla planu spłaty jest możliwość złożenia przez konsumenta propozycji 

układowych. Propozycje układowe to autorska propozycja konsumenta, w której może 

przedstawić warunki likwidacji i restrukturyzacji majątku i wierzytelności. Jest to alternatywa 

dla planu spłaty, w której konsument może przedstawić propozycje bez względu na regulacje 

dotyczące ustalania i wykonywania planu spłaty. W propozycjach układowych może znaleźć 

się np.: propozycja rozłożenia wierzytelności na raty na dłuższy okres, propozycja 

zachowania określonego składnika majątkowego czy propozycja odroczenia płatności danej 
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wierzytelności. Propozycje układowe mogą być zasadniczo złożone w każdym czasie, nawet 

wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale zgromadzenie wierzycieli, na którym te 

propozycje będą poddane pod głosowanie zostanie zwołane dopiero po ustaleniu listy 

wierzytelności. Należy pamiętać, że zawarcie przez konsumenta z wierzycielami układu musi 

być uprawdopodobnione. Oznacza to, że propozycje układowe przede wszystkim powinny 

być ekonomicznie zasadne i dostosowane do indywidualnej sytuacji konsumenta. 

Uprawdopodobnienie oznacza również zaoferowanie sądowi podstaw, które dadzą 

podstawę do twierdzenia, że konsument wykona układ. Układ wymaga zwołania 

zgromadzenia wierzycieli. Zgromadzenie wierzycieli będzie głosowało propozycje układowe 

przedstawione przez konsumenta. Układ zostanie zawarty, jeżeli wypowie się za nim 

większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie 

trzecie ogólnej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania. Oznacza to, że 

konsument, jak i syndyk powinni przed głosowaniem zatroszczyć się o zapoznanie wierzycieli 

z propozycjami układowymi i w ramach negocjacji nakłonić odpowiednią większość do 

przyjęcia układu. W warunkach układu, konsument i wierzyciele określą także warunki 

oddłużenia – umorzenia wierzytelności.  

 

Umorzenie postępowania 

Sąd umarza postępowanie upadłościowe na wniosek upadłego. Dodatkowo 

umorzenie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być podjęte z urzędu 

lub na wniosek w sytuacji, gdy umyślnego działania konsumenta bądź własnego niedbalstwa 

podejmował działania na niekorzyść swoich wierzycieli. Za działania mogące wpłynąć na 

umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uznane przez Sąd będą: 

1. wszelkie czynności zmierzające do ukrycia majątku upadłego i to zarówno poprzez 

wskazanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszeniu upadłości jak i wszelkie 

manipulacje majątkiem w trakcie postępowania upadłościowego; 

2. ukrywanie wierzytelności czy też ich wybiórcze wskazywanie we wniosku (czyli np. 

zgłoszenie części wierzytelności, a co do reszty prowadzenie spłat bez informowania 

sądu); 

3. niewydanie Syndykowi posiadanego majątku bądź istotnych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego; 

4. świadome zaciąganie nowych zobowiązań pogarszających sytuację ekonomiczną 

upadłego  w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego; 

5. brak współpracy z Syndykiem oraz z Sędzią komisarzem w ramach prowadzonego 

postępowania upadłościowego poprzez nie wykonanie obowiązków narzuconych 

przez Sąd upadłościowy jak np. nie realizowanie planu spłaty. 

Sąd ze względu na powyższe przesłanki umorzy postępowanie, chyba że uchybienie 

przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie 

postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. 

 

      Autor: Rafał Kuźma  – Radca Prawny 
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3. Dział spadku - zasady zaliczania darowizn na schedę spadkową 

 

Często zdarza się, że w chwili śmierci spadkodawcy okazuje się, że całość albo znaczna część 

majątku została przez niego rozdysponowana jeszcze za życia, przeważnie w formie darowizny 

(rzadziej zapisów windykacyjnych w testamencie) na rzecz członków najbliższej rodziny, dalszego 

krewnego a nawet osoby trzeciej (obcej). Gdy spadkobiercy przeprowadzą postępowanie 

o stwierdzenie nabycia spadku (lub sporządzą akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza), 

powstaje problem jak podzielić spadek a także czy, a jeśli tak to w jaki sposób rozliczyć uczynione 

darowizny. 

 

 Aktem prawnym regulującym zasady dziedziczenia oraz podziału majątku spadkowego jest 

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.). 

 

Stosownie do dyspozycji art. 922 k.c. spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe 

zmarłego jakie istniały w chwili jego śmierci. Nie należą z kolei do spadku prawa i obowiązki zmarłego 

ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone 

osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. 

 

Co istotne, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy a spadkobierca nabywa spadek 

z chwilą otwarcia spadku (art. 924 i 925 k.c.). 

 

Działu spadku można dokonać w drodze umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami 

sporządzonej przed notariuszem albo w drodze nieprocesowego postepowania sądowego o dział 

spadku zainicjowanego przez któregokolwiek ze spadkobierców. 

 

 Zasady zaliczania darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę spadkową zostały określone 

w art. 1039 k.c. Zgodnie z tym przepisem jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku 

następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie 

zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów 

windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub 

zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Spadkodawca może 

włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na 

spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym. 

 

Ubocznie należy wskazać, że nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny 

zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte (np. prezenty okolicznościowe o niewielkiej wartości, 

kieszonkowe wypłacane dzieciom itp.). 

 

W jaki sposób następuje zaliczenie darowizn ? 

 

Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub 

zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która 

ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się 
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schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet 

jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu. 

 

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen 

z chwili działu spadku. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili 

otwarcia spadku, a według cen z chwili działu spadku. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie 

uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego. 

 

Należy jednak podkreślić, że jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego 

podlegających zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany 

do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny lub 

zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich zaliczenia (art. 1040 k.c.). 

 

Przekładając powyższe na prostszy język, zaliczanie na schedę spadkową odbywa się 

z zastosowaniem metody składającej się z czterech czynności: 

1. ustalenie wartości aktywów spadku; 

2. doliczenie do niej wartości darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych; 

3. podział uzyskanej sumy między spadkobierców, stosownie do udziału w spadku wyrażonego 

ułamkowo (obliczanie schedy spadkowej każdego spadkobiercy); 

4. odjęcie od schedy wartości darowizny podlegającej zaliczeniu. Wynik dodatni odejmowania 

oznacza, że spadkobierca, który uzyskał darowiznę, uczestniczy w dziale z odpowiednio 

mniejszą schedą (por. komentarz do art. 1042 k.c. w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. 

Spadki Fras Mariusz , Habdas Magdalena). 

 

Przykład 1  

 

Spadkodawca darował jednemu z trojga swoich dzieci 10.000 zł, jednocześnie zastrzegając, że 

darowizna ta nie będzie zaliczona na schedę spadkową. Po śmierci zostawił majątek w wysokości 

15.000 zł. W wyniku działu spadku każde z dzieci powinno otrzymać 1/3 spadku tj. po 5.000 zł.  

 

Przykład 2 

Spadkodawca pozostawił dwoje dzieci (syna oraz córkę) i małżonkę. Za życia darował synowi 

kwotę 100.000 zł. Po śmierci pozostawił majątek w wysokości 500.000 zł. Spadkobiercy dziedziczą 

spadek po 1/3 części. Doliczamy do wartości majątku spadkowego (500.000 zł) wartość darowizny 

(100.000 zł), co daje sumę 600.000 zł. Dzielimy tę sumę pomiędzy spadkobierców stosownie do 

przypadających im udziałów (po 1/3 każdy). Otrzymana suma to scheda spadkowa należna każdemu 

spadkobiercy, w omawianym przykładzie 200.000 zł. 

Ponieważ syn spadkodawcy otrzymał już kwotę 100.000 zł, z przypadającej mu schedy 

odejmujemy 100.000 zł, zatem otrzyma jeszcze 100.000 zł. Natomiast córka oraz zona spadkodawcy 

otrzymają po 200.000 zł. 

 

Warto jeszcze wspomnieć, że dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na 

schedę spadkową darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na rzecz 
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jego wstępnego (art. 1041 k.c.). Istnieje także możliwość  zaliczenia na schedę spadkową 

poniesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego kosztów wychowania oraz wykształcenia 

ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku 

(por. art. 1042 k.c.) 

 

Ponadto na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy 

spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne 

przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych (art. 1044 

k.c.). 

 

Na zakończenie należy podkreślić, że to czy darowizna została zwolniona ze schedy 

spadkowej nie ma żadnego znaczenia w zakresie ustalania wysokości zachowku lub też osób 

zobowiązanych do jego zapłaty. Scheda spadkowa ma tylko i wyłącznie znaczenie przy podziale 

majątku spadkowego. 

 

Autor: Rafał Kuźma – Radca Prawny 
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4. Przedawnienie karalności i wykonania kary 

Przedawnienie karalności, jest instytucją prawa karnego polegającą na założeniu, że 

po upływie określonego czasu od popełnienia przestępstwa pociągnięcie sprawy do 

odpowiedzialności za popełniony czyn nie jest celowe. Przedawnienie polega więc na tym, że 

po spełnieniu ustawowych przesłanek odstępuje się od ścigania, orzekania lub wykonania 

kary wobec sprawcy. 

Ustawodawca wprowadzając przepis dotyczący przedawnienia karalności kierował się 

względami materialnoprawnymi jak i procesowymi. Do tych pierwszych należy założenie, że 

terminy przedawnienia są odpowiednio długie, w zależności od wagi przestępstwa, zaś ich 

upływ powoduje dezaktualizację realizacji celów karania, albowiem z upływem czasu 

zmniejsza się poczucie krzywdy u pokrzywdzonego jak i w odczuciu społeczeństwa, mogą 

także zmienić się właściwości i warunki osobiste sprawcy – co powoduje, że wykonanie kary 

po znacznym upływie czasu byłoby niecelowe. Jeżeli chodzi o względy procesowe, znaczenie 

tutaj mają przede wszystkim okoliczności związane z trudnościami dowodzenia w procesie 

faktu popełnienia przestępstwa po wielu latach od daty popełnienia czynu karalnego. 

Kodeks Karny wyróżnia przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary, 

jednak niekiedy w doktrynie wyróżnia się trzy rodzaje przedawnienia: przedawnienie 

ścigania, wyrokowania i przedawnienie wykonania kary. Większość autorów przedawnienie 

ścigania ujmuje łącznie z przedawnieniem karalności, choć nie są to pojęcia tożsame: 

przedawnienie ścigania jest terminem procesowym, przedawnienie karalności zaś jest 

powiązane z prawem karnym materialnym. Dla szczegółowego wyjaśnienia przedmiotowego 

zagadnienia, uzasadnionym jest przedstawienie go z podziałem na trzy rodzaje. 

Przedawnienie ścigania – zostało ujęte w przepisie art. 101 k.k. i oznacza zakaz 

wszczęcia postępowania przeciwko sprawcy, jeżeli od czasu popełnienia czynu upłynęło: 

1) 30 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 

2) 20 lat – gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 

3) 15 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 5 lat, 

4) 10 lat – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 3 lata, 

5) 5 lat – gdy chodzi o pozostałe występki, 

6) 1 rok – gdy czyn stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego od czasu, 

gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później 

jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. 

Podstawową regułą przy obliczaniu okresu przedawnienia ścigania jest czas 

popełniania przestępstwa. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 6 § 1 k.k. czyn 
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zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał 

działania, do którego był obowiązany. Jeżeli jednak dokonanie przestępstwa zależy od 

nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy 

skutek nastąpił – o czym stanowi przepis art. 101 § 3 k.k. Co istotne, w przypadku 

przestępstwa wieloczynowego (np. znęcanie się) lub popełnionego w ramach czynu ciągłego 

okres przedawnienia liczy się od ostatniej czynności realizującej znamiona czynu 

zabronionego, natomiast przy przestępstwach trwałych (np. pozbawienie wolności) bieg 

przedawnienia rozpoczyna się od momentu, gdy przerwany został stan bezprawny. 

Do powyżej przedstawionej zasady ustawodawca wprowadził przewidziane w art. 101 

§ 4 k.k. modyfikacje, polegające na tym, gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie 

karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia – w 

przypadku: 

1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, 

zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności, 

2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego 

albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego. 

Przedawnienie orzekania – zostało ujęte w przepisie art. 102 k.k. i oznacza zakaz 

wyrokowania po upływie określonego czasu. Następuje jeżeli w okresie, o którym mowa w 

art. 101 k.k. wszczęto postępowanie, które nie zostało zakończone w terminie: 

1) 10 lat – gdy czyn stanowi zbrodnię lub występki, 

2) 5 lat – w pozostałych wypadkach. 

Zauważyć jednak trzeba, że ustawodawca w przepisie art. 102 k.k. użył 

sformułowania „od zakończenia tego okresu” – co oznacza, że termin przedawnienia 

orzekania liczony jest od upływu terminu przedawnienia ścigania określonego w przepisie 

art. 101 k.k. 

Przedawnienie wykonania kary – zostało ujęte w przepisie art. 103 k.k. i oznacza, że 

nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło: 

1) 30 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo 

karę surowszą, 

2) 15 lat - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat, 

3) 10 lat - w razie skazania na inną karę. 

Dziesięcioletni termin przedawnienia stosuje się odpowiednio do środków karnych, 

środków kompensacyjnych oraz przepadku. 

Niezależnie od powyżej wskazanych zasad, ustawodawca wprowadził przepis art. 104 

§ 1 k.k., który reguluje kwestię spoczywania biegu przedawnienia, którego termin nie 

biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie 

postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego. 

Przepis stanowiący o spoczywaniu biegu przedawnienia ma na względzie jedynie przeszkody 

natury prawnej wynikające z samej ustawy, które nie pozwalają na wszczęcie lub dalsze 
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prowadzenie postępowania karnego (np. immunitety), a nie przeszkody natury faktycznej w 

rodzaju choroby sprawcy lub niemożności jego ujęcia. 

Artykuł 104 k.k. odnosi się zarówno do przedawnienia karalności, jak i do 

przedawnienia wykonania kary. Zawieszenie postępowania karnego nie wstrzymuje biegu 

przedawnienia. Podkreślenia jednak wymaga, iż w myśl art. 15 § 3 k.k.w. zawieszenie 

postępowania wykonawczego również nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że 

skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może 

przekroczyć 10 lat. Natomiast stosownie do treści przepisu art. 15 § 4 k.k.w. wykonywanie 

kary pozbawienia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, 

kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu 

skutkującego pozbawieniem wolności w tej samej lub innej sprawie wstrzymuje bieg 

przedawnienia. 

Spoczywanie biegu przedawnienia zostało również ujęte w przepisie art. 44 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że bieg przedawnienia w stosunku do 

przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy 

publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn. 

Ustawodawca postanowił wprowadzić również wyłączenie stosowania instytucji 

przedawnienia przewidziane w art. 105 k.k., które polega na tym, że: 

1) przepisów art. 101-103 k.k. nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, 

ludzkości i przestępstw wojennych, 

2) przepisów art. 101-103 k.k. nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: 

zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub 

pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego 

przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków 

służbowych. 

Wyłączenie przewidziane w art. 105 k.k. ma charakter bezwzględny, gdyż szczególny 

ciężar gatunkowy niektórych przestępstw, który powoduje, że argumenty przemawiające za 

przedawnieniem, takie jak zacieranie się poczucia krzywdy czy dezaktualizacji potrzeby 

karania – tracą rację bytu. Zasada przewidziana przepisem art. 105 § 1 k.k. znajduje swe 

odzwierciedlenie w art. 43 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym zbrodnie 

wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. 

Skutkiem procesowym przedawniania jest zakaz wszczynania postępowania albo 

nakaz umorzenia postępowania już wszczętego, będący negatywną przesłanką procesową 

określoną w przepisie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. Przedawnienie uchyla karalność czynu 

przestępnego, nie odbierając czynowi charakteru przestępstwa. 

Autor: Tomasz Ignatiuk– Adwokat 
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5. Zatarcie skazania – na czym polega, kiedy następuje i jakie niesie za 

sobą skutki? 

Zgodnie z art. 1 ust 2 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 

w rejestrze gromadzi się dane o osobach: 

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne 

w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach 

o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii, 

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych, 

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach 

o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, 

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze 

lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub 

art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 969), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach 

nieletnich", 

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu, 

8) poszukiwanych listem gończym, 

9) tymczasowo aresztowanych, 

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. 

W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których 

prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do 

publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 703). 

Krajowy Rejestr Karny ma więc na celu prowadzenie ewidencji osób skazanych. 

Prawomocne skazanie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego – co niesie za 

sobą określone dla skazanego skutki w zakresie prawa karnego czy jego sytuacji 

społeczno-zawodowej. Umieszczenie wpisu o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym 

wpływa m.in. na ustalenie recydywy, możliwość stosowania środków probacyjnych, tj. 

środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, czy chociażby na możliwość uzyskania 

pracy w sytuacji, gdy wymagana jest dla jej podjęcia niekaralność pracownika. 

Aby zniwelować powyżej wskazane skutki, ustawodawca w przepisie art. 106 k.k. 

wprowadził instytucję zatarcia skazania, która powoduje fikcję prawną polegającą na 

tym, że skazanie z chwilą zatarcia uważa się za niebyłe, czego skutkiem jest usunięcie 
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wpisu o skazaniu z Krajowego Rejestru Karnego. Instytucja ta ma na celu eliminację 

trwałego charakteru negatywnych następstw skazania i umożliwienie sprawcy powrotu 

do pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Skazanie zatarte nie może rodzić 

żadnych konsekwencji prawnych ani ograniczać praw osoby, której skazanie uległo 

zatarciu. Osoba taka może twierdzić, że nie była karana, a wszelkie informacje o jej 

karalności winny być usunięte z dokumentów, w których je zamieszczono. Za niebyłe 

uważa się przy tym nie tylko skazanie, lecz także samo popełnienie przestępstwa, co 

wprowadza fikcję prawną, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. Zgodnie 

z przyjętym stanowiskiem przez Sad Najwyższy, z chwilą zatarcia skazania należy również 

usunąć z akt osobowych pracownika i z wydanej na ich podstawie opinii o pracy wszelkie 

dane dotyczące zatartego skazania w celu umożliwienia pracownikowi pełnej 

resocjalizacji. 

Zatarcie skazania może nastąpić z mocy prawa, na podstawie postanowienia sądu (na 

wniosek) albo też na mocy aktu łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z art. 

139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 

Z mocy prawa zatarcie skazania w następujących przypadkach: 

1) przy zmianie ustawy – jeśli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już 

zabroniony pod groźbą kary (art. 4 § 4 k.k.), 

2) z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby przy warunkowym zawieszeniu 

wykonania kary (art. 76 § 1 k.k.), 

3) z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej 

wykonania – w razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat 

pozbawienia wolności (art. 107 § 1 k.k.), 

4) z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od 

przedawnienia jej wykonania – w razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia 

wolności (art. 107 § 3 k.k.), 

5) z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej 

wykonania – w razie skazania na karę ograniczenia wolności (art. 107 § 4 k.k.), 

6) z upływem 1 roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej 

wykonania – w razie skazania na grzywnę (art. 107 § 4a k.k.), 

7) z upływem 1 roku od wydania prawomocnego orzeczenia – w razie odstąpienia od 

wymierzenia kary (art. 107 § 5 k.k.), 

8) w razie zwolnienia skazanego żołnierza od kary pozbawienia wolności (art. 336 § 5 

k.k.). 

Zgodnie z przepisem art. 107 § 6 k.k. jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub 

środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, 

darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić 

również przed wykonaniem środka zabezpieczającego. 
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Wobec żołnierza służby zasadniczej, który został skazany, za przestępstwo określone 

w części wojskowej popełnione w czasie tej służby, na grzywnę, karę ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności nie przekraczającą roku, sąd może zarządzić zatarcie 

skazania po przeniesieniu go do rezerwy, jeżeli kara lub orzeczony środek karny zostały 

wykonane – o czym stanowi przepis art. 337 k.k. 

Na wniosek skazanego sąd może orzec o zatarciu skazania w następujących 

przypadkach: 

1) po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, 

a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat (art. 107 § 2 k.k.). 

O wyłączeniu zatarcia skazania stanowi przepis art. 106a k.k. formułując zasadę, iż nie 

podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej 

wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli 

pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15. Nie ma natomiast przeszkód do tego, aby takie 

skazanie mogło zostać zatarte w drodze łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy 

w ustawie amnestyjnej. 

Zatarcie przy zbiegu skazań zostało ujęte w przepisie art. 108 k.k., z którego wynika, że 

jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak 

również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia 

skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie 

wszystkich skazań. 

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, bieg okresów określonych w art. 107 k.k., decydujących 

o zatarciu skazania z mocy prawa lub uprawniających do zatarcia skazania w drodze 

orzeczenia sądu, nie może być liczony odrębnie dla poszczególnych wyroków, dotyczących 

sprawcy skazanego za dwa lub więcej przestępstw niepozostających w zbiegu. Bieg tych 

okresów rozpoczyna się w takiej sytuacji od daty wykonania, darowania lub przedawnienia 

wykonania kary orzeczonej ostatnim, dotyczącym sprawcy wyrokiem, a zatarcie skazania 

może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wszystkich wyroków dotyczących konkretnego 

sprawcy. 

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 oraz 1a Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym 

Rejestrze Karnym dane osobowe objętych ewidencją sprawców przestępstw usuwane są 

z zasobu danych Krajowego Rejestru Karnego z własnej inicjatywy, po zatarciu skazania 

z mocy prawa lub upływie terminu do podjęcia postępowania warunkowo umorzonego (art. 

68 § 4 k.k.), a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o: 

1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, dokonanego na podstawie art. 107 § 2 k.k. 

oraz art. 337 k.k., 

2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub w formie amnestii, 
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3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo 

uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania, 

4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze, 

5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 

k.k., lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 k.k.w., 

6) po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania 

karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe. 

Kolejne ustępy art. 14 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym 

określają podstawy usunięcia z Rejestru danych osób nieletnich, tymczasowo aresztowanych, 

poszukiwanych listem gończym oraz danych osób zmarłych. 

 

       Autor: Tomasz Ignatiuk – Adwokat 
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6. Stwierdzenie nabycia spadku – opracowała radca prawny 

Co to jest stwierdzenie nabycia spadku? 

Stwierdzenie nabycia spadku to urzędowy dowód na to, że spadkobierca posiada 

uprawnienia do spadku.  

Jaki dokument potwierdza nabycie spadku? 

Prawa do spadku  potwierdza : 

-  Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po danym spadkodawcy. 

lub  

-  Akt Poświadczenia Dziedziczenia. 

Jak uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku? 

Żeby uzyskać sądowe stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć wniosek o stwierdzenie 

nabycia spadku.  

Właściwość sądu ? 

Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, 

wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego 

miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek 

spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd 

rejonowy dla m. st. Warszawy. (art. 628 k.p.c) 

Kto może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? 

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes 

prawny (art. 1025 § 1 k.c.) 

Interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku mają:  

a). spadkobiercy oraz ich następcy prawni (spadkobiercy spadkobierców) 

b). osoba uprawniona do zachowku 

c). wierzyciele spadkodawcy (brak  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powoduje, 

że nie mogą oni sądownie dochodzić swoich wierzytelności) 

d). wierzyciele spadkobiercy ( tj. osoby,  które w przypadku  braku ww.  postanowienia nie 

mogą zaspokoić wierzytelności przysługujących im wobec spadkobiercy z odziedziczonego 

przez niego majątku spadkowego). 

http://zachowek.biz.pl/kto-sklada-wniosek-o-stwierdzenie-nabycie-spadku/
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e). wykonawca testamentu, zapisobierca, nabywca spadku lub udziału w nim, kurator 

spadku, współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku.  

 

Kogo należy wskazać jako Uczestnika postepowania o stwierdzenie nabycia spadku? 

Uczestnikami przedmiotowego postepowania są wszystkie osoby, które mogą być  

spadkobiercami.  

 

Jakie dane należy wskazać we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? 

 

Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania – Wnioskodawca musi podać także swój numer 

PESEL. 

Jeżeli spadkobiercą jest osoba niepełnoletnia musi być ona reprezentowana przez 

przedstawiciela ustawowego ( rodzica) lub opiekuna prawnego. 

 

Ile kosztuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?  

WAŻNE: Stała opłata pobierana od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po jednej osobie 

wynosi 50 złotych (po dwóch odpowiednio 100 zł. itd.), ( art. 49 ustawy o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych) 

Kwotę tę można uiścić na kilka sposobów - można dokonać przelewu na konto sądu,  

bezpośrednio w kasie sądu, gdzie jako potwierdzenie dostaniemy adnotację na oryginale 

pisma i kopię dowodu wpłaty lub w znakach opłaty sądowej.  

Od 8 września 2016 r. istnieje obowiązek uiszczania dodatkowej opłaty w sprawach 

o stwierdzenie nabycia spadku - opłatę w wysokości 5 zł wnosi się za  wpis do rejestru 

spadkowego  - opłata za wpis do rejestru spadkowego nie może być uiszczona za pomocą 

znaków opłaty sądowej. 

WAŻNE : Opłata wynosi 5 zł jeżeli wniosek dotyczy jednej osoby zmarłej, 10 zł, jeżeli wniosek 

dotyczy dwóch osób zmarłych itd.  

Brak wymaganej opłaty spowoduje zwrot wniosku. 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? 

Do sporządzenia wniosku niezbędne są odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców. 

Zawsze należy załączyć akt zgonu spadkodawcy. 

W zależności od stopnia pokrewieństwa należy wykazać inne akty stanu cywilnego: 

 odpis aktu małżeństwa  – załącza wdowiec lub wdowa 

 odpis aktu urodzenia – załącza syn spadkodawcy lub niezamężna córka  

http://www.infor.pl/prawo/gmina/urzad-stanu-cywilnego/695111,Akta-stanu-cywilnego-2015.html


 
 

                                      

 

St
ro

n
a2

4
 

POWIAT  

KRASNOSTAWSKI 

 odpis aktu małżeństwa – zamężna córka 

 odpis aktu urodzenia lub małżeństwa – załączają także inne niż wyżej wymienione 

osoby, będące spadkobiercami.  

Jak wygląda postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku? 

Sąd stwierdzi nabycie spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę 

oraz uczestników postepowania. Sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby 

były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy.  

W Postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz 

wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. 

WAŻNE: Zarówno stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może 

nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, co wynika z art. 1026 kc. 

Wcześniejsze uzyskanie orzeczenia jest możliwe jedynie wtedy, gdy wszyscy znani 

spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. 

Jeżeli żaden z uczestników postępowania w terminie 21 dni nie wniesie apelacji, wówczas 

postanowienie uprawomocnia się. 

Pamiętajmy, iż z sądu otrzymamy drogą pocztową odpis postanowienia tylko wówczas, gdy 

złożymy odpowiedni wniosek. Opłata kancelaryjna za każda stronę odpisu postanowienia 

wynosi 6 zł. 

Uczestnicy postępowania o stwierdzenie nabycia  spadku z testamentu:  

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament należy wskazać wszystkie osoby, które powołał do 

spadku w tym testamencie. Jeżeli spadkodawca pozostawił testament należy wskazać 

również spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczyliby, gdyby testament nie był 

sporządzony. Krąg uczestników postępowania sąd ustala z urzędu (art. 510 k.p.c., art. 670 

k.p.c.). Osoby niewskazane we wniosku, a będące koniecznymi uczestnikami postępowania 

sąd wezwie osobnym postanowieniem do udziału w sprawie. 

Dziedziczenie ustawowe 

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu, 

tym samym nie powołał spadkobiercy lub wszyscy powołani w nim do dziedziczenia odrzucili 

spadek, bądź nie mogli być spadkobiercami, a także w sytuacji, gdy testament okaże się 

nieważny. 

 

 

 

http://www.infor.pl/prawo/spadki/postepowanie-spadkowe/265036,Jak-przyjac-lub-odrzucic-spadek.html
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Dziedziczenie ustawowe – krąg spadkobierców: 

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, krąg spadkobierców 

wygląda następująco: 

1. Dzieci i małżonek 

W pierwszej kolejności  do spadku powoływane są dzieci oraz małżonek spadkodawcy, którzy 

dziedziczą spadek w częściach równych, lecz część małżonka nie może być mniejsza niż ¼ 

spadku.  

2. Małżonek i rodzice 

W następnej kolejności, gdy zmarły nie pozostawił po sobie zstępnych do udziału w spadku 

powoływani są małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Udział spadkowy każdego z rodziców 

spadkodawcy wynosi ¼ spadku. W przypadku braku zstępnych oraz małżonka – całość 

spadku przypada rodzicom spadkodawcy. 

3. Małżonek, rodzic i rodzeństwo 

W sytuacji, gdy jeden z rodziców spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, jego część 

przypada rodzeństwu spadkodawcy, w częściach równych. Gdy również rodzeństwo nie 

dożyje otwarcia spadku, do ich części powoływani są ich zstępni. 

4. Małżonek i rodzic 

Jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych, jedno z rodziców nie dożyło otwarcia 

spadku, a brak jest rodzeństwa spadkobierców oraz ich zstępnych, to udział żyjącego rodzica 

spadkodawcy oraz małżonka spadkodawcy wynosi po ½ . 

5. Małżonek 

 Udział małżonka spadkodawcy dziedziczącego razem rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi 

rodzeństwa spadkodawcy wynosi połowę spadku, a w przypadku braku wymienionych całość 

spadku przypada małżonkowi. 

6. Dziadkowie 

 Dziadkowie spadkodawcy dziedziczą wówczas, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie 

posiadał małżonka, dzieci, rodzeństwa, ani ich zstępnych, w sytuacji, gdy żyją wszyscy 

dziadkowie, dziedziczą oni w częściach równych, natomiast jeśli któryś z wstępnych 

(dziadków) nie dożyje otwarcia spadku, jego część jest dzielona pomiędzy jego zstępnych, 

w Dziedziczenie testamentowe 

Akt Poświadczenia dziedziczenia u  notariusza:  

W przedmiocie ustalenia kręgu spadkobierców oraz przysługujących im udziałów można 

zwrócić się do sądu, który rozstrzygnie o tym w ramach postępowania nieprocesowego. 
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Możliwe jest również zwrócenie się do notariusza z wnioskiem o sporządzenie aktu 

poświadczenia dziedziczenia. W tym drugim jednak wypadku konieczna jest zgoda 

wszystkich osób uprawnionych co do spadku, a także zgodny wniosek co do przysługujących 

każdemu udziałów. 

Notariusz np. nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji gdy 

podstawą dziedziczenia jest testament szczególny. Takim testamentem jest testament  ustny 

czy też testament sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym oraz testament 

wojskowy. 

W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. 

Notariusz, odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacjach wątpliwych, 

np. gdy zachodzą poważne wątpliwości co do ważności testamentu. 

Notarialny Akt Poświadczenia Dziedziczenia  może być sporządzony jedynie  w sytuacjach 

niespornych. 

Konflikt między spadkobiercami  np. co do ważności pozostawionego przez spadkodawcę 

testamentu uniemożliwia sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Notariusz – w oparciu o przepisy ustawy – powinien  odmówić sporządzenia tego aktu także 

wówczas, gdy, nawet pomimo zgodnego stanowiska zainteresowanych, poweźmie 

wątpliwość co do tego, kto powinien dziedziczyć spadek, albo jaka jest wysokość udziałów 

w spadku poszczególnych spadkobierców, a w przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis 

windykacyjny, także, gdy nie ma pewności co do osoby, na której rzecz spadkodawca zapis 

ten uczynił lub co do przedmiotu zapisu. 

Nie jest  dopuszczalne sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w stosunku do spadku, 

w skład którego wchodzą nieruchomości położone za granicą, a także w sytuacji, gdy 

spadkodawcą jest cudzoziemiec. Jedynie w sytuacji gdy stwierdzenie praw do spadku dotyczy 

osób nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa, które ponadto w chwili śmierci 

zamieszkiwały na terenie Polski  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii 

notarialnej jest dopuszczalne. 

WAŻNE:  Aby notariusz mógł sporządzić  akt poświadczenia dziedziczenia,  do kancelarii 

notarialnej muszą  stawić się równocześnie wszyscy spadkobiercy ustawowi 

i testamentowi oraz osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. 

Przyjęcie spadku wprost a z dobrodziejstwem inwentarza: 

Ważne jest to, jaki był stan prawny w dacie otwarcia spadku tj. w dacie, gdy zmarł 

spadkodawca.  

Do dnia 18 maja 2015 r. jeżeli  spadkobierca nie złożył oświadczenia w przeciągu 6 miesięcy 

od dnia w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, wówczas przyjmował spadek 

http://www.infor.pl/prawo/notariusz/u-notariusza/250972,Co-to-jest-poswiadczenie-dziedziczenia.html
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wprost , proste przyjęcie spadku powoduje, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe 

bez żadnych ograniczeń. To znaczy, że możliwa jest sytuacja w której wartość długów 

pochodzących ze spadku, które spadkobierca musi spłacać, będzie wielokrotnie wyższa niż 

wartość korzyści, jakie ze spadku otrzymał. 

Od dnia 18 maja 2015 r.,  jeśli spadkobierca nie złoży innego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy 

od dnia w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, to wówczas dziedziczy 

z dobrodziejstwem inwentarza. ( art. 1015 k.c.). 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza, że  odpowiedzialność 

spadkobiercy za długi spadkowe podlega ograniczeniu do wysokości stanu czynnego spadku, 

który został określony w spisie inwentarza. Nie oznacza to, że możliwość dochodzenia długu 

od spadkobiercy ograniczona jest jedynie do przedmiotów pochodzących ze spadku, możliwe 

jest dochodzenie jego zapłaty z całego majątku spadkobiercy, ale jedynie do wartości 

określonej jak wyżej. 

Jeśli przed złożeniem oświadczenia nie został sporządzony spis inwentarza, wtedy sąd wyda 

postanowienie o jego sporządzeniu. 

W przypadku, gdy przynajmniej jeden spadkobierca złożył ww. oświadczenie, to 

spadkobierców, którzy nie złożyli żadnego oświadczenia również traktuje się jakby złożyli 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Odrzucenie spadku: 

Spadkobierca odrzucający spadek jest traktowany, jakby nie dożył dnia jego otwarcia. Ma to 

istotne znaczenie dla dalszego postępowania, gdyż implikuje konieczność złożenia 

stosownych oświadczeń przez osoby będące w kręgu jego spadkobierców ustawowych. 

Warto zwrócić uwagę, iż w polskim prawie spadkowym nie ma możliwości zrzeczenia się 

spadku na rzecz określonej przez zrzekającego się osoby. 

Jak sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku ? 

Należy wskazać właściwy sąd, dane personalne i adres zamieszkania Wnioskodawcy 

i Uczestników (Wnioskodawca ma obowiązek podać  PESEL).  

W żądaniu wniosku należy wskazać, że wnosisz o stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu 

………..  ostatnio stale zamieszkałym ………….. nabyli spadkobiercy dziedziczący na podstawie 

ustawy/testamentu  w  ……  części spadku.  
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Poniżej przykładowe uzasadnienie ww. Wniosku. 

W dniu dnia ……..  roku zmarł …….. który,  ostatnio stale zamieszkiwał ……… w ………… 

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu ……………………. 

Spadkodawca pozostawał/nie pozostawał  w związku małżeńskim z ……………. Z tego 

małżeństwa miał ………… dzieci.  Dzieci pozamałżeńskich ani przysposobionych nie posiadali.  

 Dowód: 

1. odpis skrócone aktu małżeństwa spadkodawcy 

2. odpis skrócony aktu urodzenia/ małżeństwa ( Wnioskodawcy i Uczestników) 

3. zapewnienia Wnioskodawcy 

 W skład spadku nie wchodzi/wchodzi gospodarstwo rolne. Spadkobiercy nie złożyli do 

tej chwili oświadczenia o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Spadkobiercy ustawowi za 

życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po nim.  

 Oświadczam także, że Spadkodawca pozostawił/nie pozostawił testamentu. 

załączniki  : 

1. odpisu aktu zgonu spadkodawcy 

2. odpis aktu urodzenia/ małżeństwa Wnioskodawcy i Uczestników 

3. odpis aktu małżeństwa Spadkodawcy 

4. odpisy wniosku wraz z załącznikami ( tyle odpisów ilu jest Uczestników 

postepowania) 

5. dowód opłaty od Wniosku 

 

Autor: Zofia Ignatiuk - Kuźma – Radca Prawny 
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7. Zaspokojenie potrzeb rodziny   

Podstawa prawna: 

 

 Art.  27 KRO  [Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny]  

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości 

zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez 

swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości 

lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym 

gospodarstwie domowym.1 

Pojęcie rodziny w rozumieniu art.27 KRO: 

W rozumieniu art. 27 k.r.o. przez rodzinę rozumie się zwykle małżonków lub małżonków i ich 

wspólne małoletnie dzieci i niesamodzielne pełnoletnie, pasierbów przebywających stale we 

wspólnocie domowej oraz dzieci przysposobione przez jedno z małżonków w razie 

uzgodnionego przez małżonków wprowadzenia ich do wspólnoty domowej. 2 

Co składa się na potrzeby rodziny: 

- potrzeby wspólne wszystkich jej członków (np. koszty mieszkania, opału, media) 

- potrzeby indywidualne poszczególnych osób wchodzących w jej skład (żywność, odzież, 

koszty kształcenia, leczenia, rozrywek). 

Zakres zaspokajania potrzeb rodziny zależy od: 

- możliwości majątkowych i zarobkowych obojga małżonków 

- wyznaczonych poziomem życia rodziny i zobowiązanego potrzeb usprawiedliwionych, nie 

zaś od wszelkich potrzeb, jakie członkowie rodziny odczuwają 

- w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, potrzeby rodziny 

odpowiadają sumie potrzeb obojga małżonków. W obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny 

mieści się też obowiązek udzielania pomocy materialnej drugiemu małżonkowi zgodnie 

z zasadą jednakowej stopy życiowej członków rodziny.  

Zerwanie pożycia małżeńskiego a zaspokajanie potrzeb rodziny: 

a) Separacja faktyczna – w sytuacji, gdy tylko jedno z małżonków pozostaje z dziećmi 

we wspólnym gospodarstwie rodzinnym, separacja faktyczna nie uchyla obowiązku 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 

2
 Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz , LexisNexis 2014 
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przewidzianego w art. 27 k.r.o ale może wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres. 

Nawet zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie powinno bowiem wywierać 

ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa. W wypadku, 

gdy do zerwania pożycia małżeńskiego doszło z winy jednego z małżonków, drugie 

z małżonków, nieponoszące winy rozkładu pożycia, nie może ponosić żadnych 

ujemnych konsekwencji i dlatego ma prawo w dalszym ciągu do równej stopy 

życiowej z drugim małżonkiem. Ma on więc prawo do zaspokajania swych 

usprawiedliwionych potrzeb według zasady równej stopy życiowej, przy czym przy 

ustalaniu wysokości roszczenia musi być wzięta pod uwagę nowa sytuacja, w jakiej 

znaleźli się małżonkowie na skutek zerwania pożycia, a w szczególności na skutek 

wyprowadzenia się jednego z nich z dotychczas wspólnie zajmowanego domu, 

ponieważ te okoliczności z reguły zmieniają zakres potrzeb i wydatków obojga 

małżonków.  

Małżonek wyłącznie winny zerwania pożycia nie może domagać się od swego 

współmałżonka zaspokajania swoich potrzeb. Byłoby to żądanie sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego  

Separacja faktyczna – w sytuacji małżonków bezdzietnych lub małżonków których 

dzieci wskutek  usamodzielnienia nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie 

domowym – obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny ustaje.  

Wyjątek - Niewinny małżonek ma w stosunku do drugiego małżonka roszczenie z art. 

27 KRO o zaspokajanie potrzeb rodziny według zasady równej stopy życiowej również 

w wypadku, gdy ci małżonkowie nie mają dzieci bądź gdy ich dzieci wskutek 

usamodzielnienia się nie pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie rodzinnym 3 

b) Separacja prawna – obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny 

ustaje. W sprawie o separację sąd orzeka zgodnie z art. 61(4) k.r.o, o alimentach 

między rozłączonymi małżonkami oraz o obowiązku alimentacyjnym rodziców 

względem ich wspólnych dzieci. 

c) Rozwód- obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny ustaje. W sprawie o rozwód sąd 

orzeka zgodnie z art. 61(4)k.r.o.  o alimentach między rozłączonymi małżonkami oraz 

o obowiązku alimentacyjnym rodziców względem ich wspólnych dzieci. 

Postępowanie sądowe – dochodzenie roszczenia na podstawie art. 27 KRO 

- roszczenie na podstawie art. 27 k.r. o. dochodzone jest w zwykłym trybie procesowym 

- do postępowania stosuje się przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń alimentacyjnych 

 -sprawę rozpoznaje sąd rejonowy , powództwo o roszczenie alimentacyjne można wytoczyć 

według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.  

- strona dochodząca roszczeń na podstawie art. 27 k.r.o. nie ma obowiązku uiszczania 

kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.) 

                                                           
3
   Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz , LexisNexis 2014 
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- ugoda sądowa jest dopuszczalna w procesie o  roszczenia z mocy art. 27 k.r. o. 

 Jednakże ugoda może być kwestionowana w sytuacji, gdy  ustalone zostały w niej 

świadczenia w takim rozmiarze, którego nie uzasadniają ani możliwości majątkowe 

i zarobkowe zobowiązanego, ani rzeczywiste, wymagające ochrony zgodnie z obowiązującym 

prawem potrzeby uprawnionych, jeżeli nie ulega wątpliwości, że wygórowane określenie 

świadczeń zostało podyktowane zamiarem pokrzywdzenia innych uprawnionych z innych 

tytułów, których wierzytelności mają być zaspokojone także z tych samych środków, co 

roszczenia alimentacyjne, a także roszczenia z art. 27 k.r. o. 

- uwzględniając powództwo oparte na podstawie z art. 27 k.r. o., sąd zasądza od małżonka 

uchylającego się od wykonywania obciążającego go obowiązku łączną kwotę na zaspokojenie 

potrzeb całej rodziny. Małżonek, który występuje z takim roszczeniem działa w imieniu 

własnym, a nie w imieniu dzieci, których potrzeby, także gdy są pełnoletnie, lecz 

niesamodzielne finansowo i obowiązek ich utrzymania obciąża rodziców - ma pokrywać 

zasądzona kwota. 

- uwzględniając oparte na art. 27 k.r.o żądanie powoda zasądzenia od pozwanego na swoją 

rzecz określonej kwoty uwzględniającej potrzeby rodziny, sąd powinien wskazać w treści 

orzeczenia, co się na nią składa, mając jednocześnie na względzie, że zasądza własne 

roszczenie małżonka, a nie roszczenie alimentacyjne dzieci. W rezultacie sąd powinien 

zasądzić całą określoną kwotę na rzecz małżonka, wskazując jedynie, że składa się na nią jej 

określona część dla małżonka i określona część dla dzieci (np. „zasądza od męża na rzecz 

żony kwotę „ X” zł, na którą składa się kwota „ Y” zł na rzecz żony i kwota „ Z” zł na rzecz 

dziecka”).4 

Proces o rozwód a udzielenie zabezpieczenia alimentów na podstawie art. 27 K.R.O. 

- art. 27 k.r.o. jest podstawą materialnoprawną wniosku o udzielenie zabezpieczenia 

alimentów na rzecz małżonka oraz małoletnich dzieci stron w trakcie trwania procesu 

o rozwód. Brak podstaw do stosowania w takiej sytuacji art. 60 k.r.o., gdyż przepis ten 

normuje przesłanki roszczeń alimentacyjnych między rozwiedzionymi małżonkami, a więc po 

zakończeniu procesu o rozwód  

- osiągnięcie pełnoletności przez małoletnie dziecko stron w toku postępowania 

o zaspokojenie potrzeb rodziny nie ma wpływu na możliwość zasądzenia świadczenia 

z uwzględnieniem jego potrzeb. W sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego 

z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania 

postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci. 

                                                           
4
 Wierciński Jacek (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz , Opublikowano LexisNexis 2014 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16785962?unitId=art%2860%29&cm=DOCUMENT
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- udzielenie zabezpieczenia w zakresie kosztów utrzymania rodziny nie wymaga zgłoszenia 

żądania ich zasądzenia, wystarczający jest sam wniosek o zabezpieczenie. Wniosek może być, 

zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c., złożony: 

a)przed wytoczeniem powództwa o rozwód,  

b)w trakcie trwania procesu - w inicjującym go pozwie lub później przed sądami obu instancji  

- wszczęcie odrębnego postępowania o zaspokojenie potrzeb rodziny w toku sprawy 

o rozwód co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód jest wyłączone, co 

wynika wprost z art. 445 § 1 k.p.c. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie 

podlega przekazaniu do sądu rozpoznającego sprawę o rozwód, w celu rozstrzygnięcia 

według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym  

Roszczenie dochodzone na podstawie art. 27 K.R.O. a alimenty  

-  obowiązek wynikający  z art. 27 k.r.o. nie jest obowiązkiem alimentacyjnym.  

-  stosunek alimentacyjny jest stosunkiem obligacyjnym, a w trakcie trwania małżeństwa 

żadne z małżonków nie jest wobec siebie wierzycielem ani dłużnikiem.  

-  dostarczanie środków utrzymania stanowi jeden ze sposobów "współdziałania" w celu 

zaspokajania potrzeb rodziny.  

- obowiązek z art. 27 k.r.o. wygasa wraz z ustaniem małżeństwa. 

-  w trakcie trwania małżeństwa nie istnieje zatem między małżonkami obowiązek 

alimentacyjny. 

- Mając powyższe na uwadze, małżonek może dochodzić poniżej wskazanych świadczeń:  

1). w trakcie trwania małżeństwa żądać od drugiego małżonka świadczeń na podstawie art. 

27 k.r.o. 

2). w trakcie procesu rozwodowego wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie zaspokojenia 

potrzeb rodziny (art. 445 k.p.c.),  

3). w wyroku rozwodowym, albo po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, żądać 

alimentów od byłego małżonka na podstawie art. 60 k.r.o.5 

 

 

                                                           
5
 Jędrejek Grzegorz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-61(6) 

Opublikowano: LEX 2013 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16786199?unitId=art%28730%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16786199?unitId=art%28445%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16785962?unitId=art%2827%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16785962?unitId=art%2827%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16785962?unitId=art%2827%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16785962?unitId=art%2827%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16786199?unitId=art%28445%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/16785962?unitId=art%2860%29&cm=DOCUMENT
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Poniżej przykładowy pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb 

rodziny 

 

Miejscowość , data ………… r. 

Sąd Rejonowy w ………………… 

Wydział ….. Rodzinny i Nieletnich 

ul. ………………………………… 

Powódka: ………………….. 

PESEL: …………. 

ul. ……………….. 

Pozwany: ………………….. 

ul. ……………… 

 

 

Wartość przedmiotu sporu: …………..zł. (żądana kwota miesięczna  x 12 ) 

(słownie: ……………………………………..) 

POZEW 

o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny 

Niniejszym działając w imieniu własnym, na podstawie art. 27 k.r.o., wnoszę o: 

1) zasądzenie od pozwanego tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty ………… zł 

miesięcznie, począwszy od dnia ………………..r., płatnej do rąk powódki do ………... dnia każdego miesiąca z 

góry, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności każdej raty, 

2) udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego do uiszczania powódce po …………….. zł 

miesięcznie do dnia zakończenia procesu, 

3) rozpoznanie sprawy również pod nieobecność powódki. 

UZASADNIENIE 

Strony są małżeństwem od 7, posiadają jedną małoletnią córkę w wieku 5 lat. 

Dowody: 

- odpis skrócony aktu małżeństwa, 

- odpis skrócony aktu urodzenia córki. 

Pozwany prowadzi własną działalność gospodarczą - usługi transportowe. Często wyjeżdża w podróże 

służbowe, przekazuje powódce nieregularnie jedynie nieznaczną część swojego wynagrodzenia w kwocie ok. 

……….. zł miesięcznie. Dochody pozwanego kształtują się na poziomie ok…………. zł. Wynagrodzenie powódki z 

tytułu pracy w bibliotece wynoszą ok. ………………….. zł miesięcznie. 

Dowody: 

- deklaracje VAT pozwanego, 

- PIT-37 małżonków za ubiegły rok, 

- przesłuchanie stron. 

W tym miejscu należy zauważyć, iż powódka nie tylko pracuje zawodowo, ale także sama prowadzi 

gospodarstwo domowe, pozwany bowiem w ogóle nie interesuje się sprawami rodziny i domu. 

Biorąc pod uwagę wysokość dochodów uzyskiwanych przez pozwanego, a także dochody powódki i 

zakres, w jakim przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, należy uznać, że dochodzona przez powódkę 
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kwota  ……… zł miesięcznie tytułem przyczyniania się przez pozwanego do zaspokajania potrzeb rodziny 

odpowiada jego możliwościom zarobkowym. 

Uzupełniająco należy wskazać, iż stałe miesięczne koszty utrzymania rodziny powódki i pozwanego 

wynoszą ok. …….. zł, a na zaspokojenie indywidualnych potrzeb córki należy przeznaczyć kwotę ok. ……….  zł 

miesięcznie. 

Strony nie podjęły próby mediacji ani pozasądowego zakończenia zaistniałego sporu, z uwagi na fakt, że 

pomimo wielokrotnych upomnień w tej kwestii pozwany nie był zainteresowany takim sposobem 

rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. 

W tym stanie rzeczy pozew niniejszy jest konieczny i uzasadniony. 

..................................... 

podpis 

Załączniki: 

1) dowody wymienione w pozwie, 

2) odpis pozwu i załączników. 

 

 

 

Autor: Zofia Ignatiuk - Kuźma – Radca Prawny 


